
 جلسه روحانی با مدیران وزارت بهداشت
 و متخصصان کشور

 یادداشتی از لعیا جنیدی درباره 
ضرورت رسیدگی ماهوی به جرایم با مجازات سنگین

 بدون همراهی مردم 

کاری پیش نمی رود
 مجازات 

و اقناع وجدان جمعی
در صفحه سیاسی بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

سفر به »تاج آباد« ؛ روستای دوستدار کتاب

افتتاحیه متفاوت سی  و سومین جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان

کوچه گردی زیر تابلوی 
شاهکارهای ادبی جهان

 جشنواره کودک  
به خانه ها می آید
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خبر های تصویری از 
استودیو خبر روزنامه ایران.  

خبرها و تحلیل های روزانه 
را هرشب  از استودیو خبر 

»ایران« ببینید . دراین 
برنامه عالوه بر اخبار 

تصویری، تحلیلگران 
وکارشناسان به تحلیل 

رویدادهای روز می پردازند. 
همچنین آخرین ویدیو 
های گروه چندرسانه ای 

»ایران« و نیز کلیپ های 
تصویری جذاب هر روز به 

تصویر کشیده می شود.

استودیو خبر 
»ایران«

بارکد را اسکن کنید 
 واخبار و تحلیل ها

  را از استودیو 
»ایران«  ببینید

محصوالت چند رسانه ای »ایران«

»مومو« چگونه کودکان را تهدید می کند؟
 

  »مومو«
 در کمین است
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@radioiran20
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موضوع این قسمت:

رادیو ایران20|  شماره  366  |  28  مهر   99 هشدارهای پلیس برای مقابله با مومو 

در فضای مجازی

مومو از کجا آمده و تا امروز در 

کدام کشورها بوده است

لزوم مراقبت خانواده ها از 

کودکان در برابر مومو

 رادیو 
ایران 20

ë  داشــتن ضامن برای دریافت
فرشــاد  مســکن/  ودیعــه  وام 
غالمــی از گیــالن: دولــت اعالم 
کــرده بود کــه برای دریافت وام ودیعه مســکن در 
شهرهای کوچک نیازی به ضامن نیست. به بانک 
کــه مراجعــه کردیم می گویند کــه باید هم ضامن 
بیاورید و هم کسر از حقوق داشته باشند. کلی هم 
خــرج کردیــم و االن مدارک روی دســتمان مانده 

لطفاً مسئولین پیگیری کنند.
ë  تأمیــن بازنشســتگان  حقــوق  همسان ســازی 

ا...  ســیف  نشــده/  انجــام  درســت  اجتماعــی 
حســینی: همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان 

تأمیــن اجتماعی درســت انجام نشــده اســت و 
فقــط بــه حداقــل بگیرهــا، مبلغی اضافه شــده 
اســت اما  به اشــخاصی کــه یک مقدار بیشــتر از 
حداقل بگیرها دریافت می کردند چیزی اضافه 

نشده است.
ë  اجناســی که با دالر دیروز خریداری شده با همان

قیمت عرضه شــود/ آقای عباچی: لطفًا مســئوالن 
محتــرم توجــه بفرماینــد کاالهایــی کــه قبــاًل با هر 
شــرایطی و ارز دیروز وارد شــده دلیلــی ندارد که با 
ارز امروز که دائم در نوسان است کاال هم به همان 
شکل نوسان پیدا کند. اگر توجه بفرمایید از خیلی 

از مسائل گرانی اجناس جلوگیری خواهد شد.

نظــــــر 
مـــردم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد ســالم 
شــما را می شــنویم و می خوانیم و بازگــو می کنیم. با ما همراه باشــید، 

بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

دیروز سیاه ترین روز کرونا در ایران بود؛ 337 نفر جان 
باختند؛ یعنی هر 4 دقیقه یک ایرانی جان خود را از دست 
می دهــد. مجموع جانباختــگان مبتالیان بــه کووید 19 با 
رکورد دیروز به 3۰ هزار و 71۲ نفر رســید. بــا این آمار، برای 
نخســتین بار از شــیوع کووید 19، ایران در رتبه نخست 
 آمار مــرگ  و  میرهای کرونا در جهــان قرار گرفت 
 و آن طــور کــه صــدا و ســیما خبــر داده در ایــن رتبه بندی 

روســیه، مکزیک، اندونزی، اوکرایــن و عراق در 
جایگاه هــای بعــدی قــرار گرفتد. با شناســایی ۴ 
هــزار و ۲۵1 بیمــار جدید مبتــال به کوویــد19 نیز 
مجموع بیماران به ۵3۴ هزار و ۶31 نفر رســید. 
از بین مبتالیانی که دیروز شناســایی شــدند یک 
هزار و 9۴۸ نفر از آنها بســتری هستند. ۲7 استان 
کشــور در وضعیــت قرمز و 3 اســتان هرمزگان، 
فارس و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند. 
وزارت بهداشــت اکنون روزانه ۲۵ هزار تســت 
کرونــا انجام می دهــد و دولت مخــارج 1۵ هزار 
تســت دیگر را نیــز تأمین خواهد کــرد که میزان 
تســت های روزانــه کرونــا در کشــور بــه ۴۰ هــزار 
 مورد خواهد رســید. رئیــس  جمهوری گفته

 آژیر خطر، شــمار مرگ  و  میرها اســت و 
مردم از اعالم شــمار روزانه مبتالیان با توجه به 
انجام گســترده این تســت ها، نباید بترســند. به 
گفته او مردم نباید بترســند از اینکه امروز تعداد 
مبتالیــان به جای 4 هــزار به ۸ هزار رســید و این 
مشــکل و مهــم نیســت ولــی از آن طــرف مهم 
اســت که اگر فوتی ما ۲۰۰ نفر است به ۲5۰ و 3۰۰ 

نفر برســد که این به معنای آژیر خطر برای همه ما اســت. 
 رئیــس مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینی هشــدار داده

 پیک مرگ ومیر ایــن ۱0 روز را در این ۸ ماه تجربه 
نکرده بودیم. وضعیت بیمارســتان مســیح دانشــوری 
نیز اصاًل خوب نیســت و میزان موارد بستری و مرگ  و  میر 
افزایش پیدا کرده است  . رئیس بخش عفونی بیمارستان 
گفتــه االن در بدتریــن شــرایط هســتیم و ابــراز امیدواری 

 کرده وضع بدتر از این نشــود. طبق گفته های این پزشــک 
عارضه عمده  این بیماری درگیری های ریوی است 
ولــی امــکان دارد عــوارض قلبــی و مغــزی و عوارضی در 
دیگــر نقاط بــدن ایجاد کند و بــه همین دلیــل در بین کادر 
درمان بیمارستان، افرادی هســتند که چندین ماه است، 
نتوانســتند برای کار به بیمارســتان برگردنــد، وقتی ریه ها 
تخریب شود و ریه وابسته به دســتگاه شود، نیروها امکان 
آمدن به سرکار را نخواهند داشت و مجبور هستند در خانه 

بمانند و از اکسیژن استفاده کنند. وزیر بهداشت هم اعالم 
کــرده شدت سرایت ویروس بیشتر شده است و حتی 
ظــن اینکه قدرت بیماری زایی آن بــا جهش هایی افزایش 
یافته باشــد وجــود دارد، ســنین پایین تــر را گرفتــار و نوع 
گرفتاری آن، وخامت حال بیماران را بیشتر می کند. طبق 
آمارهایــی کــه فرمانده مقابله بــا کرونا در کالنشــهر تهران 
داده مــدت اقامت بیمــاران در بیمارســتان ها طوالنی تر 
شــده و در پیک ســوم نســبت به پیک اول و دوم، حداقل 

بیــن 1.۲ تا ۲.3 روز افزایش داشــته اســت. مشــاهدات در 
تهــران نشــان می دهــد اکثر بیماران در پیک ســوم به 
صورت خانوادگی مراجعــه می کنند؛ در صورتی که 
در پیــک اول و دوم ایــن الگــو کمتر مشــاهده می شــد، به 
عبارت دیگــر این روزها افراد یک خانــواده جمیعاً با حال 
عمومی نامناســب و نامســاعد مراجعه می کننــد. تقریباً 
حدود ۲۰ تــا ۲۵ درصد مراجعین روزانه بــه مراکز درمانی 
تهران نیازمند دریافت خدمات مراقبت های ویژه در بدو 
امر هســتند و برخی پس از بستری در بخش و در 
ســیر بیماری به این خدمات نیــاز پیدا می کنند. 
میزان قله بستری و میزان افزایش مرگ و میر در 
تهران خیلی ســریع تر از پیک اول و دوم اســت. 
در روز یکشــنبه در تهران ۱۶2 بیمار مستقیمًا 
در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند. 
و  عــادی  بخش هــای  در  بســتری  کلــی  تعــداد 
مراقبت های ویژه در پیک دوم 3 تا ۴ هفته طول 
کشید، این بار در عرض کمتر از 1۰ روز به این عدد 
و آمار رسیدیم. اینها نشان می دهد پیک سوم در 

تهران هنوز حالت صعودی دارد.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت کنونی 
بیماری در کشورمان نتیجه سهل انگاری در رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی، کاهــش میزان اســتفاده 
از ماســک و همچنیــن بــروز رفتارهــای اجتماعی 
خطرآفریــن در هفته هــای گذشــته بــوده اســت. 
بنابراین ماسک زدن همچنان ضروری ترین 
کروناست. رئیس  جمهوری  با  مقابله  راهکار 
هــم گفته اگــر مــردم با مــا همــراه نباشــند، موفق 
نخواهیم شد. رئیس  جمهوری البته اعالم کرده برخی از موارد 
نیاز بــه پروتکل های جدیــد دارد که وزارت بهداشــت باید آن 
را تهیه کند. مثالً برای مســافرت باید پروتکل کامل تهیه شــود 
و از وقتــی که فــرد از خانــه راه می افتد تا به خانــه بازمی گردد، 
 یک پروتــکل تهیه و اعالم شــود. گپ و گفتی با فروشــندگان
 و خریــداران ماســک در متــرو و گــزارش میدانی »ایــران« از 
افزایش مراجعــات بیماران برای انجام تســت پی ســی آر به 

آزمایشگاه ها را در صفحات 5 و 13 بخوانید.

 عبداهلل عبداهلل
 در گفت و گو با »ایران« رایزنی های 

خود را در تهران سازنده خواند

صندوق بین المللی پول گزارش می دهد

پیام » ُادری اَزوله«، مدیرکل یونسکو برای 
درگذشت محمدرضا شجریان

گزارش »ایران« از مشکالت بیماران دیابتی   جنگ 
فرصت زندگی 

را از ما گرفت

 جایگاه اقتصاد ایران 

در منطقه »منا« 

 میراث شجریان تا ابد در دل 

و اندیشه مان زنده می ماند

عرضه انسولین با کد ملی 
بیمار در چند روز آینده
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- مواضع ما به مواضع ایران در 
گفت وگو با طالبان بسیار نزدیک 

است
- چابهار پروژه بسیار مهمی  برای 
منطقه و دریچه ای برای دسترسی 

افغانستان به آسیای جنوبی و 
مرکزی است

  337  
نفر فوت شدند
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 آمار تاخت و تاز کرونا 
 تلخ و نگران کننده است

روند مذاکرات صلح افغانســتان بعد 
از چندین دهه چشم انداز امیدبخشی 
را بــرای خاتمــه جنــگ خونیــن ایــن 
کشــور به تصویر کشــیده اســت. »عبداهلل عبداهلل«، که نزد 
ایرانیان چهره شناخته شــده ای به شــمار می آید، اینک به 
عنــوان رئیس »شــورای عالی مصالحه ملی افغانســتان« 
ایــن  رســاندن  ثمــر  بــه  بــرای  را  گســترده ای  تالش هــای 
گفت و گوها به جریان انداخته اســت. بــا او درباره روند این 
پروســه سیاســی گفت وگو کردیــم. فرآیندی که بــه اعتقاد 
او، بــا توجــه بــه منافع ملی و مســائل داخلی افغانســتان، 
بهترین راه تحقق صلح به شمار می آید. در اندک فرصت 
ایــن گفت وگــو؛ موضوع مذاکــرات طالبــان با ایــران، روند 
همکاری هــای دوجانبــه تهــران و کابــل وتنش هــای اخیــر 
مــرزی مطرح شــد و رئیــس شــورای عالــی مصالحه ملی 

افغانستان به آنها پاسخ داد.
ë  ًشــما با مقامــات عالیرتبــه ایرانی دیــدار کرده ایــد و حتما

یکی از مســائلی که در دســتور کار این مذاکرات مطرح شده، 
حمایت از فرآیند مذاکرات صلح است. این گفت وگوها را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
مذاکــرات صلــح فعــاًل در دوحه  قطر در جریان اســت 
ومــن در همیــن رابطــه ســفرهایی در منطقــه داشــتم. به 
ایــران هــم آمدم و بــا مقام هــای جمهوری اســالمی ایران 
بحث های همه جانبه ای داشتم. چشم انداز صلح و اتحاد 
در کشــور افغانســتان و برقرار کردن حق تعیین سرنوشت 
مــردم هدفــی اســت کــه مــا دنبــال می کنیــم و امیدواریم 
دســتاوردهای مــردم افغانســتان حفــظ شــود. اگرچه این 
مذاکــرات ادامــه دارد اما روند آن مطابــق انتظارات مردم 
افغانستان نیست؛ زیرا مردم همزمان با شروع گفت وگوها 
توقع داشــتند ســطح جنگ و خشــونت پایین بیاید که این 
اتفــاق نیفتــاد. مــا بــا وجود همــه ایــن مشــکالت در حال 
صحبــت با طالبان هســتیم و هیأت افغانســتان بــا عزم و 

اراده قوی به دنبال استفاده از این فرصت است.
ë  نقش ایــران را در فرآیند این مذاکــرات چگونه می بینید؟

مقام های ایرانــی تاکنون چندین دور مذاکره با گروه طالبان 
داشته اند بین روند این مذاکرات با آنچه در مذاکرات دوحه 

می گذرد، همخوانی وجود دارد؟
کشــورهای منطقه با ما شــور و مشــورت دارند زیرا آنها 
هم از ادامه جنگ متأثر می شوند. بنابراین در نتیجه بخش 
بــودن مذاکــرات هــم می توانند تأثیرگــذار باشــند. رایزنی 
کشورما با کشــورهای همسایه در همین راســتا ادامه دارد. 
در همیــن رابطــه جمهــوری اســالمی ایــران  هــم حامــی 
این مذاکرات اســت و مــا هم انتظار داریــم که هدف همه 
ایــن رایزنی هــا تحقق صلــح واقعی در افغانســتان باشــد 
و امیدواریــم هــر چه زودتــر این اتفاق بیفتد؛ زیرا 42 ســال 
از شــروع و ادامــه جنــگ در افغانســتان می گــذرد و هزینه 
ســنگین آن را مردم افغانســتان پرداخته اند کــه هنوز هم 
ادامه دارد. ما معتقدیم که باالخره باید از طریق گفت وگو 

مسأله را حل کرد.

مریم ســاالری
گفت وگو

ادامه درصفحه 2
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جلسه روحانی با مدیران وزارت بهداشت و متخصصان کشور

تستهایروزانهبه40هزارمیرسد
رکوردشــکنی ترسناک کرونا در روز گذشــته وزیر بهداشت و  مدیران ارشد این 
وزارتخانه به همراه تعدادی از متخصصان از سراســر کشور را به نهاد ریاست 
جمهوری کشاند تا در یک جلسه مشورتی با رئیس جمهوری حاضر شوند. به 
گفته ســخنگوی وزارت بهداشــت، روز گذشته  ۳۳۷ بیمار مبتال به کرونا  فوت 

کرده و 4251 نفر مبتال هم شناسایی شده اند.
رئیس جمهوری در این جلسه پس از مرور پرونده هشت ماهه کرونا گفت: 
مــردم بایــد به بزرگان بخش پزشــکی کشــور اعتمــاد کنند و اکنــون مهم ترین 
مسأله قانع کردن مردم از سوی پزشکان، متخصصان و اثرگذاران در جامعه 
اســت. به گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، حســن روحانی با 
اشــاره به اینکه ممکن اســت این بیمــاری در حالت بدبینانه تا دو ســال دیگر 
ادامه داشــته باشــد، افزود: بایــد درکنار هر درمان و راه حل های دیگر، ســبک 
زندگــی خــود را تغییــر دهیم و بپذیریــم که شــرایط کنونی با شــرایط پیش از 

دوران کرونا، کاماًل متفاوت است.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه وقتی رهبر معظم انقالب اســالمی خود 
را موظــف به اجرای مصوبات ســتاد ملی کرونا می داننــد، درس بزرگی برای 
همــه ما اســت که باید این مصوبات را به طــور دقیق رعایت کنیم، گفت که از 
همه مــردم می خواهم برای موفقیت روند مقابله خســتگی ناپذیر مدافعان 
ســالمت کشــور، به طور دقیق دســتورالعمل های بهداشــتی و مصوبات ستاد 

ملی مقابله با بیماری کرونا را مراعات کنند.
وی بــا بیــان اهمیــت ســخن گفتــن بــا مــردم بــا ادبیــات واحــد از ســوی 
متخصصــان امــور پزشــکی کشــور گفــت: در هــر کاری اگر مــردم با مــا همراه 
نباشــند موفــق نخواهیم شــد و در همین راســتا باید بشــارت و انــذار کنار هم 
باشــند و تکــرار مداوم نکات منفی کــم کم باعث می شــود آن موضوع عادی 
شــود و از سوی دیگر ضمن ارائه هشــدارهای الزم و ضروری، نباید در جامعه 
تــرس و واهمــه ایجاد کنیم. رئیس جمهور با ضروری خواندن گســترش روند 
تســت افراد مشــکوک به بیماری و کوتاه کردن مرحله تشخیص گفت: وزارت 
بهداشت اکنون روزانه 25 هزار تست کرونا انجام می دهد و دولت مخارج 15 
هزار تســت دیگر را نیــز تأمین خواهد کرد که به این ترتیب میزان تســت های 
روزانــه کرونــا در کشــور بــه 40 هــزار مــورد خواهد رســید و بــه وزیر بهداشــت 
گفتــم در مرحلــه نخســت 20 میلیون کیت جدیــد را خریداری کنیــم ولی هر 
مقداری که الزم اســت، خریداری خواهیم کرد. وی با تأکید بر اهمیت تشدید 
نظارت ها و اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مردم باید 
احســاس کننــد که این مصوبات، قطعی و ضروری اســت و بایــد اجرا و عمل 
کنند و ضروری اســت که برای مردم توضیح داده شــود چه تجمعات و شــیوه 
زندگــی باعث افزایش موارد ابتال و مرگ و میرها شــده اســت و در این راســتا 

باید از تجربیات دیگر کشورها نیز بهره گرفت.
رئیــس جمهــوری بــه موضــوع اهمیــت گســترش تجهیــزات و تخت های 
بیمارســتانی اشــاره کرد و گفت: در این جلســه مطرح شــد که تــا پایان دولت 
رقمــی حدود 11 هــزار تخت آماده و تجهیز خواهد شــد اما نکتــه مهم نیروی 
انســانی ما اســت که در این هشت ماه بار ســنگینی را بردوش داشته اند و باید 
نیروهــای ضــروری در ایــن بخش اســتخدام شــده و معوقــات کارکنان بخش 
درمانــی پرداخت شــود که ایــن کار را ان شــاء اهلل انجام می دهیــم. روحانی با 
بیان اینکه، اولویت نخست دولت با همه امکاناتی که در اختیار دارد، سالمت 
مــردم اســت افزود: برخــی از موارد  نیاز بــه پروتکل های جدیــد دارد و وزارت 
بهداشــت بایــد به طــور مرتب برای کارهــای مختلف پروتکل تهیــه کند. مثاًل 
بــرای مســافرت باید پروتــکل کامل تهیــه کنیم و از وقتــی که فــرد از خانه راه 
می افتــد تــا به خانــه بازمی گــردد، یک پروتکل تهیــه و اعالم کنیــم و آنجایی 
کــه بــرای اجرای دقیق ایــن پروتکل الزم اســت، برخــورد شــود. وی در زمینه 
مسأله واکسن نیز اظهار داشت: اگر واکسنی در دنیا تهیه و مورد تأیید سازمان 
بهداشــت جهانی قرار گرفت، برای کشــور تهیه می شــود و در این زمینه هیچ 

محدودیت نداریم و این کار را ان شاء اهلل انجام خواهیم داد.

تأکیدرئیسیبراجرایسندامنیتقضایی
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی با اشــاره به ابالغ ســند امنیت قضایی گفت: 
ســند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابالغ شد؛ 
محتوای این سند، حق الناس است که قبل از اینکه موضوع مدعیان دروغین 
حقوق بشــر باشــد اوالً آمــوزه قرآن کریــم و پیامبر رحمت اســت؛ ثانیاً تأکید 
همیشــگی امــام و رهبری بوده اســت. رئیس دســتگاه قضا افــزود: مهمتر از 
ابالغ سند، اجرای سند است؛ همکاران قضایی خود را در اجرای سند، مکلف 
بدانند. برای اجرای ســند امنیت قضایی، نیازمند عزم و اراده جدی هستیم. 
موضوع سند امنیت قضایی، حق الناس است؛ این حق قبل از غربی ها مورد 
تأکید نبی مکرم اســالم بوده اســت؛ ممکن اســت بگویند مواد ســند امنیت 
قضایی در قانون اساســی آمده اســت؛ مهم اراده اجرای این موارد اســت. به 
گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، آیت اهلل رئیسی در جلسه شورای عالی قوه 
قضائیه، با بیان اینکه مشکالت معیشتی امروز مردم، راه حل های اقتصادی 
دارد نه راهکار سیاســی، گفت: مســئوالن و سیاســیون از حاشیه ســازی پرهیز 
کنند و به مســائل اصلی مردم بپردازند. »معیشــت« و »مقابله با کرونا«، دو 

دغدغه اصلی امروز مردم است.
رئیس قوه قضائیه، قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو را از دیگر معضالت امروز 
کشــور دانســت و گفت: امروز مردم برای تهیه دارو با مشــکل مواجه هستند و 
وجود داروهای تقلبی در بازار هم نگران کننده است. او تأکید کرد که مسئوالن 
باید موضوع تأمین داروی مورد نیاز مردم را با حساسیت پیگیری کنند و اجازه 
ندهند سوداگران و قاچاقچیان در این عرصه جوالن دهند. آیت اهلل رئیسی در 
بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه مهمتر از شکســت سیاسی امریکا 
در تداوم تحریم تسلیحاتی، لغو همه تحریم های ظالمانه اقتصادی امریکا و 
غربی ها علیه ایران است که متأسفانه روز به روز افزایش می یابد، گفت: باید 
تولید قدرت کنیم تا بتوان با دســت پر مقابل زورگویان ایســتاد؛ سازوکار تولید 
قــدرت بی اثر کردن تحریم ها و تســهیل معیشــت مردم اســت . او بــا تأکید بر 
اینکه همه مشــکالت در داخل کشور و به دست توانای مردم قابل حل است، 
گفــت: راهکار حل مشــکالت اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته اســت و دنبال 

کردن راهکارهای سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطاست.
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روحانی در دیدار رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان:

راه حل مشکالت افغانستان مذاکرات سیاسی بین االفغانی است
عبداهلل عبداهلل: پیام حمایت ایران را به کابل خواهم برد

گروه سیاســی/ روز گذشته در دومین 
روز ســفر عبــداهلل عبــداهلل، رئیــس 
شــورای عالــی مصالحه افغانســتان 
بــه ایــران، او بــا رئیــس جمهــوری، 
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی و 
وزیــر نیروی کشــورمان دیدار و گفت 
و گــو کــرد. همــان طــور کــه پیــش از 
ایــن  ارزیابــی می شــد، محــور  ســفر 
دیدارهــا، مذاکــرات صلحــی اســت 
کــه این روزهــا در دوحه قطــر، میان 
از  و  ســو  یــک  از  امریــکا  و  طالبــان 
ســوی دیگر، با دولت افغانســتان در 
جریان اســت. از این رو سفر عبداهلل 
عبداهلل به عنــوان عالی ترین مرجع 
بررســی و دنبال کردن این مذاکرات 
در افغانســتان را می تــوان رایزنــی و 
تبادل آخرین تحوالت این مذاکرات 
در دیدار با همســایه تأثیرگذار غربی 
ایــن کشــور دانســت.  عبــداهلل پیش 
از ایــن بــه پاکســتان و هند هم ســفر 
از  ایــران،  داشــته اســت. مقام هــای 
جمله رئیــس جمهــوری از هرآنچه 
کــه موجــب صلــح و آرامــش کشــور 
و مــردم افغانســتان شــود حمایــت 
کردنــد، اما این رویکــرد به این معنا 
نبــود کــه بدبینی خــود را نســبت به 
اهداف و سیاست های امریکا نسبت 
به افغانســتان و منطقــه ابراز نکنند. 
باوجــود همــه اینهــا، گویا دســتاورد 
آن  ســفر،  ایــن  از  عبــداهلل  عبــداهلل 
چیزی باشــد که او بــه روحانی گفت: 
کابــل  بــه  را  ایــران  »پیــام حمایــت 

خواهم برد.«

ë  حمایــت روحانی از برقــراری صلح
در افغانستان

اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
حجت االســالم  جمهــوری،  ریاســت 
جمهــوری  رئیــس  روحانــی  حســن 
کشــورمان در دیدار عبــداهلل عبداهلل، 
با حمایــت از تالش های انجام شــده 
برای برقــراری صلح، ثبــات و امنیت 
در افغانســتان از ســوی شــورای عالی 
مصالحــه در این کشــور، گفت: صلح، 
ثبــات و امنیت پایــدار در افغانســتان 
بــه عنوان یک کشــور همســایه و برادر 
برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت 

ویژه دارد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه در طــول 
برابــر  در  افغانســتان  کــه  دوره ای 
تجــاوزات بیگانــه قــرار داشــته، ملت 
و دولــت ایران در کنــار دولت و مردم 
این کشور بوده اند، ابراز امیدواری کرد 
صلــح و امنیــت پایــدار در این کشــور 
برقــرار باشــد و مــردم افغانســتان در 

آرامش زندگی کنند.
رئیس جمهــوری با ابراز امیدواری 
نسبت به موفقیت تالش های شورای 
عالــی مصالحه برای برقراری صلح و 
ثبات در افغانســتان، اظهار کرد: مهم 
این اســت که مردم این کشــور بعد از 
ســال ها جنگ و درگیری به یک صلح 
واقعی برای حفظ دستاوردهای خود  
دســت یابنــد و راه حــل ایــن مشــکل 
نیــز گفــت و گوهای سیاســی و مذاکره 

بین االفغانی است.
روحانــی بــا بیــان اینکــه دخالت و 
حضــور امریــکا بــه عنــوان یک کشــور 
متجــاوز در افغانســتان بــا خواســت و 
نظــر مــردم ایــن کشــور همســو نبوده 
اســت، تصریــح کــرد: دولــت امریــکا 
کــه در سیاســت های خــود در منطقه 
و جهــان شکســت خــورده و موفقیتی 
بهره بــرداری  دنبــال  بــه  نداشــته، 
در  صلــح  مذاکــرات  از  انتخاباتــی 

افغانستان است.
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه 
افتتــاح راه آهن خواف -هرات طی 
روزهای آینده، اتصال راه آهن های 
موجــب  را  افغانســتان   و  ایــران 
تقویــت همکاری هــای اقتصادی و 
تجــاری دو کشــور دانســت و افزود: 
ایــران آمادگــی دارد کــه بــا اتصــال 
خــط لولــه گاز و فرآورده های نفتی 
به افغانستان امکان استفاده مردم 
این کشــور از ایــن انرژی ها را فراهم 

کند.
کــرد:  تأکیــد  پایــان  در  روحانــی 
همان طــور که همیشــه در کنار مردم 
افغانســتان بوده ایــم، در آینــده هــم 
حمایــت خــود را از ایــن کشــور و همه 
جهات و اقوام و گروه های صلح طلب 
ادامه خواهیم داد و امیدواریم شــاهد 
برقــراری امنیــت پایدار در این کشــور 

باشیم.
عبــداهلل عبــداهلل، رئیــس شــورای 
عالــی مصالحه ملــی افغانســتان نیز 
در ایــن دیــدار، از حمایت ها و مواضع 
دربــاره  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
برقــراری  بــرای  تحــوالت و تالش هــا 
صلــح و امنیــت پایــدار در این کشــور 
جمهــوری  گفــت:  و  کــرد  قدردانــی 
همســایه  و  دوســت  ایــران  اســالمی 

خوب افغانستان است.
همچنیــن  عبــداهلل  عبــداهلل 
مهاجــران  از  ایــران  میزبانــی  از 
افغانستانی طی ســال های متمادی 
کشــور  ایــن  در  درگیــری  و  جنــگ 
قدردانــی کــرد و گفــت: در ســفرم به 
تهران با مقامات جمهوری اســالمی 
پیــام  و  داشــتم  خوبــی  دیدارهــای 
حمایــت ایــران را بــه کابــل خواهــم 
بــرد و توافقــات دو کشــور را پیگیــری 

خواهم کرد.
مصالحــه  عالــی  شــورای  رئیــس 
ملــی افغانســتان ابراز امیــدواری کرد 
کــه با حمایــت و مواضع ایران شــاهد 
بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات صلــح 
و  امنیــت  برقــراری  و  افغانســتان 

آرامش پایدار در کشورش باشد.

ë  شــمخانی: امریــکا به دنبــال ناامنی
است 

شــورای  دبیــر  شــمخانی،  علــی 
عالــی امنیت ملــی کشــورمان هم در 
دیدار با رئیس شــورای مصالحه ملی 
افغانســتان، بــا تبییــن سیاســت های 
کــه  آســیا  غــرب  در  امریــکا  مخــرب 
نتیجــه ای جــز جنگ، ویرانــی و عقب 
ماندگی برای مــردم منطقه به دنبال 
اســاس  کــرد:  تأکیــد  اســت،  نداشــته 
سیاســت امریــکا ایجاد هــرج و مرج و 
ناامنی است؛ فرقی نمی کند که محل 
پیگیری آن افغانستان باشد یا عراق.

او بــه نقــش امریــکا در راه انــدازی 
جریان هــای تروریســتی خشــن مانند 
داعــش اشــاره کــرد و گفــت: تنهــا راه 
مصــون مانــدن از ایــن گونــه دام های 
خطرنــاک امریــکا، مقاومــت و حفظ 
وحــدت و انســجام اســت؛ راهــی کــه 
شــهیدان بزرگی همچون حاج قاســم 
ســلیمانی و احمــد شــاه مســعود بــا 

جانفشانی به ما نشان دادند.
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی در 
عین حــال، گفت وگوی بین االفغانی، 
حفــظ جمهوریــت و حقــوق اقــوام و 
مذاهــب و تبعیت از قانون اساســی را 

از مؤلفه های اصلی و بسیار تأثیر گذار 
در برقــراری ثبــات و امنیــت پایدار در 
افغانســتان برشــمرد و گفــت: امریکا 
همواره برای حفظ حضور و اســتمرار 
ناامنی در صــدد تضعیف مؤلفه های 
افغانســتان  ثبــات بخــش در  اصلــی 
بــوده اســت. او هــر گونه اقــدام خارج 
را  ملــی  و  ارزشــی  چارچوب هــای  از 
خیانت بــه ســال ها مجاهــدت و ایثار 
ملــت افغانســتان دانســت و تصریح 
کــرد: نبایــد منافــع بلند مــدت مردم 
زجرکشیده افغانستان را فدای برخی 

منافع زود گذر کرد.
شــمخانی با بیان اینکــه جمهوری 
اسالمی ایران در طول ۴0 سال گذشته 
با حمایت همه جانبه و پذیرش بیش 
از ۳ میلیــون نفــر از مهاجریــن افغان 
حــق  و  همجــواری  حســن  عمــل  در 
همســایگی را ادا کــرده اســت، اظهــار 
کــرد: جمهوری اســالمی انتظــار دارد 
مســئوالن ایــن کشــور نیز بــا وحدت و 
همدلــی اجــازه رخنــه و پیــاده شــدن 
نقشه های شــوم بیگانگان برای ایجاد 

اختالف میان دو کشور را ندهند.
ارائــه  بــا  هــم  عبــداهلل  عبــداهلل 
رونــد  تحــوالت  آخریــن  از  گزارشــی 

صلــح افغانســتان تصریــح کــرد کــه 
اســتقرار صلح و امنیــت پایدار در این 
کشــور نقــش مؤثری در حفــظ امنیت 
و ثبــات در منطقــه دارد. او حمایــت 
جمهوری اسالمی ایران  از روند صلح 
در افغانســتان را مایه دلگرمی دولت 
و ملــت افغانســتان دانســت و افزود: 
همــواره  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ایجــاد  در  ای  کننــده  تعییــن  نقــش 
ثبــات و آرامــش منطقــه ای بویــژه در 

افغانستان ایفا کرده است.

ë  مذاکره ایران و افغانســتان در حوزه
انرژی های تجدیدپذیر

مذاکرات عبــداهلل عبــداهلل با وزیر 
نیروی کشــورمان، نه در حوزه امنیتی، 
از  اقتصــادی  زمینه هــای  در  بلکــه 
جمله انرژی های تجدیدپذیر صورت 
گرفــت. رضــا اردکانیــان، وزیــر نیرو با 
اشــاره بــه در پیــش بــودن هشــتمین 
اجالس کمیســیون مشترک همکاری 
اقتصــادی دو کشــور، گفت که جلســه 
زمینــه  در  طــرف،  دو  گذشــته  روز 
مذاکــرات مقدماتــی در عرصه هایــی 
بــوده کــه قــرار اســت طبــق برنامه در 
آینــده نزدیــک در کابل مورد بررســی 
قــرار گیــرد. او بــا بیــان اینکــه دربــاره 
حل موضوع آب های مرزی دو کشــور 
صحبت هایــی بــه میــان آمــد، افزود: 
باید در نظر داشت که موضوع آب در 
حوضه آبریز مشترک تنها با همکاری 
کشــورهای مســتقر در حوضه آبریز به 
نتیجه می رســد. فارغ از اینکه کشوری 
باالدســت و یــا پاییــن دســت باشــد، 
براســاس نقشه راه مشترک می توانند 
هم منافع و هــم هزینه ها را منصفانه 

تقسیم کنند.
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه تصور ما 
این اســت که بین ایران و افغانســتان 
زمینــه همکاری متنوع و وســیع وجود 
و  آب  مســائل  مســیر  ایــن  در  و  دارد 
ویــژه ای  جایــگاه  از  زیســت  محیــط 
برخــوردار هســتند، گفت: بــا توجه به 
توســعه یافتگی مدیریتی هر دو کشور 
این مسائل از شکل چالش خارج و به 
راه حل هایی که دربرگیرنده منافع دو 

کشور است، خواهد رسید.

ë ادامه از صفحه اول

ë  یعنی تــا االن از روند مذاکــرات ایران
و طالبــان و تأثیری کــه در رونــد فرآیند 
مذاکــرات صلــح داشــته بــرای دولــت 
شــده  حاصــل  رضایــت  افغانســتان 

است؟
ایــران همیشــه طرفــدار حــل  بلــه 
مســالمت آمیز این بحران بوده اســت 
و در تماس هایــی که با طالبان داشــته 
شــدن  حاصــل  بــرای  را  آنهــا  اســت، 
هرچه ســریع تر صلح ترغیب کرده اند 
و کوشش کردند که فرآیند مذاکرات را 

تسهیل کنند.
ë  پس از لغــو مذاکرات طالبان و امریکا

توســط دونالــد ترامــپ، طالبــان روند 
گفت وگو با همســایگان از جمله ایران 
و روســیه را تقویت کرد. چنان که اخیراً 
هیأتــی از طالبــان در ســفر به تهــران در 
مــورد مســائل منطقــه ای و امنیتــی در 
حــوزه افغانســتان با برخــی از مقامات 
کشــورمان دیــدار و گفت وگــو کردنــد.  
این گروه چه راهبرد و اســتراتژی را برای 
از  افغانســتان  در  صلــح  بــه  دســتیابی 
طریق کشورهای همسایه ای چون ایران 

دنبال می کند؟
ایــران در  مواضــع مــا بــه مواضــع 
نزدیــک  بســیار  طالبــان  بــا  گفت و گــو 
اســت. مــا از کشــورهایی کــه بــا گــروه 
طالبان در تماس هستند انتظار داریم 
که این واقعیــت را به آنها تفهیم کنند 
که راهی برای ادامه جنگ وجود ندارد 
و جنــگ فرصــت زندگــی را از مــردم 
گرفته اســت و آنها را تشویق کنند که از 
خود انعطاف نشــان دهنــد و در عمل 
نشــان دهنــد کــه بــه مذاکــرات تعهــد 
دارند و مایل به پیشــرفت آن هســتند. 
اینها مواردی اســت کــه ما می خواهیم 
کشــورهای مذاکــره کننــده بــا طالبــان 

مدنظر داشته باشند. 

ë  بــا را  خــود  مخالفــت  امریــکا  آیــا 
مشــارکت ایــران در فرآینــد مذاکــرات 
صلــح بــه دولــت افغانســتان بــه طور 
رســمی اعالم کرده اســت؟ اخیراً یکی 
از مقامــات امریکایــی درگیــر مذاکرات 
گفتــه کشــورهای همســایه افغانســتان 
دنبال صلح نیستند و از جنگ حمایت 

می کنند آیا این طور است؟
بیــن  مناســبات  کــه  می دانیــم  مــا 
جمهــوری  و  امریــکا  متحــده  ایــاالت 
اســالمی ایران در وضیــت خاصی قرار 
دارد امــا ما از هر کشــوری که بتواند کار 
بخشی از روند مذاکرات صلح را پیش 
ببــرد، اســتقبال می کنیــم. امــا تاکنون 

هیــچ توصیــه ای از طــرف هیچ کشــور 
ثالثــی دربــاره نقــش کشــورهای دیگر 
در پروســه صلــح با دولت افغانســتان 
مطرح نشده است. این مسأله برای ما 
مهم اســت که کدام کشور برای تحقق 

این اهداف مفیدتر است.
ë  و ایــران  سیاســی  همکاری هــای 

افغانســتان در پروســه مذاکــرات صلح 
در حالی است که اخیراً بروز تنش هایی 
در مرزهــای ایــران بــر ســر عبــور و مرور 
شــکل گیری  به  منجر  افغانســتان  اتباع 
حواشــی ای شــد  که برخی از رسانه های 
خارجی عامدانه بــه آن دامن می زدند 
ایــن در حالی اســت کــه ایــران تاکنون 
در این زمینه همــکاری خوبی با دولت 
افغانســتان داشــته اســت. نظــر شــما 

چیست؟
ایــران و افغانســتان در زمینه هــای 
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی روابط 
تنگاتنگی با یکدیگر دارند و عرصه های 
چارچــوب  در  گســترده ای  مثبــت 
ایــن روابــط دوجانبــه وجــود دارد امــا 
متأســفانه حوادثــی صــورت گرفت که 
طبیعتــاً می توانــد تأثیر منفــی خود را 
به جــای بگذارد. ما بــرای جلوگیری از 
بروز حوادث مشــابه سعی کرده ایم که 
تردد شهروندان خود را قانونمند کرده 
و چارچوبــی را ایجــاد کنیم که فرصتی 
برای ایجاد تنش مرزی به وجود نیاید.

ë  اشــاره دوجانبــه  همکاری هــای  بــه 
کردید. روندی که از طریق تالش تهران 
و کابــل بــرای نهایی ســازی یــک ســند 
جامع راهبردی در حال پیگیری اســت. 
مؤلفه های  از  همکاری اقتصــادی یکــی 
مهم این همکاری اســت و بندر چابهار 
ایــن  تعمیــق  فرصت هــای  از  یکــی  
روابط اســت. اخیراً بخــش خصوصی 
افغانســتان متعهد شــده که نســبت به 
از  افغانســتان  ترانزیتی  کاالهای  انتقال 
مسیر چابهار به ســمت بازارهای هدف 

اقدام کنــد. این توافقنامه تــا چه اندازه 
امکان اجرا دارد؟

چابهــار پــروژه بســیار مهمــی برای 
بــرای  دریچــه ای  و  اســت  منطقــه 
دسترسی افغانستان به آسیای جنوبی 
و آســیای مرکــزی بــه شــمار می آید. از 
ســال های گذشــته این امیدواری برای 
افغانســتان شــکل گرفتــه کــه بتواند از 
پروژه هــای اقتصــادی در نظــر گرفتــه 
شــده بــرای بنــدر چابهــار، بهــره ببرد. 
بــرای  مــا  کشــور  عملیاتــی  کارهــای 
اســتفاده از این بندر مهم در حال آغاز 
است. از جمله در روزهای آینده شاهد 
افتتــاح خــط راه آهن خواهیــم بود که 

می توانــد مقدمــه ای بــرای عملیاتــی 
شــدن پروژه هــای دیگــر باشــد. وصــل 
شــدن منطقــه از طریــق گذرگاه هایــی 
مانند بنــدر چابهــار و فرصت هایی که 
این بندر برای ســطح اقتصادی ایجاد 
می کند، در واقع فراتر از دو کشور است 
و روی  همــکاری اقتصــادی دو کشــور 

تأثیر مثبت خواهد داشت.
ë  موضوع حقابه هیرمند نیز موضوعی

اســت که برای مــردم ایــران از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. موضع دولت 

افغانستان در این باره چیست؟
من شــخصاً معتقــدم که چارچوب 
ســند راهبردی پیشــرفت خوبی داشته 

مشــترک   کمیســیون های  و  اســت 
موضوعــات  در  گســترده  کارهــای 
مختلــف انجــام داده انــد کــه انشــااهلل 
در زمینــه موضوع حقابــه هیرمند هم 
راهکاری برای هر دو طرف در این سند 

یافته شود.
ë  شــما به مناســبت درگذشــت استاد

کردید...  ارســال  تسلیت  پیام  شجریان 
آواز ایشــان چــه جایگاهــی در زندگــی 

شخصی شما داشت؟
مــن در ســال های گذشــته و حــدود 
۳۷ ســال قبــل هنگامــی کــه مشــغول 
جنگ و جهاد بودیم، به رسانه و ویدئو 
و هیــچ نواری دسترســی نداشــتم. من 
حــدود ســال های 1992 و 199۳  وقتــی 
در ســال های بعدتــر بــه کابــل آمــدم 
نظامیــان  و  شــد  آزاد  افغانســتان  و 
شــوروی از افغانســتان خــارج شــدند، 
بــرای اولین بار با صدای ایشــان آشــنا 
شــدم. مــن در آن وقــت تــا ســال های 
بعدتر که ســفرهایی به ایران داشــتم، 
ایشــان  بــه صــدای  در فضایــی دیگــر 
از طریــق کاســت گــوش می ســپردم و 
بســیارعالقمند بودم. اســتاد شجریان  
بــرای همــه مــا یــک ســرمایه بــود. در 
واقــع ایشــان یــک شــخصیت جهانــی 
داشت. من خودم به خطاطی و جمع 
کردن آثار خطاطی عالقمند هســتم و 
متوجه شــدم که ایشــان عالوه بــر آواز 
در خطاطی هم چیره دســت هســتند و 
عالوه بــر آن قاری قرآن بودند. اســتاد 
شــجریان در احیــای موســیقی ســنتی 
ایــران و معرفــی آن به نقــاط مختلف 
دنیــا نقــش مهمی داشــت. ایشــان به 
عنــوان یک شــخص، کار چنــد میلیون 
نفر را انجــام می دادند. انشــااهلل جای 
ایشان در بهشت باشد. جایشان خالی 
اســت امــا خوشــبختانه ده هــا و صدها 
شــاگرد را آموزش داد و آنها راه ایشان 

را ادامه خواهند داد.

عبداهلل عبداهلل در گفت وگو با »ایران« رایزنی های خود در تهران را سازنده خواند
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توهین به رئیس جمهوری مورد تأیید بزرگان و 
علما  نیست

   خبر اول اینکه، نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به 
اظهارات اخیر یکی از نمایندگان قم در مجلس شــورای اسالمی درخصوص 
اعــدام رئیس جمهوری گفت: این حرف ها به هیچ وجه مورد تأیید بزرگان و 
علما نیســت. به گزارش ایلنا، آیت اهلل مرتضی مقتدایی افزود: این حرف ها 
قابــل قبول نیســت، چرا کــه هتک حرمت یــک مؤمن، به هیچ وجــه زیبنده 
نیســت. آیت اهلل مقتدایی در پاسخ به این ســؤال که آیا آقای ذوالنوری هتک 
حرمــت آقای روحانــی -رئیس جمهوری- را کرده اســت، گفــت: بله، هتک 
حرمت کرده است و این کار زیبنده نیست؛ البته ممکن است اعتراض و اشکال 
به آقای روحانی وارد باشــد اما این جور حمله کردن و پاســخ دادن مصلحت 
نیســت. نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه سخنان 
اخیــر مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مــورد آقای روحانی رئیس جمهوری، 
مورد تأیید بزرگان و علما نیســت، گفت: اعتراض به آقای روحانی وارد است 
امــا این جور صحبت کردن به هیچ وجه مورد تأیید نبوده و نیســت. آیت اهلل 
مقتدایی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه تحلیل شما درخصوص صلح 
امام حســن)ع( با معاویه که این روزها در مورد آن بحث می شــود، چیست؟ 
گفت: صلح امام حسن)ع( با معاویه، بر اساس مصالح مردم نبود، بلکه امام 
مجبور شــد و چاره ای جز صلح نداشت. نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم با بیان اینکه باید در مقابل دشــمنان جمهوری اســالمی هوشــیار 
باشیم، گفت: در شرایط فعلی که دشمن شدیدترین تحریم ها و دشمنی ها را 
با ما دارد، جز ایجاد وحدت و همدلی، راه دیگری نداریم؛ یعنی همان امری 
که مقام معظم رهبری به آن تأکید دارند؛ بنابراین اگر کســی اشــکالی هم به 
مســئوالن کشــور دارد برود و مطرح کند، اما اینکه بخواهند مطالب نادرست 
را بیان کرده و به رســانه ها هم بکشــانند، باعث ایجاد دودســتگی در جامعه 

خواهند شد و این به مصلحت نظام و کشورمان نیست. 

چه کسانی از لیست تحریم درآمدند
  خبــر دیگــر اینکــه،  پایــان تحریم تســلیحاتی ایــران بر اســاس برجــام در 

کنــار فراهــم کــردن امــکان خریــد و فــروش تجهیــزات نظامــی، نــام 23 نفر از 
شــخصیت های نظامــی ایرانی را نیــز از محدودیت های تحریمی بیــرون آورده 
اســت. ایســنا در گزارشی در همین باره نوشته: هر چند مقامات نظامی کشور به 
طور شــخصی حســاب مالی در کشورهای مختلف بویژه اروپا و امریکا ندارند اما 
رفع این ممنوعیت ها برای تعامالت رسمی نظامی کشور بویژه در قراردادهای 
نظامی بسیار مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحریم افراد زیر از 27 مهرماه پایان 
یافته اســت؛ مرتضی بهمنیار، احمد وحید دســتجردی، رضاقلی اســماعیلی، 
محمدمهدی نژادنوری، یحیی رحیم صفوی، حسین سالمی )سلیمی(، فریدون 
عباسی دوانی، علی اکبر احمدیان، احمد درخشنده، محسن فخریزاده مهابادی، 
محمد حجازی، محسن حجتی، مهرداد اخالقی کتابچی، ناصر ملکی، مرتضی 
رضایــی، مرتضــی صفــری، محمدرضــا زاهــدی، محمدباقر ذوالقــدر، محمد 
اســالمی، محمدرضا نقــدی، عظیم آقاجانی و علی اکبر طباطبایی. نام شــهید 

حاج قاسم سلیمانی هم در این لیست قرار داشت.

صدور رأی پرونده موسوم به  بیانیه 77 نفر
  دست آخر اینکه،حجت کرمانی، وکیل علی شکوری راد از تأیید حکم یک 
سال حبس وی به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام« از طریق صدور »بیانیه 
حــزب اتحــاد ملــت ایــران اســالمی« و همچنین تأییــد حکم یک ســال حبس 
صدیقه وســمقی، محســن آرمین، محمدحســین کروبی، قربان بهزادیان نژاد 
و مهــدی محمودیان به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظــام« از طریق امضای 
بیانیه موسوم به 77 نفر در شعبه 3۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد. 
به گزارش سایت امتداد، همچنین مهدی محمودیان در دادگاه بدوی عالوه بر 
اتهام مذکور به اتهام »اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور« به چهار 
سال حبس تعزیری، 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب، 2 سال منع خروج 
از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود که این حکم نیز عیناً از سوی 

دادگاه تجدید نظر تأیید شده است.
به گفته  این وکیل دادگســتری بر اساس رأی صادره در شعبه بدوی خانم ها آذر 
منصوری، ریحانه طباطبایی و آقایان عیســی ســحرخیز، عبــداهلل رمضان زاده، 
محمــد صادق نــوروزی، مهدی دریس پور و حســن اســدی زیدآبادی، محســن 
امین زاده از اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام« تبرئه شــده بودند. الزم به ذکر 
اســت »بیانیه موســوم به 77نفر« درخصوص حوادث آبان ماه ۹۸ در اعتراض 
بــه افزایش قیمــت بنزین و دعوت به عدم خشــونت در برخورد با معترضان و 
بیانیه »حزب اتحاد ملت ایران اسالمی« نیز در تحلیل حوادث آبان ۹۸ منتشر 

شده بودند.

مســلح  نیروهــای  پشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر 
و  تحریم هــا  دلیــل  بــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
محدودیت هــای ســال های پــس از انقــالب، 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه خودکفایی در 
تأمین ۹0 درصد نیازهای دفاعی خود رسیده 
اســت، پایان تحریم تســلیحاتی را به معنای 
شکســت امریــکا در ادامه ایــن محدودیت ها 
دانست و تأکید کرد: عالوه بر آنکه می توانیم 
کنیــم،  تأمیــن  را  خــود  نیازهــای  از  برخــی 
تأمیــن  دنبــال  بــه  کــه  هســتند  کشــورهایی 
نیازهــای خود از محــل تولیدات تســلیحاتی 

ایران هستند.
وزارت  پایــگاه اطالع رســانی  گــزارش  بــه 
دفــاع، امیر حاتمی در برنامه »تیتر امشــب« 
شــبکه خبــر بــا بیــان اینکــه از دوران دفــاع 
مقــدس که بــا محدودیــت و تحریــم مواجه 
شــدیم، اهمیــت خــود اتکایــی را فهمیدیم، 
اظهــار کــرد: ایــن موضــوع باعــث حرکت ما 
شــد، در حدی که امــروز می توانیم ۹0 درصد 
نیازمندی هــای دفاعــی خودمــان را تأمیــن 
کنیــم و می توانیم با اتــکا به توانایی خودمان 

از کشورمان دفاع کنیم.
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیرو های مســلح 
با اشــاره به اینکه با پایان تحریم تســلیحاتی 
ایــران مطابــق قطعنامــه 2231، از امــروز ما 
مجاز هســتیم هر چیزی که نیاز داریم از دنیا 
تهیــه کنیــم و آنچه را دیگــران نیــاز دارند به 
آنان بفروشــیم، افــزود: اهمیت این موضوع 
بیشــتر از نگاه دشمنان ماست؛ زیرا دشمنان 
مــا بویــژه امریکایی هــا تمــام تــالش خــود را 

کردنــد تا این محدودیت ها برداشــته نشــود، 
امــا حیثیت آن ها بــه کلی از بیــن رفت. امیر 
حاتمــی تــالش دولــت امریــکا بــرای تــداوم 
کــردن  ناتــوان  را  ایــران  تســلیحاتی  تحریــم 
ایــران در زمینــه دفاع از اســتقالل و تمامیت 
ارضی خود دانســت و درباره دکترین دفاعی 
ایــران در شــرایط جدیــد هم گفــت: اگر همه 
فرصت هــای دنیــا در اختیــار مــا قــرار بگیرد 
هــم مــا از خود اتکایــی دســت برنمی داریم، 
امــا شــرایط جدید هــم فرصــت اســتفاده از 
فناوری هــای موجــود در جهــان را بــرای مــا 
فراهــم کرده و هم می توانیم توانمندی خود 

را به کشور های دوست اهدا کنیم.
وزیــر دفــاع دربــاره برنامه  هــای خریــد و 
فروش ســالح نیــز با اشــاره به اینکــه زمینه 
خرید و فروش سالح وجود دارد و ما در این 
بــاره برنامه داریم، اضافه کرد: از یک ســال 
قبل که امریکا تالش کرد این محدودیت ها 
تمدید شــود به نوعی باعث شــدند بسیاری 
از کشــور ها از توانمنــدی مــا آگاه شــده و بــه 
مــا مراجعه کننــد. در ایــن بــاره مذاکرات و 
زمینه هایــی  و  شــده  انجــام  صحبت هایــی 
بــرای فــروش و تأمیــن نیازمندی هــا وجود 
دارد کــه البتــه فــروش ما بســیار گســترده تر 

خواهد بود.
امیــر حاتمــی با اشــاره بــه پیشــرفت های 
گســترده ایــران در قــدرت موشــکی و تأمیــن 
اقــالم مورد نیــاز در رزم زمینــی مانند تانک، 
راکــت انــداز، تیربــار و انــواع خودرو هــای زره 
پــوش، از آمادگــی ایــران بــرای فــروش ایــن 

تجهیزات خبرداد و گفت: ما بر اساس اصول 
مــان حاضر به همکاری با کشــور ها هســتیم، 
امــا به خاطر پول هیــچ گاه باورهایمان را زیر 
پــا نمی گذاریــم. در صورتــی کــه امریکایی ها 
اختیــار  در  را  گســترده ای  تجهیــزات 
عربســتانی ها قــرار می دهند کــه علیه مردان 
مظلوم یمن بــه کار بگیرند ما تجهیزات مان 
را در اختیــار کشــور هایی قــرار می دهیــم کــه 
بخواهنــد این تجهیــزات را در دفاع مشــروع 
خــود به کار بگیرنــد و از تمامیت ارضی خود 

دفاع کنند.
وزیــر دفــاع همچنیــن در گفــت وگویی با 
شــبکه قطــری »الجزیــره« کــه بــه مناســبت 
پایان تحریم تسلیحاتی ایران انجام شد، این 
رویداد را فرصتی برای تأمین سالح مورد نیاز 
ایران و صادرات ســالح به دیگران دانســت و 

گفــت: با روســیه و چین بــرای مرحله بعد از 
پایان تحریم های تسلیحاتی تفاهمنامه های 
نظامی داریم. با هدف گسترش سالح هوایی 

توافق های مهمی با روسیه داریم.
امیــر حاتمی درعین حال تأکید کرد که ما 
بــه هیچ عنوان خواهان مســابقه تســلیحاتی 
که منطقه را به بشــکه باروت تبدیل می کند، 
نیســتیم و آمــاده امضای معاهــدات نظامی 
و امنیتی با کشــورهای حــوزه خلیج فارس به 

منظور ایجاد ثبات در منطقه هستیم.
ë  محصــوالت مــا در حــد باالیــی از کیفیت و

جذابیت های قیمتی قرار دارند
فرمانــده نیــروی دریایی ارتش در پاســخ 
بــه این ســؤال که با توجه به برداشــته شــدن 
روز  از  ایــران  تســلیحاتی  محدودیت هــای 
27 مهرمــاه شــما چــه نیازهایی بــرای خرید 

تسلیحات دریایی دارید، تصریح کرد: نیروی 
دریایی ارتش امروز به نقطه ای  از توانمندی 
و خودکفایی دســت پیدا کرده که هیچ نیازی 
و تحریم هــای  نــدارد  تســلیحات  بــه خریــد 
تسلیحاتی را برای نیروی دریایی یک شوخی 

می دانیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ارتــش، امیر 
دریادار »حســین خانزادی« بــا بیان اینکه در 
یک دوره هایــی در ارتباط با تهیه اقالم یدکی 
و تسلیحات بشدت احساس نیاز می کردیم و 
دنبال این بودیم تا کشوری به ما اژدر و توپ و 
سالح یا فن ساختن شناور بدهد، خاطرنشان 
کــرد: اما امــروز به جرأت می گویــم در نیروی 
دریایــی اینکــه تحریــم تســلیحاتی برداشــته 
شده یا ادامه پیدا کند چیز تأثیرگذاری نیست 
چــون هر آنچه می خواســتیم، از انواع توپ و 

اژدر و شناور را ساختیم.
دریــادار خانزادی در پاســخ به این ســؤال 
چــه  در  تســلیحات  فــروش  حــوزه  در  کــه 
وضعیتــی قرار دارید اظهار داشــت: در حوزه 
فــروش، محــور اصلــی وزارت دفــاع اســت و 
وقتــی مــا در جهــاد خودکفایی نداجــا نمونه 
اولیه محصولی را می ســازیم به وزارت دفاع 
می دهیــم تا در تعــداد انبوه تولیــد کند و اگر 

خواست بفروشد.
وی تأکیــد کــرد: محصــوالت مــا در حــد 
باالیی از کیفیــت و جذابیت های قیمتی قرار 
دارنــد و  امکان بســیار باالیی وجود دارد تا در 
رقابــت با نمونه های خارجــی رقابت موفقی 

داشته باشند.

وزیر دفاع: فروش تسلیحات گسترده تر از خرید آن خواهد بود
طرح های ایران برای حضور در بازار جهانی در پساتحریم تسلیحاتی
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سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری مطرح کرد

ایران هیچ پول بلوکه شده ای در چین ندارد
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران 
رسانه های داخلی و خارجی اعالم کرد که ایران هیچ پول بلوکه شده ای در چین 
ندارد. به گزارش ایرنا، خطیب زاده درباره اموال ایران در چین گفت: »پولی در 
چین بلوکه نیســت. دشــمنان و بدخواهان می خواهند تمام مفرهای ایران را 
ببندند. با چین رابطه منطقی داریم و مشــکالت خودمان را داریم و با روســیه 
و کشورهای دوست همسایه هم مشکالت داریم. منابعی در چین وجود دارد 
که اتفاقاً برای تأمین نیازهای اساسی و چرخش چرخه اقتصادی کشور استفاده 
می شــود. این جدا از پول های ماســت که در ژاپن و عراق و جاهای دیگر بلوکه 
شــده اند«. وی در پاســخ به ســؤالی درباره اخبار مطرح شده در خصوص چین 
و اینکه تعدادی از دانشجویان و شهروندان و تجار ایرانی برای برداشت منابع 
مالی خود در چین با مشکل مواجه شده اند عنوان کرد:  درباره چین برخی اخبار 
نادرست منتشر می شود که جای سؤال دارد که چرا منتشر می شود. بسیاری از 
اخبــاری که با منشــأ بیرونی دربــاره روابط ایران و چین مطرح می شــود، اخبار 
درستی نیست. خطیب زاده ادامه داد: اینکه برخی بانک های چینی خصوصی 
برخــی محدودیت هایــی را ایجاد کردند هســت و مــا همواره گفت وگوهــا را با 
طرف های چینی داریم. این دیپلمات ارشــد ایرانی بیان کرد: مهم این اســت 
که ما یک گفت وگوی دائمی، رو به جلو و دائمی با طرف چینی داشتیم و این 

مهمترین بعد روابط ایران و چین است.
ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره اصابت گلوله هــای حاصــل از درگیری بین 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان به مناطق مــرزی ایران گفت:  »خط قرمز ما 
امنیت شهروندان است. نیروهای مسلح ما از همان ابتدا اخطارهای مختلف 
را داده اند و در سطوح مختلف این موضوع بررسی و اخطارها داده شده، برخی 
توجیهات طرف مقابل شنیده شده و قابل قبول نبوده است و ما اخطار داده ایم 
هرگونــه تعرض بــه خاک ایران حتی اگر ناآگاهانه باشــد به صورت متناســب 
پاســخ داده خواهد شــد. خطیب زاده افــزود: امیدواریم با دقــت الزم مواظب 

باشند که اتفاق نیفتد«.
سخنگوی وزارت خارجه درباره آزادسازی منابع ایران در کره جنوبی نیز گفت: 
»منابــع ما در کره جنوبی چند میلیارد اســت و مذاکــرات ما برای تخصیص و 
انتقال این منابع برای مواد مورد نیاز ایران از جمله دارو به کندی پیش می رود و 
این مسأله خیلی اذیت می کند. وزارت بهداشت ما به صورت منظم و روزانه و 
حتی هفته ای یک بار در حال رایزنی با طرف کره ای است«. خطیب زاده افزود: 
»دولت کره هر چه زودتر به تعهداتش عمل کند برای روابط دو کشور و تاریخ 
روابط بهتر است. البته دستاوردهای مثبتی بوده ولی بسیار ناچیز است و اصاًل 
قابل قبول نیســت و امیدواریم در شرایط سخت از منابع خود برای دارو و غذا 

استفاده کنیم«.

بر
خ

ضرورت رسیدگی دو درجه ای ماهوی به جرایم با مجازات سنگین

جــرم دارای جنبه عمومی اســت و بــدون وجود این 
جنبه عمومی که ناشــی از تأثیــر جدی آن بر امنیت 
جامعــه اعم از امنیت اجتماعــی، اقتصادی و دیگر 
انواع امنیت است، عملی مجرمانه تلقی نمی شود 
و به عنوان جرم مورد مجازات قرار نمی گیرد. همین 
جنبــه عمومــی و اجتماعــی جــرم اســت کــه اقنــاع 
وجــدان جمعــی نســبت به مجــازات مقــرر و حکم 
صــادره را می طلبد تا لطمه وارده بر امنیت جامعه 
تا حدی جبران شــود خواه عدم اقناع جامعه ناشی 
از ســبک بودن بیش از حد مجازات نســبت به جرم 
ارتکابی باشــد یا ســنگین بــودن آن.  پــس بر خالف 
احــکام صــادره در حوزه دعــاوی مدنــی، در دعاوی 
کیفری عالوه بر طرفین، احســاس اقناع جامعه نیز 
عنصری تعیین کننده است. چه آنکه رسیدگی های 
کیفــری نظر به نــوع ضمانت اجرا کــه مجازات های 
بدنــی را نیــز دربــر می گیــرد، بیشــتر نیازمنــد ایجاد 
احســاس عدالــت و انصاف و نیــز اقنــاع در وجدان 
جمعــی اســت. تاریــخ تحــول حقــوق آیینی نشــان 
می دهد که یکی از شــیوه های نیل به این اهداف، دو 

درجه ای کردن رسیدگی ماهوی است.
رســیدگی ماهوی دو درجــه ای؛ راهــکاری برای 

اطمینان از کاهش احتمال خطای قضایی1.
چنــان که اشــاره شــد نظام هــای حقوقــی برای 
دســتیابی به هدف اقنــاع وجدان جمعــی و ایجاد 
احســاس عدالــت و انصــاف در مــورد رســیدگی ها 
و نتایــج آن، بــه راهکارهــای متفــاوت و شــیوه های 
مختلــف دســت یازیــده اند. یکــی از ایــن راهکارها 
دو درجــه ای کــردن رســیدگی ماهــوی بــه منظــور 
کاهــش احتمــال خطــا در همــه رســیدگی ها بویژه 
رســیدگی های کیفــری اســت. مقصود از رســیدگی 
دوم  مرجــع  ورود  امــکان  ای،  درجــه  دو  ماهــوی 
رســیدگی )مرجع تجدید نظر یــا پژوهش( به همه 
ابعــاد قانونی و ماهــوی پرونده مانند اختیــار ورود 
در امــور موضوعــی و رویداد هــای خارجی از جمله 
احراز قصد و نیت مرتکب )متهم(، استماع گواهی 
گواهان و یا انجام تحقیقات محلی و معاینه محل، 
تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین 
و مواردی از این دســت اســت. این امکان بازنگری 
همــه جانبه احتمال خطای قضایــی را به کمترین 
حــد خود می رســاند و اعتبــار امر مختــوم و جریان 
امــاره حقیقت نســبت بــه حکم قطعــی را بخوبی 

توجیه می کند.
نقــص تاریخــی آیینــی در رســیدگی جرایم با 

مجازات های سنگین2.
تاریــخ نظــام محاکمــات کیفری در ایران نشــان 
می دهــد که گرچــه معمــوالً رســیدگی دو درجه ای 
بــه عنــوان قاعــده وجــود داشــته ولــی از آنجــا کــه 
رســیدگی های کیفــری ناظــر بــه جرایــم ســنگین، 
نوعــاً به یــک دادگاه فرادســت مانند دادگاه اســتان 
به عنوان مرجع رســیدگی نخســتین، ســپرده شــده 
اســت، درجه دوم رســیدگی بــه دیوان عالی کشــور 
ارجاع شــده که می دانیم مرجع رســیدگی شکلی یا 
حکمی است نه ماهوی و موضوعی. بنابراین، عماًل 
رســیدگی درجه دوم ) به مفهوم رســیدگی ماهوی(  
نســبت به این دســته از جرایم قابــل تحقق نبوده و 
نیســت. برای تبیین موضوع می توان به ماده 366 
قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ســال 12۹0 
خورشــیدی )نهم رمضان 1330 قمری- ق.ا.م.ج( 
اشــاره کــرد کــه احــکام صــادره از دادگاه جنایت را، 
برخــالف دیگر احــکام، فقط قابل تمیز نــزد دیوان 

عالی کشور می دانست، همچنان که به موجب ماده 
42۸ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دیوان عالی 
کشــور مرجع رســیدگی به اعتراض به جرایم دارای 
مجازات سنگین موضوع این ماده است. مواد 426، 
427 و 42۸ ایــن قانون نیز به روشــنی و بدون اینکه 
محل ابهامی به جای بگذارد، از این دیوان به عنوان 
یک مرجع فرجامی یاد کرده است زیرا، دیوان عالی 
کشور در رسیدگی فرجامی خود اصوالً تنها می تواند 
بــه جهات حکمــی و قانونی رأی و دادرســی منتهی 
بــه آن بپــردازد و اختیــار ورود در امــور موضوعــی و 
رویداد هــای خارجــی ماننــد احــراز وقایــع از طریق 
اســتماع دوباره گواهی گواهان و یا انجام تحقیقات 
محلی و معاینه محل، تشــکیل جلســه رســیدگی و 
اســتماع اظهارات طرفین و مواردی از این دست را 

ندارد.
نقص یک درجه ای باقی ماندن رسیدگی ماهوی 
در جرایم با مجازات های ســنگین البته راجع اســت 
به نظام حقوق نوشــته –نظام های حقوقی خانواده 
رومــی ژرمنــی- کــه خاســتگاه نظــام حقــوق آیینی 
ماســت. حال آنکه کشــورهای حوزه حقوق نوشته و 
به طور مشــخص فرانســه که نظام حقــوق آیینی ما 
بیش از همه متأثر از آن اســت متوجه نقص مذکور 
گردیــده و از ســال 2000 اقــدام بــه اصــالح و تعدیل 
آن نموده اند. بدین ترتیب که دادگاه جنایی اســتان 
دیگر غیر از استان محل دادگاه صادر کننده رأی، به 
عنــوان دادگاه صالح برای رســیدگی ماهوی )درجه 
دوم( تعییــن گردیــد و دیــوان عالــی از رســیدگی به 
درخواســت بازنگری در رأی معاف و صالحیت این 
مرجع تنها به اتخاذ تصمیم اداری انتخاب محکمه 
جنایــی اســتان دیگــر محدود شــد بــی آنکــه اختیار 
دخالت قضایی به معنی نقض یا ابرام داشته باشد.

اگــر چه به نظر می رســد حتی آنچه در رســیدگی 
ماهوی دوباره در فرانســه برقرار شده، یک رسیدگی 
ماهــوی دو درجــه ای در معنــای دقیــق آن نیســت 
چه آنکه فلسفه رســیدگی های ماهوی در دو درجه، 
افزون بر رســیدگی دوباره به موضوع دعوای کیفری 
و بازبینی فرآیند دادرســی منتهی به رأی نخســتین، 
انجــام دادرســی در دو درجــه متفاوت تالــی و عالی 
اســت و چنانچه دادرســی دوم در دادگاه هم عرض 
دادگاه صادرکننــده حکــم مــورد شــکایت، انجــام 
پذیرد، هدف از دادرسی ماهوی در درجه دوم و البته 
عالی رعایت نمی شــود. زیرا شــیوه رسیدگی ماهوی 
دوباره به حکم مورد شــکایت در دادگاه هم عرض، 
ویژه مرحله رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور 
و آن هــم پــس از نقض رأی فرجام خواســته اســت، 
امــا در عیــن حــال باید توجه داشــت با وجــود آنکه 
رســیدگی ماهــوی دوبــاره در ایــن کشــور در دادگاه 
جنایــی هم درجــه و هم عــرض در اســتانی دیگــر و 
پــس از ارجاع و تصمیم اداری شــعبه جنایی دیوان 
عالی کشــور صورت می گیرد، عالوه بــر امتیاز اداری 
بــودن تصمیم دیوان عالی کشــور در ارجاع، ترکیب 
و تشــکل مرجع رســیدگی دوباره، همانی نیست که 
در دادگاه های جنایی نخســتین وجود دارد بلکه هم 
از نظر چگونگی تشــکل و هم از زاویه شــمار اعضای 
دادگاه و هیــأت منصفــه و امکان افزودن مستشــار، 
از  پیشــگیری  هــدف  بــه  دیگــر  اســتان  در  تشــکیل 
تأثیرپذیری از جو حاکم بر محل رســیدگی نخستین 
از دگرگونــی درخــور توجهــی برخــوردار اســت؛ بــه 
این مــوارد می تــوان جهاتی را افزود کــه موقعیت و 
صالحیت دادگاه جنایی هم عرض را برای رسیدگی 
ماهــوی دوبــاره بــه رأی پژوهش خواســته متمایــز و 

مناسب می کند.

راهــکار بنیادیــن بــرای دعــاوی آتــی؛ اصالح 
قانون آیین دادرسی کیفری3.

آنچــه در بــاال گفته شــد ایــن حقیقــت را نمایان 
می ســازد کــه قانون آیین دادرســی کیفــری مصوب 
13۹2/12/4 از ایــن منظــر دارای کاســتی و نارســایی 
اســت کــه امــکان رســیدگی ماهیتــی را بــه جرایــم 
مهمی کــه به حکم قانــون از مجازات های ســنگین 
برخوردارنــد، تنهــا در یک درجــه و مرحله می دهد؛ 
تبعیضــی نــاروا که حتــی دســت مراجــع قضایی را 
نیــز بــرای بازگشــایی یک مرحلــه رســیدگی ماهوی 
در  و  دوبــاره  ماهــوی  رســیدگی  می بنــدد.  دیگــر 
دوبــاره ای  رســیدگی  آنکــه  بــر  افــزون  دوم  درجــه 
را بــه جریــان می انــدازد و بــه بازبینــی و بازنگــری 
رأی تجدیدنظرخواســته و دادرســی منتهــی بــه آن 
می پــردازد، مجــال و فرصتــی را فراهم مــی آورد که 
دادگاه دوم بتوانــد در صورت وجود جهات مخففه، 
مجــازات قانونی مرتکــب و محکوم علیه را تخفیف 
بدهد یا آن را به نوع دیگری از مجازات که مناســب 
تر اســت، تبدیل کند. لذا به عنــوان راهکار بنیادین، 
اصالح قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر باید 

در دستور کار قرار گیرد.
راهکار برای دعاوی در جریــان؛ اعمال اختیار 

قانونــی رئیــس قــوه قضائیــه برای رســیدگی 4.
ماهوی دو درجه ای

با وجود این، به نظر می رســد مادامی که اصالح 
آیین دادرسی محقق نگردیده و در مواردی که امکان 
ترمیــم ایــن نقصان از طــرق آیینی مقــرر و موجود، 
مانند درخواست اعاده دادرسی توسط محکوم علیه 
به هر دلیلی قابل انجام نیســت، این گره را می توان 
با تمســک بــه اختیارات رئیس قوه قضائیه گشــود و 
فرصتی دیگر برای رســیدگی دوباره ماهیتی فراهم 
آورد؛ بدیــن ترتیب که رئیس قــوه قضائیه می تواند 
در مــوارد خاصــی از مجــوز قانونــی و فوق العاده ای 
که قانونگذار بر پایه ماده 477 قانون آیین دادرســی 
کیفری در اختیار او نهاده، به نحو شایسته و مطلوب 
و البته بــه منظور بازبینی و رســیدگی دوباره ماهوی 
در مرجعی دیگر و فرادست، استفاده کند و با تجویز 
اعــاده  دادرســی با جهــت خاص موضــوع این ماده 
یعنی به علت تشــخیص و احــراز مغایرت حکم با 
شــرع بّین، رســیدگی ماهوی به پرونده را به شــعب 
خاص دیوان عالی کشــور بســپرد تا این مرجع عالی 
و منتخــب نیــز بــا ابتنــای بر تشــخیص رئیــس قوه 
قضائیــه در اعــالم مخالفت رأی با شــرع بّیــن، رأی 
قطعی پیشــین را بشــکند و ضمن رســیدگی دوباره 
اعم از شــکلی و ماهوی، رأی مقتضی بدهد؛ ترتیبی 
که ســایر شــعب دیوان عالی کشــور به علت داشتن 
فقــط صالحیت رســیدگی فرجامی و حکمــی، قادر 
بــه انجام آن نیســتند. بــا این ترتیب شــعب خاص 
دیوان عالی کشــور که به تصمیم رئیس قوه قضائیه 
تعیین می شوند، اختیار و صالحیت می یابند تا وارد 
ماهیت قضیه شــده و عالوه بر رسیدگی ماهیتی، به 
رســیدگی حکمی و قانونی نیــز بپردازند و در نهایت 

نیز خود مبادرت به صدور حکم نمایند.
ایــن نقــص مهــم در قانــون آییــن  بــی تردیــد 
دادرســی کیفری نیازمنــد اصالح قانــون و جبران از 
طریق قانونگذاری جدید است، ولی اجرای عدالت 
را تنهــا نبایــد در قواعــد حقوقــی و قوانیــن جســت. 
بخــش مهمی از این هدف واال و مقدس، در دســت 
مســئوالن و مراجــع قضایی و دادرســان اســت که با 
اندیشــه عدالت محور خود رویه ای درست و مبتنی 
بــر اصــول دادرســی منصفانــه را می ســازند و از این 

طریق، کاستی و نارسایی قانون را ترمیم می کنند. 

برگزاری دور دوم مذاکرات درباره سانحه 
هواپیمای اوکراینی

دوم  دور  در  خارجــه  امــور  وزارت  بین المللــی  و  حقوقــی  معــاون 
مذاکرات مربوط به ســانحه هواپیمای اوکراینی به میزبانی کشورمان 
تأکید کرد: رویکرد جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر شفافیت است و 
در خصوص این سانحه چیزی برای پنهان کردن ندارد و آماده است 
تا صادقانه مردم و هیأت اوکراینی را از جرئیات سانحه مطلع سازد.

بــه گزارش ایســنا، محســن بهاروند که رئیــس هیأت ایرانــی را در 
گفت و گــو با هیــأت اوکراینــی به ریاســت »یوگنی ینین« معــاون وزیر 
خارجــه بــر عهــده دارد، بــا ابراز تأســف و همــدردی بــا خانواده های 
جانباختــگان ســانحه هواپیمــای اوکراینــی اظهار داشــت: هواپیمای 
اوکراینــی در اثر خطای انســانی مورد اصابت قــرار گرفت و جمهوری 
اســالمی ایران تالش خواهد کرد تا طرف اوکراینی نیز از این موضوع 
اطمینــان یابــد. بهاروند مصمم بودن جمهوری اســالمی ایران برای 
رســیدگی کیفــری و مجــازات خاطیان، برقــراری عدالــت و پرداخت 
غرامــت به بازماندگان را مورد تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد دو 

کشور دوست در این باره بر سر میز مذاکره به توافق برسند.
در ابتــدای این نشســت دو طرف بــه احترام جانباختگان ســانحه 
هواپیمــای اوکراینــی، مذاکرات خود را با یک دقیقه ســکوت و قرائت 
فاتحه آغاز کردند و اعالم شــد که مذاکرات کارشناســی میان دو کشور 
در خصوص ســانحه هواپیمای اوکراینی به مدت دو روز ادامه خواهد 
داشــت. یوهنــی ینین، رئیــس هیأت اوکراینی گفته اســت کــه در این 
مذاکــرات اوکراین به دنبــال جزئیات کامل و مو به مو آنچه اســت که 
اتفــاق افتــاده  و میزان غرامت بســتگی به اطالعاتــی دارد که در این 

مذاکرات آنان کسب می کنند.
بنابــر توضیــح رئیس هیــأت مذاکــره کننــده ایرانی در ایــن دور از 
مذاکرات ســه جلسه فنی برگزار می شــود؛ بحث های فنی که سازمان 
هواپیمایــی انجــام خواهــد داد، مســائل قضایــی که کارشناســان قوه 
قضائیــه انجــام می دهند و یک جلســه هم در مورد مســائل حقوقی 

درباره میزان غرامت افراد و هواپیماست.
همزمــان روز گذشــته ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان به 
اظهــارات وزیر امور خارجــه کانادا درباره ســانحه هواپیمای اوکراینی 
پاســخ داد و گفــت: کانادا طرفیتــی در این موضوع نــدارد و مذاکرات 
درباره ابعاد حقوقی و جبران خســارت  خانواده ها و خسارت هواپیما 
بــا جدیت انجــام خواهد شــد. خطیب زاده بــا ابراز تأســف از ادبیات 
ســخیف و غیردیپلماتیــک که از ســوی وزیر خارجه کانــادا به کار رفته 
بود، گفت: آنها پشــت درهای بسته مؤدب تر هستند و می دانند هیچ 
جایــگاه حقوقــی در این قضیه ندارنــد. االن سیاســتمداری در دنیای 
غرب تبدیل به سیاســت بازی برای کســب رأی این و آن شــده است. 
توصیــه مــا این اســت همان طــور که در پشــت درهــای بســته رفتار و 
صحبت می کنند علناً صحبت کنند. دایره ادب اجازه نمی دهد شبیه 

وزیر خارجه کانادا صحبت کنیم.

استفاده از تمامی ظرفیت های نیروهای مسلح 
برای درمان بیماران کرونایی

جلســه قرارگاه بهداشــتی درمانــی امام رضا)ع( صبــح دیروز به طور 
همزمــان بــه صــورت ویدئوکنفرانس در ســتاد کل نیروهای مســلح، 
ارتش، ســپاه، نیــروی انتظامــی و وزارت دفاع برگزار شــد. به گزارش 
ایســنا، در ایــن جلســه که بــا حضــور تمامــی فرماندهان و مســئوالن 
قرارگاه های نیروهای مسلح برگزار شد، رؤسای کمیته های تخصصی 
و قرارگاه هــای تابعه در ارتش، ســپاه، نیروی انتظامــی و وزارت دفاع 
گزارشــی از رونــد فعالیت هــا و مشــارکت فراگیــر نیروهای مســلح در 

کمک به درمان بیماران کرونا ارائه کردند.
در ایــن جلســه سرلشــکر باقری بــا تشــکر و قدردانــی از خدمات و 
فعالیت هــای انجام شــده نیروها و ســازمان های نیروهای مســلح در 
لبیک به فرمان فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر مشارکت و همکاری 
حداکثری و استفاده از تمامی ظرفیت های نیروهای مسلح در کنترل، 
نظارت، پیشگیری، درمان و کمک به بیماران کرونایی بویژه در اختیار 
گذاشــتن بیمارســتان ها و مراکز درمانی و امکانات نیروهای مسلح در 
سراســر کشور به ســتاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد. رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح اتخاذ تدابیر و سیاســت های پیشگیرانه مؤثر و تداوم 
آن تــا حصول نتیجه مطمئــن و تقلیل میزان فراگیــری این بیماری و 
لزوم اســتمرار آگاه سازی و آموزش همگانی مردم در نحوه مراقبت و 

مقابله با بیماری کرونا را مورد تأکید قرار داد.
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واشنگتن پست )امریکا(:دو
این روزها در صفوفی که برای رأی گیری 
پیــش از موعــد در ایالت هــای مختلف 
امریکا کشــیده می شــود، حضور پررنگ 
رنگین پوســت ها بویژه ســیاه پوســت ها 
پــای صندوق هــای رأی اســت. آنهــا در 
این حضور بی سابقه می گویند، مدت ها 
منتظر رســیدن روزی بوده انــد که علیه 

ترامپ رأی دهند.

هشت صبح )افغانستان(:
طالبــان در حــال وقت کشــی در قطر و 
مذاکــرات صلــح با دولت و آدمکشــی 
مختلــف  شــهرهای  و  والیت هــا  در 
افغانستان است، همان طور که برخی 
سیاســتمداران افغان هشدار داده اند، 
حمالتی همچون انفجار یکشــنبه غور 
که 150 کشــته یا زخمی برجا گذاشت، 

بر روند صلح تأثیر منفی می گذارد.

ایندیپندنت )بریتانیا(:
شــواهدی کــه در دســت اســت، نشــان 
می دهد، تروریســت ها در زندان دست 
به ســربازگیری بــرای داعــش می زنند. 
بنابراین اگر دولت انگلیس قصد دارد، 
مجرمــان تروریســم را در زنــدان نگــه 
دارد، باید برای توجه به آنها و مراقبت 
از حمالت احتمالی در زندان ها بودجه 

بیشتری اختصاص بدهد.

بازگشت چپ ها به بولیوی
یک سال پس از شبه کودتا علیه »مورالس«، کاندیدای سوسیالیست ها با 52.4 درصد آرا پیشتاز انتخابات است

بنفشــه غالمــی/ تنها یک ســال پــس از آنکــه »اوو 
مورالــس« در شــبه کودتایی از ریاســت جمهــوری 
بولیوی کنار گذاشته شد، دیگر بار سوسیالیست ها با 
پیشتازی »لوئیس آرس«، دوست و همراه نزدیک 
»مورالــس« در انتخابــات ریاســت جمهــوری، در 

مسیر بازگشت به قدرت هستند.
به گزارش روزنامه انگلیســی »گاردین«، نتایج 
اولیــه انتخابات ریاســت جمهوری بولیــوی که روز 
گذشته منتشر شد، نشان می داد، سوسیالیست ها 
به پیروزی چشمگیری دســت یافته اند و »لوئیس 
آرس« توانســته 52.4 درصــد آرا را از آن خود کند. 
این به آن معنا است که اگر نتایج نهایی انتخابات 
نیز با همین نتیجه اعالم شود، وی خواهد توانست 
بــدون نیــاز بــه ائتــالف به تنهایــی دولت تشــکیل 
دهــد. این در حالی اســت که دیگــر کاندیدای این 
انتخابات، »کارلوس مسا« تنها حدود 30 درصد آرا 
را از آن خود کرده است. »آرس« که تا همین سال 
پیش وزیر دارایــی »اوو مورالس« بود، اقتصاددان 
و تحصیلکرده در دانشــگاه های انگلیس اســت. او 
که به »لوچو« معروف اســت، پــس از اعالم نتایج 
اولیــه انتخابات در جمع هوادارانش حاضر شــد و 
گفت: »نه فقط دموکراسی را پس گرفتیم که باالتر 
از آن امیــد را پــس گرفتیــم.« »آرس« ســپس بــه 
هوادارانش قول داد، دیگربار اتحاد را به کشــورش 
بازگرداند و مردم را از بالتکلیفی ای که از اکتبر 2019 

گرفتار آن شده اند، نجات دهد.

اشــاره »آرس« بــه شــبه کودتایی بود کــه اکتبر 
»اوو  علیــه  روزهایــی  چنیــن  در  گذشــته  ســال 
مورالــس« صــورت گرفــت. در آن رویــداد در پــی 
اعتراضــات  انتخابــات،  در  »مورالــس«  پیــروزی 
خیابانــی گســترده ای شــکل گرفــت و ادعاهایــی 
درمورد تقلب در انتخابات مطرح شد. در پی این 
اعتراض ها ســازمان کشورهای امریکایی که اکنون 
چپ هــا دیگر قــدرت چندانــی در آن ندارند، از در 
حمایــت از معترضــان درآمد و نتایــج انتخابات 
را دســتکاری شــده خوانــد. در پــی ایــن حمایــت 
همه جانبــه، »مورالــس« اعــالم کــرد، انتخابــات 
دوبــاره ای برگــزار می کنــد. امــا در همیــن زمــان 

پلیــس نیز بــه معترضان پیوســت و دو روز پس از 
آن »مورالس« کشورش را ترک کرد. او که فعاًل در 
آرژانتین زندگی می کند، دیروز در پی انتشار اخبار 
نتایج اولیه انتخابات »پیروزی چشــمگیر« حزب 
خود را تحسین کرد و در توئیتی نوشت: »خواهران 

و برادران، خواست و اراده مردم پیروز شد«.
دیروز حتی دشمن »مورالس«، »جینین آریز«، 
رئیــس جمهــوری موقــت بولیــوی نیــز نتوانســت 
پیشتازی »آرس« را تکذیب کند و در توئیتی نوشت: 
»هرچند هنوز نتایج رســمی انتخابات اعالم نشده 
اما داده های آماری نشــان می دهــد، آقای »آرس« 
در انتخابات پیروز شده است. به برندگان انتخابات 

تبریــک می گویــم و از آنهــا می خواهــم بــا نظــر به 
بولیوی و دموکراسی حکومت کنند.«

پیشــتازی »آرس« در انتخابــات کــه تــا شــب 
گذشــته به زعم همگان نشــان از پیــروزی قطعی 
او داشــت، باعث خوشــحالی چپگرایان امریکای 
التیــن شــد. »گلیســی هافمــن«، رئیــس حــزب 
کارگــران برزیــل در توئیتــی نوشــت: »زنــده بــاد 
مــردم بولیوی. زنده باد دموکراســی«. »نیکوالس 
مادورو«، رئیس جمهوری ونزوئال هم که کشورش 
بــا مداخله جویی هــای خارجی حــال و روز خوبی 
نــدارد، در توئیتــی نوشــت: »یک پیــروزی بزرگ. 
مردم بولیوی متحد و هوشیار از فرصت انتخابات 
اســتفاده کردند و کودتایی را که علیــه برادر »اوو« 

بود، شکست دادند«.
جیم شولتز، بنیانگذار مرکز دموکراسی بولیوی 
دیروز در تحلیلی نوشــت: »این پیــروزی به نوعی 
بازگشــت مــردم به همان رأیی اســت که در ســال 
2005 به مورالس دادند. این نتیجه به ما می گوید 
که جناح راســت در بولیوی حامی چندانی ندارد. 
آنها یک ســال فرصت داشــتند تــا حکومت کنند. 
امــا در ایــن یــک ســال ثابــت کردنــد که فقــط به 
قدرت خود عالقه مندند و به بومیان و فقرای این 
کشــور به دیده تحقیر نگاه می کنند. آنها با نادیده 
گرفتن حقوق بشــر و مصون کــردن حامیان خود 
از مجازات بخاطر بی کفایتی و فســاد، مشروعیت 

خود را نزد مردم از دست دادند.

بازی بزرگ ترامپ
بعد نوبت به مکرون رســید و ترامپ در نشســت دونفره با رئیس جمهوری 
فرانســه، او را متهم کرد که همیشــه مطالب مطرح شده در مذاکرات شان به 
بیرون درز می کند؛ اتهامی که مکرون با لبخندی گشاده آن را رد کرد. ترامپ 
هــم لبخند زد و طوری بــه متیس نگاه کرد که انگار می دانــد درز اطالعات از 

طرف امریکا از کجا نشأت می گیرد.
مکــرون می خواســت بداند پایان بــازی ترامپ در بحث جنــگ تجاری با 
چین و اتحادیه اروپا کجاست، اما ترامپ گفت اهمیتی ندارد. او فکر می کرد 
کــه در رابطــه بــا اتحادیــه اروپا در نهایــت تعرفــه 25 درصد را بــرای واردات 
خــودرو و کامیــون وضــع خواهد کــرد و بعد دربــاره ژان کلود یونکــر حرف زد 
و گفــت بر این باور اســت کــه یونکر از امریکا متنفر اســت. مکــرون همچنان 
به دنبال »توافقی گســترده« با ایران بود همان طوری که او و ترامپ در آوریل 
گذشته درباره آن مذاکره کرده بودند اما به نظر می رسید که ترامپ عالقه ای 
بــه چنین توافقی ندارد. با چنین تفکری به مرکز شــهر بروکســل بازگشــتیم. 
آن شــب هنگام مراســم شــاِم رهبران، صندلی خودم را به نشــانه احترام به 
زحمات هاچیســون، ســفیرمان نزد ناتو، به او دادم. ضمــن اینکه دیگر برای 

من کافی بود و به نظر می رسید امور سروسامان گرفته است.
اشــتباه می کردم. صبح پنجشنبه ســاعت هفت و 45 دقیقه هتل را برای 
دیدار با ترامپ در محل اقامت سفیر امریکا در بروکسل ترک کردم اما وقتی 
در خــودرو بــودم او تماس گرفت و گفت: »آمادگــی ورود به یک بازی بزرگ 
را داری؟ ایــن همــان چیزی اســت که می خواهم به تو بگویــم.« حرفش را با 
این جمالت تکراری ادامه داد که:»ما احترام زیادی برای ناتو قائل هســتیم، 
اما برخورد آنها با ما ناعادالنه اســت. تا اول ژانویه، همه کشــورها باید خود را 
نسبت به اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی شان به بودجه دفاعی 
متعهــد بدانند. ما بدهــی معوقه را فراموش می کنیم یا اینکــه از این پیمان 
خارج می شــویم و از کســانی که به تعهد خود پایبند نیستند، دفاع نخواهیم 
کــرد. وقتــی با روســیه کنار نمی آییم، با ناتــو هم که میلیاردها دالر به روســیه 
می دهد، کنار نخواهیم آمد. اگر آنها توافق خط لوله نورد اســتریم 2 را امضا 
کنند ما از ناتو خارج می شــویم.« این رویکردی بود که به خوبی چکش کاری 
نشــده بود اما مسیر حرکت روشــن بود. همان موقع که داشتم فکر می کردم 
آیــا باید به خاطر کارهای ترامپ تا آخر امروز اســتعفا بدهم یا نه، تماس ما 
قطع شــد. با خودم فکر می کردم تا مالقات با ترامپ و تصمیم گیری درباره 
اینکه چه کاری باید انجام دهم، فقط 10 دقیقه وقت دارم. به کلی زنگ زدم 
و وضعیت را برای او توضیح دادم و به او گفتم که بر خالف برنامه ریزی های 
قبلی باید فوراً به مقر ناتو بیاید. باید با تمام قوا خود را آماده می کردیم. وقتی 
به محل اقامت ســفیر رسیدم دستیار نظامی رئیس جمهوری را که چمدان 
مشهور به »فوتبال« را که حاوی کدهای هسته ای است، حمل می کند، دیدم 
و از او خواستم متیس را پیدا کند. خودم نتوانسته بودم وزیر دفاع را پیدا کنم 

)شانس آوردیم در شرایط جنگ نبودیم(.
معلــوم شــد کــه متیــس در مقــر ناتــو در حال دیــدار بــا جاســتین ترودو 
نخست وزیر کانادا بوده است. در یک طنز بدبینانه با خودم فکر می کردم آیا 
متیس واقعاً به خائن تبدیل شده است. پمپئو در محل اقامت سفیر منتظر 
بــود و بــه او درباره خواســته ترامپ توضیــح دادم و گفتم: او امــروز تهدید به 

خروج )از ناتو( می کند. 
خوشــبختانه ترامــپ طبق معمــول با تأخیر رســید، بنابرایــن آنچه را که 
باید انجام می شد با فرصت بیشتری بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم 
که ســناریوی مربــوط به نامــزدی کاوانا بــرای دیوان عالی همچنــان بهترین 
توجیهی اســت کــه در اختیــار داریــم. همچنین بــه کاهش کمــک امریکا به 
بودجه عملیاتی ناتو و بودجه مشترک این سازمان فکر کردیم تا با کاستن از 
سطح کنونی کمک امریکا از 22 درصد به 15 درصد آن را با میزان کمکی که 
آلمان به ناتو می کرد، یکسان کنیم. ساعت هشت و 30 دقیقه صبح ترامپ 
وارد شد و پرسید: می خواهید کاری تاریخی کنید؟ و بار دیگر همان چیزهایی 
را کــه گفتــه بود، تکرار کرد و اظهار داشــت: ما )از ناتو( خارج می شــویم، ما با 
کشوری که اعضای ناتو به آن پول می دهند جنگ نخواهیم کرد. سپس گفت 
که دلش نمی خواســت هاچیســون در مراســم شام حضور داشــته باشد و به 
من گفت: شب گذشته شما باید در مراسم شام بودید. سپس خطاب به من 
ادامــه داد »مــی خواهم بگویم قصــد داریم از ناتو خارج شــویم چون راضی 

نیستم.« ترامپ رو به پمپئو کرد و گفت: »می خواهم ترتیبش را بدهی.«

معمار »پیمان اسلو« درگذشت
گروه جهان/ صائب عریقات، مذاکره کننده 
روز گذشــته در ســن 65  فلســطین  ارشــد 

سالگی بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.
به گزارش سایت شــبکه خبری »بی بی 
سی«، صبح دیروز بیمارستانی که »صائب 
عریقات« در آن بستری بود، با اعالم وخیم 
از خانــواده اش خواســت  شــدن حــال وی 
بــرای آخریــن دیدار بــه بیمارســتان بروند. 
بیمارستان همچنین بیانیه ای را منتشر و در 
آن اعالم کرد: »عریقات به دلیل مشــکالت 
تنفســی در کما به سر می برد و حال او رو به 
وخامت گذاشــته اســت. درمان او چالشــی 
بــزرگ برای بیمــار و بیمارســتان بــود. زیرا 
وی ســه ســال قبــل تحــت عمل پیونــد ریه 
قــرار گرفتــه بود و عالوه بر ابتــال به کووید 19 

از ضعف در سیســتم ایمنی بدن و عفونت 
باکتریایی رنج می برد.«

»صائب عریقات«، دبیر اجرایی سازمان 
آزادیبخــش فلســطین و مشــاور »محمــود 
خودگــردان  تشــکیالت  رئیــس  عبــاس«، 
فلســطین بود. وی بیش از 25 سال مذاکره 
کننــده اصلــی فلســطینی ها با اســرائیل در 
پروژه هــای مربوط به ســازش بود. بســیاری 
او را یکــی از معماران پیمان اســلو معرفی 
می کردند که منجر به امضای چندین توافق 
بین فلســطینی ها و رژیم صهیونیستی شد. 
وی 9 اکتبر )18 مهرماه( در توئیتی از مثبت 
شــدن تست کرونای خود خبر داد و نوشت، 
به خاطر پیوند ریه ای که قباًل داشــته است، 
دچار ضعف در سیستم ایمنی بدنش بوده 

و بــه همین دلیل درگیــر وضعیت وخیمی 
است. او با این حال امیدوارانه نوشت: »خدا 

را شکر همه چیز تحت کنترل است.«
شــرایط  شــدن  بدتــر  بــا  »عریقــات« 
بیماری اش، به بیمارستانی در سرزمین های 
اشــغالی منتقــل شــد. بیمارســتانی که وی 
در آن بســتری شــد، بیمارســتانی اسرائیلی 
بــود. امــا رئیــس بیمارســتان مدعی شــد با 
»عریقــات« مثل هر بیمار دیگــری برخورد 
می کند و تمام تــالش خود را برای بهبودی 

او به کار می گیرد. 

سفر مقام ارشد دولت ترامپ به سوریه
گروه جهان/ دولت ســوریه با تأیید خبر »وال استریت ژورنال« درباره سفر یک مقام امریکایی به دمشق، تأکید 

کرد، ادامه هرگونه مذاکره با واشنگتن مشروط به خروج نیروهای امریکایی از سوریه خواهد بود.
به گزارش ســایت شبکه خبری »ســی ان ان«، بنا بر اطالعاتی که روزنامه »وال استریت ژورنال« منتشر کرده است، 
یک مقام ارشــد دولت امریکا چندی پیش به منظور مذاکره با مقامات دمشــق درباره آزادی زندانیان امریکایی که در 
زندان های سوریه بسر می برند، به این کشور سفر کرده است. دو مقام امریکایی نیز در گفت و گو با »سی ان ان« این خبر 
را تأیید کردند. این اولین تماســی اســت که بین دو دولت امریکا و ســوریه از سال 2012 به این سو انجام می شود. البته 
اوایل ســال 2020 نیز اخباری درباره نامه نگاری »دونالد ترامپ« برای »بشــار اســد« و درخواســت او برای گفت و گوی 

مستقیم با سوریه درباره »آستین تیس«، روزنامه نگاری که سال 2012 در سوریه ناپدید شد، منتشر شده بود.
در پی انتشــار خبر »وال اســتریت ژورنال« روزنامه »الوطن« چاپ سوریه نیز خبر داد، در تماس هایی که با دولت 
سوریه داشته است، مقامات دولت تأیید کرده اند که »راجر کارستینس«، فرستاده ویژه رئیس جمهور امریکا در امور 
افراد ربوده شــده و »کاش پاتل«، دســتیار رئیس جمهور امریکا و مدیر مبارزه با تروریســم در کاخ ســفید در ماه اوت 
)مرداد( با ســفر به دمشــق با سرلشــکر »علی مملــوک« رئیس دفتر امنیت ملی ســوریه در دفتر وی دیــدار و درباره 
موضوعات مختلف و یک ســری پیشــنهادها و درخواســت ها گفت و گــو کردند. به گزارش ایرنــا، »الوطن« تأکید کرده 
اســت، این منابع که ترجیح دادند نامشــان فاش نشــود، گفته اند، این اولین سفر مقامات امریکایی در این سطح به 
سوریه نیست بلکه پیش از این مقامات امریکایی سه بار به دمشق سفر کردند اما هربار با همان موضع سوریه مبنی 

بر اینکه پیش شرط هرگونه مذاکره ای، خروج نیروهای امریکایی از شرق سوریه است، مواجه شدند.

 افشای اسناد جدید 

علیه »بایدن«
اوکراینــی  قانونگــذار  یــک  افشــاگری 
دربــاره تماس های تجاری پســر »جو 
بایــدن« آن هــم ســه هفتــه مانــده تا 
انتخابات ریاســت جمهــوری امریکا، 
کمپیــن  بــرای  را  تــازه ای  دردســر 

دموکرات ها به وجود آورده است. 
به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه 
دیلی میل، »آندری درکاچ« اوکراینی 
کــه  حالــی  در  فیســبوکی  پیامــی  در 
از اطالعــات ایــن لپ تــاپ به عنــوان 
ســند فســاد خانواده بایدن نام برده؛ 
نوشت: اینها آخرین شواهد یا آخرین 

لپ تاپ نیست. 
این دومین آنها اســت و حاال برای 
بررســی در اختیــار نیروهــای اجــرای 

قانون اوکراین قرار دارد. 
نیــز  پســت  نیویــورک  روزنامــه 
را  تصاویــری  و  ایمیل هــا  به تازگــی 
منتسب به همین پرونده منتشر کرده 
اســت که گفته می شــود ایــن مدارک 
وکیــل  جولیانــی«،  »رودی  توســط 
شخصی دونالد ترامپ در اختیار این 

روزنامه قرار گرفته است. 
»دونالــد ترامــپ« نیــز از ایــن آب 
گل آلــود ماهــی گرفتــه و در توئیتــی 
برد بایدن را زیر ســؤال برده و با تأکید 
بــر شکســت رقیــب، نوشــته: »جو 10 

درصدی«!
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سبک زندگی، متهم اصلی آمار باالی بیماری های معده در اردبیل
تجربه های درمانی متفاوت در استانی با رتبه اول مبتالیان به سرطان معده

ـار
بـــ

اخ

گــروه اجتماعــی : از یک هفتــه پیش، 
ســرفه های خشــک پی در پی اش، صدای 
همــه را درآورده، یک نفــر می گوید کرونا 
کــه  اســت  معتقــد  دیگــری  آن  گرفتــه، 
آلــرژی فصلی اســت. خودش امــا میان 
این همــه نســخه های عجیــب و غریــب، 
راه بی خیالــی را در پیش گرفته. می گوید 
صبح ها به ســفارش همســرش آویشــن 
کوهــی می خورد و شــب ها هم به توصیه 
مادرزنــش گل گاو زبــان دم کــرده! خوب 
نشــود هم راه ســوم را در پیــش می گیرد، 
آن قدر زنجبیــل و آب لیمو داخل چایش 
می ریــزد تــا اگــر هــم کرونایی ناخواســته 
بــرود!  و  بگیــرد  را  راهــش  بــود،  آمــده 
همکارانــش اما هرچه التماس می کنند، 
گوشــش به تســت دادن بدهکار نیســت. 
می گوید چــرا باید این همه پــول بی زبان 
را بــه جیب آزمایشــگاه های گران بریزد و 
بعد هم بفهمد که تســتش منفی شــده. 
فعــًا خوددرمانی می کند تــا ببیند کی از 
رو مــی رود. لجبازی آقای اکبــری اما زیاد 
دوام نمی آورد، باالخره یک شــب با تب 
38 درجه و حال خراب راهی بیمارستان 
می زنــد  داد  روزش  و  حــال  می شــود. 
کــه دیگر نیــازی به تســت کرونا نیســت. 
یکراســت به آی ســی یو منتقل می شــود. 
دخترش هم حاال همان نشانه ها را دارد، 
او هم دلش نمی آید 600 هزار تومان پول 
تست بدهد. می گوید آنقدر صبر می کنم 
تــا همــه عائمــش ظاهر شــود. ســه روز 
نگذشته اما همه خانواده درگیر شده اند. 
یــک دختــر 21ســاله و مادربزرگــی که در 
ایــن چنــد روز با انــواع و اقســام داروهای 
گیاهــی، دکتــر مــورد اعتمــاد دختــرش 
شــده بود. پدر حال وخیمــی دارد، دختر 
عائمــش تــازه بــروز کــرده و مادربزرگ 
شــده  افســرده  ناراحتــی  شــدت  از  هــم 
است. خانم اکبری می گوید: »هزینه یک 
تســت به جیب ما نمی خــورد. 600 هزار 
تومان بدون سی تی اسکن. فکر می کردم 
همســرم ســرماخورده، خب هوای پاییز 
دزد اســت، اما اشــتباه می کردم ای کاش 
زودتر تســت داده بود. االن همه خانواده 
درگیــر شــده ایم. بــه جای یک تســت، 3 
تست دیگر هم داده ایم. فقط در یک روز 
یک میلیون و 800 هزار تومان پول تست 
داده ایم که دخترم هم باید سی تی اسکن 
بدهــد. ســرفه می کنــد و دکتــر می گویــد 
احتمــاالً درگیر شــده، امــا از کجــا بیاورم. 
همســرم راننده تاکسی اســت، روزانه کار 
جایگزینــی  درآمــد  هیــچ  االن  می کــرد. 

نداریم.«
»تســت کرونا هــم برای مــا از بهتران 
شــده اســت. خواهرم وضــع مالی خوبی 
دارد، حتــی از خانــه اش خــارج نشــد، به 
یــک بیمارســتان خصوصی زنــگ زد، با 
یک پکیج درست و حسابی رأس ساعت 

بــه خانــه اش آمدند، بــرای هر نفــر 700 
هــزار تومان پرداختند، فقط کمتر از چند 
ساعت، 2 میلیون و 800 هزار تومان پول 
دادنــد. بــدون معطلــی و تــرس از ابتا و 
حتــی نگرانــی از اینکه ممکن اســت یک 
نفر آلوده شان کند. تست همه شان منفی 
بود. ســریع به سمت شمال راه افتادند.« 
ایــن حــرف خانــم محمدی اســت که به 
خاطر ترس از ابتا به آزمایشگاه نزدیکی 
خانه شــان آمــده. می گوید هزینه تســت 
پی ســی آر برایــم ســنگین بــود، تصمیم 
گرفتم که تســت خون بدهم، بیمه قبول 
نمی کند، 120 هزار تومــان نقداً پرداخت 
کــردم. همســرم و پســر و عروســم هــم 
مشکوکند، فقط پسرم از طرف اداره شان، 
رایــگان تســت داده اســت، اداره شــان بــا 
یکــی از آزمایشــگاه ها قــرارداد بســته، اما 
مــا کــه دســتمان بــه دهنمان نمی ســد، 
فعــًا همین تســت را می دهیــم، اگرچه 
شنیده ام فایده هم ندارد و درست نشان 

نمی دهد.«
چند روز پیش همســرم تب کرد، اول 
صبر کردیم شاید بهتر شود، اما بدن درد 
و حالت تهوع هم اضافه شد، به ما گفتند 
سریع تســت بدهید، هر آزمایشگاهی که 
می رفتیم، تست پی ســی آر نمی گرفتند، 
بیمارســتان های  از  یکــی  بــه  ناچــار  بــه 
را  قســمت  یــک  رفتیــم،  خصوصــی 
جداگانه برای تست در نظر گرفته بودند، 
جمعیــت زیادی آمــده بودنــد، بیمه که 
بــه هیچ وجــه قبــول نمی کردنــد. مــن با 
وجود ظاهر شدن عائم، فداکاری کردم 
و از همســرم خواســتم تا او تســت بدهد، 
بــا وجــود اینکــه هــر دو کارمند هســتیم، 
اما وســعمان نمی رســید در کمتر از یک 
ســاعت یــک میلیــون و 200 هــزار تومان 
پــول بدهیــم. همســرم بــه ســرفه هــم 
افتاد. بــه توصیه یکی از پزشــکان مجبور 
بدهیــم،  هــم  تــا سی تی اســکن  شــدیم 

چون عجله داشــتیم و نگــران هم بودیم 
بــه اولین کلینیــک درمانی رفتیــم. برای 
همان سی تی اســکن هم 600 هزار تومان 
پرداختیم. بــا دارو و میوه و مخلفات من 
در یــک شــب حــدوداً یــک میلیون ونیم 
از جیــب پرداخــت کــردم. بــا ایــن وضع 
اقتصادی خیلی ها راضی نمی شــوند، به 
همین راحتی ها تست بدهند. مخصوصاً 
آنهایی که عائم زیادی هم ندارند. آقای 
منصوری می گوید که این تازه شــروع راه 
است و بنا به توصیه دکتر باید روز هشتم 
هــم دوباره سی تی اســکن بدهنــد و برای 
اینکه همســرش بتوانــد به ســرکار برود، 
دادن تســت دوباره الزامی اســت. جالب 
اینکه برادر خانمش که روز بیست و یکم 
تست داده بازهم مثبت بوده و به همین 
دلیــل بــه او اجــازه کار نداده انــد و مجبور 
شــده برای بار ســوم تســت بدهد. با این 
توصیف شــما فکر می کنید کســی حاضر 
می شــود ســه بار تســت بدهد؟ اصًا چرا 
آزمایشگاهی که آنقدر پول می گیرد، باید 
آخر هفته تعطیل باشد و بیماری که هنوز 
جــواب تســت اش نیامــده در خیابان هــا 

بچرخد.«
انجــام  بــرای  رســتم وندی  خانــم 
شــلوغی  بــه  آمــده،  سی تی اســکن 
آزمایشــگاه ها اشــاره می کنــد و می گویــد 
تست پی ســی آر نداده، چون درصد خطا 
هم دارد و هم اینکه احساس تنگی نفس 
داشته و سرفه می کرده ترجیح داده کار را 
یکسره کند: »خودشــان می گویند ابتای 
خانوادگــی زیاد شــده، خب چنــد درصد 
خانواده هــا در ایــن وضعیــت می تواننــد 

تست به این گرانی بدهند. «
ë گرانی تست کرونا در بخش خصوصی 

تســت پی ســی آر کــه برای تشــخیص 
کرونا انجام می شود در همه آزمایشگاه ها 
وجود ندارد، در بسیاری موارد بیماران با 
مراجعه به آزمایشگاه منطقه ای که در آن 

زندگی می کنند، به در بسته خورده و باید 
به مرکز دیگری مراجعه کنند، با این همه 
آنچــه عامل نارضایتــی مــردم در انجام 
این تســت شــده، گرانی بیش از حد نرخ 
آن در آزمایشــگاه های خصوصی اســت. 
این در حالی است که در بیمارستان های 
دولتــی تســت ســی پی آر تقریبــاً رایــگان 
انجام می شودو این امر سبب خوشنودی 
آن دســت از بیمارانی شــده اســت که در 
این آزمایشــگاه ها تســت پی سی آر انجام 
مهــراد  بیمارســتان  داده اند.آزمایشــگاه 
در پایتخــت یکی از محل هایی اســت که 
تســت پی ســی آر در آنجا انجام می شود؛ 
آزمایشگاه در طبقه سوم واقع شده برخی 
برای انجام تست پی سی آر و برخی برای 
آزمایش هــای دیگــر مراجعــه کرده انــد. 
بــه گفتــه پزشــک مســتقر در آزمایشــگاه 
تعرفه تست پی سی آر در این بیمارستان 
590هــزار تومــان اســت و از بیمــاران بــا 
مراجعــه حضــوری در لحظه این تســت 
گرفتــه می شــود. روزانه به طــور میانگین 
بیــن 100 تــا 150 نفــر بــرای ایــن تســت 
مراجعــه می کنند و جــواب آزمایش هم 
بین 24 تا 48 ساعت ارائه می شود. خانم 
گلریز که برای انجام این تســت مراجعه 
کرده البه الی سرفه هایی که دارد از گرانی 
نــرخ این تســت بســیار گله مند اســت، او 
می گوید: »متأسفانه بیمه تکمیلی ندارم 
و تنهــا تحــت پوشــش تأمیــن اجتماعی 
هســتم، کاش ســاز و کاری فراهــم شــود 
تــا بیمــه تأمیــن اجتماعی هزینه تســت 
کمــی  بگیــرد.«  عهــده  بــه  را  پی ســی آر 
آن طرف تر زن و مردی با هم برای انجام 
تســت مراجعه کرده اند: »بیشــتر از یک 
میلیــون تومان هزینه انجام تســت من و 
همســرم شــده، یک راننده خطی هستم 
و واقعــاً پرداخت هزینه این تســت برای 
مــن و امثال مــن راحت نیســت. دخترم 
آزمایــش  بــرای  را  او  و  نــدارد  عامتــی 

نیاوردم، ولی می ترســم اگــر دخترم هم 
به کرونا مبتا شــده باشــد، چطور از پس 
پرداخت هزینه تست او بربیایم.« احمد 
ایزدی دیگر مراجعه کننده به آزمایشگاه 
می گوید متأسفانه تهران وضعیت خوبی 
نــدارد و شــیوع بیمــاری کرونــا روز به روز 
بیشتر شده است به همین خاطر تصمیم 
گرفتم تست بدهم تا اگر مشکلی هست 
ســریع درمان را آغاز کنم اما واقعاً هزینه 
500 هزار تومان برای تســت بینی و حلق 
باالست حداقل دولت از بیمه ها بخواهد 
که بخشــی از ایــن هزینه هــا را تقبل کنند 
چــون ایــن مبلغ یــک پنجم حقــوق یک 
کارگر است تازه اگر خانواده اش نخواهند 
تست کرونا بدهند. خانم مرادی که هفته 
گذشــته دارای عائــم کرونا بــود، امروز با 
تجویــز پزشــک بــرای انجام تســت کرونا 
بــه یک بیمارســتان خصوصــی مراجعه 
کرد:»خوشــبختانه با ارائــه دفترچه بیمه 
تأمین اجتماعی با هزینه بســیار ناچیزی 
تســت پی ســی آر از من گرفته شد و از این 

بابت خوشحال هستم.«
ë  آزمایشــگاه های به  مراجعــات  افزایش 

خصوصی
امــور  مدیــرکل  ســمیعی  دکتــر 
آزمایشــگاه های وزارت بهداشــت در این 
بــاره می گوید: آزمایشــگاه های پزشــکی، 
خدمــات  کــه  آزمایشــگاه هایی  بویــژه 
تشــخیص مولکولــی کوویــد19 را انجــام 
می دهنــد ایــن روزهــا زیــر بــار افزایــش 
مراجعات هستند. این موضوع به تهران 
محدود نمی شــود. افزایش بار مراجعه، 
چه به بیمارســتان باشــد و چه بــه مراکز 
جامــع خدمات ســامت، چــه به بخش 
دولتــی باشــد و یــا به بخــش خصوصی، 
منابــع نظام ســامت را مصرف می کند. 
وزارت  کــه  الزاماتــی  یکپارچــه  رعایــت 
بهداشت اعام می کند تنها راه پیشگیری 

از بروز این وضعیت است.
او در پاسخ به این سؤال که آیا کیت به 
اندازه کافی وجود دارد؟ می گوید: در حال 
حاضــر محدودیتی در تأمیــن کیت های 
تشــخیص  آزمایــش  بــرای  نیــاز  مــورد 
مولکولــی وجــود نــدارد و ایــن ناشــی از 
پیش بینی برای چنین روزهایی است. اما 
این شرایط، بخصوص وقتی به طور مکرر 
واقع می شــوند و طوالنی هم می شــوند، 
بســرعت موجودی شــبکه آزمایشگاهی 
کوویــد19 را کاهــش می دهنــد و در ایــن 
شــرایط اقتصــادی نامطلــوب و پرفــراز و 
نشــیب و زیــر بــار تحریم هــای ظالمانه، 
مجــدداً نیــاز بــه تأمیــن منابــع مالــی و 

افزایش موجودی پیدا می کنیم.
درمــان  کادر  دربــاره  ســمیعی 
آزمایشــگاهی اظهار می کند: اصوالً نظام 
ســامت در حوزه خدمات آزمایشگاهی 
تخصصی و پیچیده دچار کمبود گنجینه 

نیروی انســانی ماهــر اســت. افزایش بار 
کاری، خصوصــاً وقتی بــه دلیل ظرفیت 
محــدود تجهیزاتــی منجــر بــه افزایــش 
می شــود،  کاری  نوبت هــای  جبرانــی 
فرســوده  و  خســته  را  انســانی  گنجینــه 
می کنــد. تــا همیــن لحظــه هــم مدیــون 
اگرچــه  کــه  هســتیم  آزمایشــگاه هایی 
تجهیــزات دستگاهی شــان هــر از گاهــی 
فرسوده شدند و از نفس افتادند، اما هرگز 
میدان مبارزه با ویروســی را که هموطنان 
و همنوعانشــان را تهدیــد می کند، خالی 
نکرده اند. اطاع داریم، خوشــبختانه در 
ماه ها و هفته های گذشــته، به دلیل لزوم 
آمادگــی بــرای شــرایط فعلی، بســیاری 
وزارت  کوویــد-19  آزمایشــگاه های  از 
بهداشــت تمهیداتی در ارتبــاط با نیروی 
انســانی مــورد نیــاز برای شــرایط شــدت 
گرفتن موج بیماری داشته اند. متأسفانه 
در بعضــی دانشــگاه ها گنجینــه انســانی 
جایگزین وجود ندارد و همکارانمان فقط 
بــا افزایش تاش و حضــور در نوبت های 
کاری بیشــتر مانع از بروز اختال در روند 

پشتیبانی آزمایشگاهی می شوند.
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه روزانه 
چند نفر برای آزمایش مراجعه می کنند 
هم می گوید: آمــار مراجعات در گزارش 
روزانه ســخنگوی وزارت بهداشت اعام 
می شود. مراجعات به بخش خصوصی 
هــم افزایش یافتــه اما آمــار آن، به دلیل 
شیوه جمع آوری متفاوت، با کمی تأخیر 
به ما می رســد. با دســتور رئیس جمهور، 
ســاز  ایجــاد  حــال  در  بهداشــت  وزارت 
وکارهــا و انتخــاب راهبردهایی اســت که 
تعــداد آزمایش و ســرعت گزارش نتایج 

آزمایشگاهی را افزایش بدهد.
او دربــاره قیمــت کیت هــا گفــت: بــا 
تصویب پیشنهاد اصاح تعرفه آزمایش 
تشــخیص مولکولی کووید19 در شــورای 
عالــی بیمــه، فقــط منتظــر تصویــب و 
ابــاغ آن توســط هیأت دولت هســتیم و 
امیدواریم بیش از اندازه به تعویق نیفتد.

کــرد:  توصیــه  مــردم  بــه  ســمیعی 
مهمتریــن مســأله بــاور بــه این اســت 
کــه وجــود بیمارســتان یــا مرکــز 16 یــا 
شــبکه  و  کوویــد-19  بــرای  ســاعته   24
آزمایــش  انجــام  بــرای  آزمایشــگاهی 
بــه  نمی توانــد  مولکولــی،  تشــخیص 
تنهایــی بیمــاری را کنتــرل کنــد. بلکــه 
رعایت توصیه ها به استفاده صحیح از 
ماسک، شست و شو و رعایت بهداشت 
دســت، حفظ فاصله فیزیکی مناســب 
تجمعــات،  در  حضــور  از  پرهیــز  و 
روش هــای قطع زنجیــره انتقال و مهار 
این ویــروس منحــوس هســتند. بدون 
رعایــت ایــن الزامــات در واقــع آنچــه 
در نظــام ســامت داریــم بــه تدریج و 

بیهوده مصرف می کنیم.

گزارش میدانی »ایران« از افزایش مراجعات بیماران برای انجام تست پی سی آر به آزمایشگاه ها

مردم : تست کرونا باید تحت پوشش بیمه ها باشد 

صف بیماران برای انجام تست گران کرونا!
گزارش »ایران« از مشکالت بیماران دیابتی 

عرضه انسولین با کد ملی بیمار در چند روز آینده
گروه اجتماعی : در چند روز گذشــته کمبود انسولین قلمی در اغلب داروخانه های 
کشور، واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. بسیاری از بیماران اذعان می کنند 
که برای تهیه این نوع انسولین باید در این شرایط خطرناک به داروخانه های زیادی 
ســر بزننــد و در نهایــت با دســتان خالی عــوارض این نوع بیمــاری را هم متحمل 
شــوند. رئیس ســازمان غذا و دارو چند روز پیش با بیان اینکه انسولین قلمی یکی 
از ارزبرتریــن داروهــای وارداتی کشــور اســت، گفته بود: کمبودهــای مقطعی تنها 
در مورد انســولین قلمی بوده و دلیل آن مشــکات ناشــی از تأمین ارز و انتقال آن 
به شــرکت های خارجی طرف قرارداد به دلیل تحریم های ضد انســانی دشــمنان 
ملت ایران اســت. محمدرضا شانه ســاز، تأکید کرده بود که هم اکنون دو محموله 
از انواع انسولین قلمی از گمرک ترخیص شده است و طی هفته جاری به نسبت 
آمار بیماران سراســر کشــور بین داروخانه های منتخب توزیع می شــود. همچنین 
محموله هــای بعــدی این دارو طــی فواصل زمانی وارد کشــور خواهد شــد. وزارت 
بهداشت حاال با انتشارفهرست داروخانه های منتخب، بیماران خاص، انسولین، 
پیوند و تاالســمی را برای دریافت دارو به این داروخانه ها هدایت کرده است. البته 
مسئوالن نوید داده اند که انواع قلم های این دارو تا پایان سال آینده در داخل تولید 

و نیاز کشور در این زمینه برطرف خواهد شد.
سخنگوی وزارت بهداشت در مورد وضعیت انسولین در داروخانه های کشور گفت: 
کمبود برخی انواع انسولین قلمی با توجه به تحریم ها وجود داشته، چند روزی هم 
است که برخی از انواع انسولین قلمی در دسترس هموطنان نبوده یا کمتر بوده، اما 
محموله هایی در چند روز آینده قرار است وارد کشور شود. کیانوش جهانپور، افزود: 
سامانه ای وجود دارد که افراد بیمار و دریافت کننده انسولین در این سامانه عضو 
شده اند. تمام افراد دیابتی که نیاز دارند در این سامانه ها  احراز هویت شده اند و با 

کد ملی می توانند سهمیه خاص خود را دریافت کنند.
جهانپور بیان کرد: موضوع کمبود انسولین نیست، بلکه ما یک شیب قیمتی بسیار 
باال در مورد بسیاری از داروها بخصوص انسولین در مقایسه با کشورهای همجوار 
داریم و همیشــه ریســک اینکــه افرادی به غیــر از نیازمندان واقعــی عامل قاچاق 
معکوس شوند، وجود داشته است. سخنگوی سازمان غذا در مورد اینکه کد ملی 
فقط برای انســولین قلمی است یا نه گفت: قباً برای بعضی بیماری های خاص 
و داروهــای خــاص همین طــور بــود، از وقتی موضوع صــدور حوالــه الکترونیک و 

سامانه های دارویی فعال شد این مورد فقط برای انسولین قلمی اختصاص دارد.
جهانپور ادامه داد: کمبود برخی انواع انســولین قلمی با توجه به تحریم ها وجود 
داشته، چند روزی هم است که برخی از انواع انسولین قلمی در دسترس هموطنان 
نبوده یا کمتر بوده است، محموله هایی در چند روز آینده قرار است وارد کشور شود 
که مشکل را رفع می کند، اما آنچه ما به آن نیاز داریم یک نظارت دقیق و هوشمند 
است و این موضوع لزوماً به کمبودهای امروز ربطی ندارد، ما باید به اطاعات افراد 

دسترسی داشته باشیم تا آخرین وضعیت دریافت انسولین را بدانیم.
رئیس کمیته اقتصادی سامت و تجهیزات پزشکی کمیسیون بهداشت نیز در این 
زمینه گفت: بزودی پارت های دوم و ســوم انســولین قلمی وارد کشور خواهد شد و 

بخش قابل توجهی از مشکل کمبود انسولین حل می شود.
جلیل میرمحمدی، افزود: تا چند ســال پیش یعنی حدود هفت یا هشــت ســال 
گذشــته بیماران دیابتی از ویال های انسولین استفاده می کردند که در داخل کشور 
نیز تولید می شد لذا در حال حاضر تولید ویال های انسولین رگوالر و NPH در کشور 
صورت می گیرد و تقریباً بدون مشکل در اختیار مردم است. وی ادامه داد: از حدود 
چهار یا پنج ماه گذشته تولید انسولین قلمی در کشور شروع شده و مسئوالن امر به 
دنبال تولید انبوه آن هستند. خط تولید انسولین قلمی در کشور راه افتاده ولی هنوز 
نمی توانند نیاز کشور را تأمین کنند. مسئوالن قول داده اند تا سال آتی با راه اندازی 
خط تولید انســولین های قلمی به خودکفایی رســیده و بتوان نیــاز داخل را تأمین 
کرد. وی گفت: بخشــی از کمبود انســولین قلمی در کشــور به دلیل تحریم هاست 
کــه نمی توان ارز به آن اختصاص داد، انســولین های  وارداتی تحت پوشــش بیمه 
هستند و نســبت به خارج از کشور با قیمت مناسب توزیع می شود. همین قیمت 
پایین نســبت به کشــورهای همجوار باعث قاچاق معکوس انسولین قلمی شده 
است، یعنی این نوع انسولین وارد کشور می شود و بعد به خاطر قیمت کم آن به 
کشورهای دیگر قاچاق می شود؛ اینها بخشی از علت کمبود انسولین در کشور است.

درخواست »زالی« برای منع سفر و اعمال جریمه 
در تعطیالت پایان هفته

فرمانده مقابله با کرونا در کانشــهر تهران با اشــاره به شــاخص های بســیار فزاینده 
بیماری در اســتان تهــران، گفت: در نامه ای به وزیر بهداشــت درخواســت کردیم تا 
بــرای تعطیات هفته آینــده تدابیری در زمینه ایجاد مداخات منعی برای ســفر و 
ایجاد مکانیزم جرایم اعمال شــود. به گزارش ایســنا، دکتر علیرضا زالی در حاشــیه 
مراســم بزرگداشــت و بدرقه شــهید مدافع ســامت دکتر محمد زارع جوشــقانی، 
رئیس بیمارستان لبافی نژاد که در محوطه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی برگزار شــد، در جمع خبرنگاران درباره وضعیت تهران، اظهار کرد: 
متأسفانه تهران در طول چند هفته اخیر هیچ تغییری در شاخص های ابتا ندارد و 
تقریباً طی روزهای اخیر میزان ابتا، بستری، مراجعین سرپایی و میزان مرگ و میر 
کماکان شاخص بسیار فزاینده ای را نشان می دهد. او با بیان اینکه به نظر می رسد که 
ما در تهران تماماً در پیک سوم اپیدمی به سر می بریم، تصریح کرد: چند اتفاق در 
جریانات اخیر افتاده که ما را از پیک دوم متمایز می کند، اول اینکه بیماران در شرایط 
بدحال تری مراجعه می کنند، دوم اینکه مدت اقامت بیماران در بیمارستان ها نسبت 
به پیک اول و دوم، حداقل بین 1.2 تا 2.3 روز افزایش داشته و طوالنی تر شده است. 
زالــی مراجعه دیرهنگام مبتایان بــه مراکز درمانی را یکــی از مهم ترین دالیل این 
مسأله عنوان کرد و گفت: بخشی از مبتایان نیز به مراکز غیردولتی مراجعه می کنند و 
تا رسیدن به مراکز ارجاعی تخصصی درمانی کرونا ممکن است زمانبر باشد. او نکته 
متمایز بعدی پیک ســوم نســبت به پیک های قبلی را مراجعه خانوادگی مبتایان 
عنوان کرد و افزود: اکثر بیماران در پیک سوم به صورت خانوادگی مراجعه می کنند؛ در 
صورتی که در پیک اول و دوم این الگو کمتر مشاهده می شد، به عبارت دیگر این روزها 
افراد یک خانواده جمیعاً با حال عمومی نامناسب و نامساعد مراجعه می کنند. زالی 
با بیان اینکه تعداد بیمارانی که از اورژانس مســتقیماً وارد بخش مراقبت های ویژه 
می شــوند، نســبت به دوره های قبل افزایش بیشــتری را نشــان می دهد، اظهار کرد: 
به عنوان نمونه در روز گذشــته در تهران 1۶2 بیمار مســتقیماً در بخش مراقبت های 
ویژه بستری شدند. تقریباً حدود 20 تا 25 درصد مراجعین روزانه ما به مراکز درمانی 
استان تهران نیازمند دریافت خدمات مراقبت های ویژه در بدو امر هستند و برخی 

پس از بستری در بخش و در سیر بیماری به این خدمات نیاز پیدا می کنند.
ë پیک سوم در تهران هنوز حالت صعودی دارد

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با اذعان به اینکه فاصله بین پیک دوم 
و سوم اپیدمی تقریباً به نقطه افول قطعی نرسید، گفت: در صورتی که شروع پیک 
دوم بعد از یک افول نســبی نســبت به پیک اول بود، ولی پیک دوم و ســوم به هم 
متصل شده و یک حالت پیوستگی پیدا کردند، این یک حالت نگران کننده است و 
حتی پیک سوم در تهران هنوز حالت صعودی تلقی می شود و دچار کاهش شاخص 
نشده است. وی در ادامه با اشاره به نکته مهم بعدی در این رابطه، عنوان کرد: میزان 
قله بستری و میزان افزایش مرگ و میر در تهران خیلی سریع تر از پیک اول و دوم 
حاصل شــده اســت؛ به عبارت دیگر اگر موارد و تعداد کلی بســتری در بخش های 
عادی و مراقبت های ویژه در پیک دوم مثاً بین 3 تا 4 هفته طول کشید، این بار در 
عرض کمتر از 10 روز به این عدد و آمار رســیدیم که نشــانه گسترش بیشتر بیماری 
در شهر تهران است. زالی با تأکید بر تأثیر اعمال دورکاری در کاهش ترددهای درون 
شهری، عنوان کرد: همان گونه که بارها اعام کرده ایم به نظر می رسد که با اعمال 
دورکاری، کماکان پیشــنهاد ما و استانداری تهران تقلیل ظرفیت کارکنان در استان 
تهران حداقل برای یک تا دو هفته است که بتوانیم در این فرصت تولید سفرها در 
تهران را کم کنیم. زالی با بیان اینکه در اولین روز اجرای طرح تعدیل کارکنان در پیک 
دوم اپیدمی در تهران، کاهش ۵3 درصدی ترافیک کالبد مرکز شهر را شاهد بودیم، 
اظهار کرد: این مسأله نشان دهنده تأثیرگذاری دورکاری بر این مسأله و همچنین بر 

جمعیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی است.

گروه اجتماعی : دیروز را باید سیاه ترین روز 
کرونایــی کشــور نامید، حداقــل تا اینجای 
کار، تلخ ترین و غــم انگیزترین روز مردم 
در ایــن هشــت مــاه گذشــته بوده اســت. 
آن طــور کــه ســخنگوی وزارت بهداشــت 
اعــام کــرد 337 بیمــار کرونایــی جــان 
خودشــان را از دســت دادنــد و این یعنی 
بازى اعداد و رابطه اش با نبودن ها. دیروز، 
ویــروس کرونا بــرای چندمین بــار چهره 
مرگبارتر و ترسناکی از خود نشان داد و در 
حقیقت همان، پاییز سیاهی که خیلی  از 
کارشناســان حــوزه بهداشــت و درمان در 
ماه گذشــته خبــرش را داده بودند، زودتر 
از آنچــه که فکرش را می کردیم به ســراغ 
ما آمد. هنوز به اواسط پاییز هم نرسیدیم 
که نام 337 نفراز بیماران به لیست بلند 
باالی جان باختگان کرونا اضافه شد. حاال 
تعداد جــان باختگان کرونا بــه 30 هزار و 
712 نفر رســیده اســت. دیگر بحران بیخ 
گوش همه ماســت. مسئوالن درخواست 
اعمال محدودیت های بیشــتر را داده اند 
چــرا کــه وضعیت تهــران بــا 5000 بیمار 
کرونایی وخیم اعام شــده است عاوه بر 
این 45 شــهر کشور قرمز شده اند و تعداد 
بســتری ها هم بیشــتر از قبل شــده است 
این درحالی اســت کــه در بیمارســتان ها 
تخت خالی برای بیماران وجود ندارد. روز 
گذشته سخنگوی وزارت بهداشت آخرین 
موارد بروز و فوت ناشی از کروناویروس در 
کشــور را این چنین اعام کرد: متأسفانه، 
337 بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادنــد. از روز دوشــنبه 28 مهــر 1399 و 
براساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴ 
هــزار و 2۵1 بیمار جدید مبتا به کووید19 
در کشور شناسایی شد که یک هزار و 9۴8 

نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران 
کووید19 در کشــور به ۵3۴ هزار و ۶31 نفر 

رسید.
سیماســادات الری گفــت: متأســفانه 
در طول 2۴ ســاعت گذشــته، 337 بیمار 
کوویــد19 جــان خــود را از دســت دادنــد 
و مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــاری 
بــه 30 هــزار و 712 نفــر رســید. همچنین 
خوشــبختانه تاکنون ۴31 هزار و 3۶0 نفر 
از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
وی گفت: ۴771 نفــر از بیماران مبتا 
ایــن  شــدید  وضعیــت  در  کوویــد19  بــه 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون 
چهار میلیون و ۵۴0 هزار و ۴۵۵ آزمایش 

تشــخیص کووید19 در کشــور انجام شده 
است.

تهــران،  اســتان های  الری،  بــه  گفتــه 
اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان  
لرســتان،  قزویــن،  ســمنان،  جنوبــی، 
اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیان، بوشــهر، زنجان، ایام، 
خراسان  رضوی، مازندران، چهارمحال و 
بختیاری، البرز، آذربایجان  غربی، مرکزی، 
کرمان، خراســان  شــمالی، همدان، یزد و 

کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی همچنیــن در توضیح اســتان های 
در وضعیــت هشــدار گفــت: اســتان های 
در  نیــز  گلســتان  و  فــارس  هرمــزگان، 

وضعیت هشدار قرار دارند.

معــاون امــور زنان و خانــواده رئیس 
جمهــوری بــا تأکیــد بــر نقــش اساســی 
ورزش در حفــظ ســامت بانــوان اظهار 
کرد: بیشــترین تهدید مــرگ و میر زنان 
مربــوط به بیماری های قلبی و عروقی و 

متابولیکی است.
به گــزارش ایســنا، معصومــه ابتکار 
در نشســت خبری که به مناسبت هفته 
ملی سامت بانوان برگزار شد با تأکید بر 
اهمیت فعالیت مراکز فرهنگی در ایجاد 
نشاط عمومی گفت: معاونت امور زنان 
و خانواده رئیس جمهوری، در این راستا 
طرح هایــی نظیــر طــرح ارتقای ســطح 
مهارت هــای زندگی با همــکاری وزارت 

آموزش و پرورش اجرا کرده است.
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  ابتــکار 
»الیحــه تأمیــن امنیــت بانــوان« گفت: 
بررســی این الیحه به  بند 3۵ کمیسیون 
لوایح رســیده اســت و در حــال پیگیری 
اســت؛ همچنیــن در آخریــن بنــد ایــن 
الیحــه به موضــوع حصول اطمینــان از 
آموزش پیــش از ازدواج بــرای زوج های 
جوان اشــاره شــده و به تصویب رســیده 
که گام مهمی در راستای رفع مشکات 
ایجاد شده است. به گفته  وی در راستای 
حمایــت از مادران شــیرده برنامه هایی 
توســط وزارت بهداشــت در نظــر گرفته 
شــده اســت که از جمله آنها می توان به 
تأمین شیرخشــک مــورد نیاز نــوزادان، 
مرخصی های شــغلی مادران و... اشاره 
کرد که نیازمند اســت مورد توجه بیشتر 

سیاستگذاران قرار گیرد.
ابتکار در پاسخ به سؤالی در خصوص 
اقدامــات انجــام شــده معاونــت زنــان 
بــرای زنان سرپرســت خانــوار نیز گفت: 

معاونت زنان دســتگاهی ستادی است 
و مسئولیتی در امر اجرا ندارد، معاونت 
در این راســتا ســتادی را بــه تفکیک بند 
ط مــاده 80 در جهــت هماهنگــی بیــن 
دستگاهی برای اقدامات مربوط به زنان 
سرپرســت خانــوار تشــکیل داده اســت 
که یکــی از کمیته های این ســتاد کمیته 

سامت است.
ابتــکار بــا اشــاره بــه موضــوع کودک 
همسری به عنوان مصداقی از خشونت 
علیه دختــران ادامــه داد: با وجود اینکه 
آمار کودک همسری در ایران خیلی باال 
نیســت اما تعداد کــم آن نیز موجب به 
خطر انداختن بهداشت کودک می شود 
و تبعات جسمی و روانی برای کودک به 

همراه خواهد داشت.
به گفته  وی، این معاونت در راستای 
جلوگیــری از کــودک همســری الیحــه 
ممنوعیــت ازدواج کودکان زیر 13 ســال 
را بــه دولــت ارائه و در حــال پیگیری آن 
است. همچنین مؤلفه دیگر این موضوع 
به مباحث فرهنگی معطوف می شــود 
که این معاونت در این راســتا ســعی به 
آگاه سازی مردم با همکاری بهزیستی و 

اورژانس اجتماعی داشته است.
ابتــکار همچنیــن بــه الیحه تشــدید 
مجازات پــدر در صورت قتــل فرزند نیز 
اشــاره کرد و گفت: پس از قتل »رومینا« 
رونــد رســیدگی بــه ایــن الیحه ســرعت 
یافت و از کمیسیون لوایح به قوه قضائیه 
منتقل شــد و اکنون در دفتــر رئیس قوه 
قضائیه اســت تا در نهایت در دستور کار 

کمیسیون قرار گیرد.
ابتــکار در پاســخ بــه پرسشــی درباره 
درج نــام مــادران در کارت ملــی گفــت: 
ایــن پیشــنهاد در وزارت کشــور در حــال 
بررســی است. وزیر کشــور موافق اجرای 
آن هســتند و اکنــون منتظریم ســازمان 
ثبــت نظر خــود را اعام کنــد. این طرح 
نیازمند اصاح آیین نامه است تا بتواند 
تا ماه آینده اجرا شــود. بــه گفته معاون 
امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهوری 
ثبت  نام مادر در کارت ملی هیچ هزینه 
مضاعفی نخواهد داشــت بلکــه پس از 
ابــاغ آن، تنهــا در کارت ملــی کودکانی 
که به دنیا می آیند و کســانی که اقدام به 
تعویض کارت ملی و دریافت مجدد آن 

می کنند، اعمال خواهد شد.

موافقت وزیر کشور با »درج نام مادر بر روی کارت ملی«روز سیاه کرونا با رکورد بی سابقه 337 نفر فوتی
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در ایــن روســتا می توانیــم در رمــان هــا و 
خاطــرات  از  بخشــی  کــه  داســتان هایی 
نوجوانــی و جوانی مان را ســاخته اند قدم 
بزنیــم. از »صــد ســال تنهایــی« در زیــر 
درختــان خزان گرفتــه گردو و چنــار عبور 
کنیم و قبرستان روستا را پشت سر بگذاریم 
و بــه دنیــای شــازده کوچولــو وارد شــویم. 
در25 کیلومتری مســیر اصلــی همدان - 
کرمانشــاه در حاشــیه کوه و  منطقه شــکار 
ممنوع آلمابوالغ می توانید قدم به دنیای 
داســتان ها بگذارید. »بهشــت گمشــده«  
اولین تابلویی اســت که مقابل چشــمان 
شــما قرار می گیرد و به شــما می گوید که 
بــه جایــی متفــاوت وارد می شــوید. تمام 
۳۰ کوچه روستای کردنشین »تاج آباد« یا 
رسول آباد سفلی به  نام یکی از کتاب هایی 
نامگــذاری شــده اند کــه ما ســال ها بــا آن 
زندگی کرده ایم. هرچند این کوچه ها تا 4 
ســال پیش  که تاج آباد روســتای دوستدار 
کتاب معرفی شــود بی نام و نشان بود اما 
حاال خیلی ها از ماجرای تابلوهای آبی این 
روستا که نام کتاب ها به زبان های  فارسی، 
انگلیسی و کردی بر آن نقش بسته است، 
خبــر دارنــد. نام های کوچه های تــاج آباد 
به گونــه ای انتخــاب شــده کــه بــا شــرایط 
محیطی هماهنگ باشد. کوچه ای که سه 
ماه از سال باید منتظر وقوع سیالب در آن 
بود،   »سیالب بهاری«، کوچه ای که مسجد 
در آن اســت، »مناجات نامــه«،  خیابانــی 
که رودخانــه  از آن می گــذرد »ُدن آرام« و 
کوچه ای که خانه بهداشــت در آنجاست 
»قانــون« نــام گرفته اســت. نکتــه جالب 
این تابلو هــا درج نام »کردی« کتاب ها در 
قســمت پایین تابلو هاســت. مثــاًل کوچه 
»شــازده  همــان  بچکوالنــه«  »شــازاده 
کوچولو« یا خیابان»دونی سه رخو« همان 
»ُدن آرام« است.کتاب دوستی اهالی این 
روســتا به امســال و پارســال بر نمی گردد، 
قدیمی تر ها می گویند در روزی و روزگاری 
که رادیو و تلویزیون نبود هر شب در خانه 

یکــی از بزرگان جمع می شــدیم و یکی از 
باسوادان روستا شاهنامه، لیلی و مجنون 
و اســکندرنامه و ... می خواند و بقیه گوش 
می دادند. همین فرهنگ نســل  به  نســل 
دراین روســتا ادامه داشته و حاال عالوه بر 
اینکه تمــام کوچه هــای تاج آباد به اســم 
شــاهکارهای ادبی نامگذاری شــده بلکه 
این روستا به عنوان روستای دوستدار کتاب 

نیز معرفی شده اشت.
ë کتابخانه ای کوچک با تأثیرات بزرگ

»هاجر عزیزی«، دهیار روســتای تاج آباد 
)رسول آباد( درباره چگونگی شکل گیری 
کتابخانه و نامگذاری کوچه های روستایش 
به »ایــران« می گویــد: کتابخانه روســتای 
مــا در عین کوچکی تأثیــرات بزرگی برای 
روســتایمان داشــته اســت، البته فرهنگ 
کتابخوانــی از قدیــم در این روســتا وجود 
داشته و همین عالقه مندی اهالی به کتاب 
باعث شده که امروز کتابخانه غنی با بیش 
از ۶ هزار جلد کتاب داشــته باشیم و تمام 
کوچه های مان به  نــام کتاب های مطرح 
دنیا نامگذاری شود. سال 87 با همکاری 
شــورا و اهالــی روســتا بــا هزینه شــخصی 
راه انــدازی  شــورا  محــل  در  کتابخانــه ای 
کردیم. اوایل تعــداد کتاب ها محدود بود 
اما در طول ســال ها به مــرور کتاب ها زیاد 
شــدند و حــاال روزانه به طــور میانگین ۴۰ 
نفر کتاب ها را به امانت می برند. باسوادان 
این کتاب ها را مطالعه می کنند و چکیده 

آن را برای دیگران تعریف می کنند.
شاید خیلی ها نامگذاری کوچه ها برایشان 
جالــب باشــد امــا مــن می گویم اگــر این 
کتابخانه نبــود کوچه ها همچنــان بی نام 
و نشــان بودنــد. البتــه حــاال هــم توجه به 
کتابخانه کم است و هیچ کدام از مسئوالن 
استان کمک نکرده اند تا یک مکان دائمی 
برای نگهداری کتاب ها داشته باشیم. هر 
ســال کتاب ها را به جای جدید می بردیم 
تا اینکه ۳ سال پیش حمام عمومی روستا 
را که بدون استفاده مانده بود با همکاری 
اهالــی بازســازی کرده ایــم و از آن به جای 

کتابخانه استفاده می کنیم.

کوچه گردی زیر تابلوی شاهکارهای ادبی جهان
سفر به »تاج آباد« روستای دوستدار کتاب  فرود فالمینگوها زیر سایه خاطرات تلخ بوتولیسم 

در میانکاله

ساری- فالمینگوها به عنوان پرشمارترین پرندگان مهاجر زمستان گذران در حالی 
امسال بار دیگر در تاالب بین المللی میانکاله واقع در استان مازندران فرود آمده اند 
که خاطره تلخ تلفات چند 1۰ هزاری این گونه بر اثر آنچه که مسمومیت غذایی یا 

»بوتولیسم« نامیده شد، در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به  گزارش ایرنا، اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که نخستین تلفات فالمینگوها در 
میانکاله رســانه ای شــد. بر اســاس گزارش های رسمی دامپزشکی و محیط زیست 
حدود ۴۰ هزار قطعه از این پرنده در یک دوره یک ماهه تلف شــدند. بررســی های 
بعدی دامپزشکی و محیط زیست نشان داد که این گونه پرنده مهاجر به خاطر تغذیه 
مسموم به نوعی بیماری به نام بوتولیسم مبتال و تلف شدند.کارشناسانی که تلفات 
فالمینگوها را در منطقه مورد بررســی قرار دادنــد، اعالم کردند که تلفات این گونه 
پرنده به خاطر مسمومیت ناشی از دو میکروب »کلوستریدیوم« و »بوتولینیوم« بوده 
است که بیماری بوتولیسم یا همان مسمومیت طبیعی را ایجاد می کند.به اعتقاد 
این کارشناسان، با توجه به این که آب تاالب میانکاله به خاطر خشکسالی های چند 
سال قبل راکد و باتالقی شده بود، همین شرایط منجر به تولید سم در گیاه و آب در 
این منطقه شد و با تغذیه پرندگان از این آب و گیاه منجر به بروز بیماری بوتولیسم 
و تلفات آنها شــد. امســال در آســتانه دومین ماه فصل پاییز به عنوان پیک زمانی 
کوچ پرندگان مهاجر از مناطق سردسیر سیبری به مناطق شمالی کشور بخصوص 
استان مازندران، کوچ فالمینگوها به تاالب بین المللی میانکاله که سکونتگاه اصلی 
زمســتانی این گونه پرنده مهاجر به حساب می آید، شروع شده است، ولی به دلیل 
عدم تغییر اساســی در میزان آبگیری این تــاالب با اجرای نصف و نیمه طرح های 
احیا، نگرانی در بین هواداران محیط زیست استان به خاطر احتمال تکرار حادثه تلخ 

تلفات دسته جمعی پرندگان مهاجر افزایش یافته است.

۲۶۰ اثر تاریخی در دشت مرودشت شناسایی شد
شــیراز- مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید اعالم کرد: فصل سوم بررسی و 
تهیه نقشــه باستان شناسی دشت مرودشــت فارس با شناسایی 2۶۰ اثر و محوطه 
تاریخــی به پایان رســید.حمید فدایــی، با اعالم این خبــر ابراز داشــت: با مجوزی 
که پژوهشــکده باستان شناســی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری صادر 
کرد، بررســی های باستان شناســی و شناســایی آثــار باقیمانده در محــدوده حریم 

تخت جمشید در وسعتی بالغ بر 8۵ هزارهکتار صورت گرفت.
وی نتایج این اقدامات را باهدف تکمیل اطالعات نقشه باستان شناسی بیان کرد 
و افزود: بررســی های باستان شناسی منطقه تخت جمشید در حدود 7۰ سال قبل 
آغاز شد و گرچه در طول سال ها پژوهش محوطه های فراوانی شناسایی و مطالعه 
و گاه نگاری شد، تکمیل این بررسی ها و بازنگری محوطه های پیشین، از سال 1۳۹۶ 

تاکنون در سه فصل رقم خورده است.
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هاجر عزیزی دهیار روستای تاج آباد :  تمام نامگذاری  ها  
به فراخور محله  بوده است . به طور مثال خیابانی که خانه 
بهداشت در آن مستقر است به نام »قانون« و کوچه خانه 
بهداشت »کیمیاگر«، محله دفن اموات و گورستان به نام 

کتاب »صد سال تنهایی« و کوچه انتهایی روستا با چشم انداز 
دشت به نام کتاب »مسیر سبز« نامگذاری شده است

شیما جهانبخش
خبرنگار

عزیــزی، هــدف از تأســیس کتابخانــه را 
باال بردن ســطح فرهنگ روســتا در تمام 
زمینه ها می داند و ادامــه می دهد: مردم 
تــاج آباد بــا کتابخوانی خــو گرفته اند و به 
جــرأت می تــوان گفــت ســرانه مطالعــه 
در ایــن روســتا باالتــر از میانگین کشــوری 
به عنــوان   ۹۴ ســال  در  اگرچــه  اســت. 
روســتای دوســتدار کتاب انتخاب شــدیم 
امــا هــدف مــا از ابتــدا مطرح شــدن نبود 
بلکــه تنها می خواســتیم ســطح دانش و 
اهالی روســتا بخصوص کــودکان و زنان را 
ارتقــا دهیــم و مهارت ها و ســواد عمومی 
مــردم را باال ببریم. به طور مثال اســتفاده 
از ســبد های زباله اصالً در روستا باب نبود 
امــا بــا آموزش هــای ارائــه شــده در حــال 

حاضر تمام روســتاییان جلوی خانه های 
خود ســبد زباله  نصــب کرده انــد. از نظر 
من فرهنــگ در کتاب و کتابخانه خالصه 
نمی شــود بــه خاطــر همیــن مــا در کنــار 
توسعه فرهنگ کتابخوانی ، تالش کردیم 
فرهنــگ حفاظت از محیط زیســت و... را 
نیز توسعه دهیم تا روستایی زیباتر داشته 
باشــیم.دهیار روســتای تــاج آباد باســواد 
شدن اهالی روســتا را یکی دیگر از اهداف 
تأســیس کتابخانه می داند و می گوید: به 
همین خاطــر در کنــار برگزاری جلســات 
کتابخوانــی بــا هزینــه خودمــان معلمی 
را بــرای آمــوزش بــه روســتا آوردیــم امــا 
متأســفانه زمانی که بــرای ثبت نام اهالی 
در نهضــت ســوادآموزی اقــدام کردیــم 

متوجــه شــدیم ۹۰ درصــد افــرادی که در 
ســامانه  در  می کننــد  شــرکت  کالس هــا 
مــدرک  و دارای  باســواد  افــراد  به عنــوان 
ثبت شده اند. این موضوع برای ما خیلی 
دردآور بــود کــه فردی مــدرک تحصیلی 
داشــته باشــد اما ســواد نداشته باشــد. در 
واقــع مدرک برای افرادی صادر شــده که 
هیچگونه سواد خواندن و نوشتن ندارند. 
هرچنــد پیگیری هــای مــا در ایــن زمینــه 
جــواب نــداد اما تــالش کردیم افــرادی را 
که ســواد کافــی ندارنــد ، آمــوزش دهیم.
خدا را شــکر در این زمینــه موفق بودیم و 
در حــال حاضــر ۹۰ درصد اهالی باســواد 
هستند، حتی خانم های روستا براحتی با 
همان ســواد اندک کارهای روزمره خود را 
انجام می دهند و به کسی نیاز ندارند. مثاًل 
در گروه های مجازی روســتا عضو هستند 
یا از دســتگاه عابر بانک کــه قبالً به خاطر 
بیســوادی کار با آن برایشان بسیار مشکل 
بــود در حــال حاضــر براحتــی اســتفاده 
نامگــذاری  ایــده  دربــاره  می کننــد.وی 
کوچه های روســتا توضیح می دهــد: ایده 
اولیــه در زمــان مســئولیت دهیــار قبلــی 

روســتا آقای یاری که اکنون عضو شــورای 
روستاســت مطــرح و اجرایی شــد. بعد از 
اینکه ما به عنوان روســتای دوستدار کتاب 
معرفــی شــدیم احســاس کردیــم بایــد 
کوچه هــا را نامگــذاری کنیم. با مشــارکت 
همــه اهالــی از روحانــی روســتا گرفتــه تا 
جوشــکار وآهنگــر و ... اســم کوچه هــا را از 
شاهکارهای ادبی جهان انتخاب کردیم تا 
بیش از پیش فرهنگ کتابخوانی در روستا 
توســعه پیدا کند و اهالی بیش از گذشــته 

برای مطالعه ترغیب شوند.
عزیزی با تأکید بر اینکه تاج آباد روستایی 
کتابخوان است و نام معابر آن باید نشان 
دهنده این ویژگی باشــد می افزاید: تمام 
نامگذاری  ها به فراخور محله بوده است. 
به طــور مثال خیابانی که خانه بهداشــت 
در آن مســتقر اســت بــه  نــام »قانــون« و 
کوچه خانه بهداشــت »کیمیاگر«، محله 
دفن اموات و گورســتان به نام کتاب »صد 
ســال تنهایــی« و کوچــه انتهایی روســتا با 
چشــم انداز دشــت به نــام کتاب »مســیر 
ســبز« نامگذاری شــده اســت. البته برای 
انتخــاب نام هــا نظــرات متفاوتــی وجود 
داشت. درابتدا پیشــنهادهای زیادی ارائه 
چندیــن  روســتا  ورودی  بــرای  شــد،مثالً 
»شکســپیر«،  ماننــد  داشــتیم  پیشــنهاد 
»هملــت« و »مــادر« امــا در نهایــت بــه 
رأی  و  مســجد  امنــای  هیــأت   پیشــنهاد 
7۰۰نفــر از اهالی »بهشــت گمشــده« اثر 
جــان میلتون تصویــب و نامگذاری شــد. 
عزیــزی می افزایــد: اهالــی ایــن روســتا با 
همــت بلند خود بــرای پیشــرفت تالش 
می کنند و در تمــام کار ها همراه و همدل 
هســتند . زمانــی کــه نام ها نهایی شــدند 
کار ســاخت تابلو ها توســط یکی اهالی به 
طــور رایــگان انجام شــد در حالی کــه اگر 
همراهی اهالی نبود تأمین هزینه این کار 
ممکــن نبود. حاال هم کــه با همت اهالی 
نام روستای مان در شبکه های اجتماعی 
بــر ســر زبان هــا افتــاده به دنبــال ایجــاد 
گردشگری فرهنگی هستیم تا گردشگران 

کتاب دوست به تاج آباد سفر کنند.



انتخابات امریکا؛ جدیدترین گزینه روی میز تولیدکنندگان نفت
اوپک پالس تحوالت و چشم انداز بازار نفت را بررسی کرد
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»سندیکای صادرکنندگان خوشنام« تشکیل شد

تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی 
مجوزهای کسب و کار 

در جلســه ای که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر 
صمت و وزیر جهاد کشــاورزی در مجلس شورای اسالمی برگزار شد »سندیکای 

صادرکنندگان خوشنام« شکل گرفت.
به گزارش خانه ملت، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اســالمی 
در ایــن جلســه بر ضرورت رســیدگی به مشــکالت معیشــتی مردم تأکیــد کرد و 
گفت: متأســفانه اکنون قیمت اقالم اساسی سفره خانوار مانند مرغ و تخم مرغ 
فراتر از انتظار رشــد داشــته و این وظیفه ما مسئوالن است که نگذاریم فشارهای 
اقتصــادی به بدنه جامعه بویژه اقشــار کم درآمد منتقل شــود.قالیباف تصریح 
کرد: باید با یک مدیریت صحیح و شایســته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص 
ارز بــه کاالهای اولویت دار اقدام و درباره ثبت ســفارش کاالهای لوکس و یا حتی 
غیر ضروری تجدیدنظر کرد. وی افزود: ما در همین وضعیت فعلی می توانیم با 
اتخاذ سیاستگذاری شایسته در حوزه مالی، پولی و تجاری از این گردنه عبور کنیم. 
به شرط آنکه همه دست به دست هم بدهیم، پای کار باشیم و مردانه برای منافع 
ایــن مردم تالش کنیم. رئیس مجلس شــورای اســالمی بر ضــرروت هم افزایی و 
هماهنگی دستگاه های مسئول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری تأکید کرد و 
گفــت: در وضعیــت فعلی ما باید فرآیند تهاتر کاال را تســهیل کنیم و غل و زنجیر 

بوروکراسی اداری را از پای کسب و کارها و تجار و بازرگانان باز کنیم.

انجام عملیات »ریپو« برای اولین بار در ایران

تأمین نقدینگی اضطراری کلید خورد
هم راستا با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در زمینه توسعه 
»عملیــات بازار بــاز« و تأکید رئیس جمهــوری مبنی بر هدایت نرخ ســود 
بازار بین بانکی با ســازوکار بازار، برای اولین بار بانک مرکزی روز دوشــنبه 
28 مهرماه جاری با هدف تأمین نقدینگی بســیار کوتاه  مدت )اضطراری( 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی، در قالب قــرارداد توافق بازخرید 

)ریپو( با درخواست اعتبارگیری یک بانک متقاضی موافقت کرد.
میزان این اعتبارگیری 8.9 هزار میلیارد ریال بود که در نرخ سود سقف 
داالن )22 درصد( صورت گرفت. معامالت مربوط به نقل و انتقال اوراق 
توسط کارگزاری بانک مرکزی انجام و تسویه ریالی آن نیز صورت پذیرفت.

یــادآور می شــود مطابــق دســتورالعمل و شــیوه نامه اجرایــی »انجــام 
عملیات بازار باز  و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه« بانک ها مشــروط به 
تودیع وثیقه می توانند از اعتبارات کوتاه  مدت بانک مرکزی استفاده کنند.

اعتبارگیری از بانک مرکزی در نرخ ســود سقف و بر اساس قراردادهای 
وثیقه گیــری یا توافق بازخرید انجام می شــود. با توجه بــه ماهیت زمان بر 
وثیقه ســپاری، بانک هــا می توانند از قــرارداد توافق بازخرید بــر پایه خرید 
و فــروش اوراق بدهــی دولتی که انعطاف پذیری بیشــتری دارد، اســتفاده 
کنند. به دلیل محدودیت زمانی فعالیت بازار ســرمایه برای نقل و انتقال 
مالکیــت اوراق، بــه بانک هــای متقاضی اســتفاده از این خدمــات توصیه 
می شــود در ارســال درخواســت بــه ایــن محدودیت هــا نیــز توجــه داشــته 

باشند./ بانک مرکزی
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 ظرفیت های رشد اقتصاد ایران 
با وجود تحریم و کرونا

»ایران« از جایگاه اقتصاد ایران در منطقه »منا« گزارش می دهد
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ما الگوی مناســب توســعه برای پیشــرفت کشور 
نداریــم. در ایــن میــان دو طیــف تفکــر در ایران 
وجــود دارد که هر دو به خطــا می روند. یک عده 
از صاحبان این تفکر بر این باور هستند هر آنچه 
کــه در مغرب زمیــن دنبال می شــود 100 درصد 
درست، علمی و قابل اجرا در اقتصاد ایران است 
امــا گروهــی دیگــر اعتقــاد دارند هر چیــزی که از 
غرب به دســت می آید، مانند تجربه و دســتاورد 
بایــد دور ریختــه شــود. این گــروه اصــرار دارد که 
بایستی علم را ابداع و از صفر شروع کرد. در صورتی که علم اقتصاد در دنیا یکی است 
و تمام کشورها بر پایه آن علم حرکت می کنند. در علم اقتصاد به مقوله های متعددی 
پرداخته شــده که اگر سیاســت گــذاری بخواهد خــالف آن حرکت کند بــه طور قطع به 

جریان اقتصادی ضربه زده است. نمونه آن عرضه و تقاضا است.
علم اقتصاد می گوید که وقتی تقاضا از عرضه بیشتر می شود آن کاال میل به گرانی 
پیدا می کند بدین جهت نمی توان این موضوع را در قالب های دیگر تفســیر کرد و یا بر 
این امر تأکید داشــت که با بومی ســازی اقتصاد می توان جلوی رشد قیمت ها را گرفت. 
مورد عنوان شده در تمام کشورها صدق می کند و سیاست گذاران اقتصادی کشورها بر 

این مبنا تصمیم گیری می کنند.
بومی کردن اقتصاد نباید به این معنا باشــد که علم اقتصاد زیر ســؤال برود و یا به 
ســمت اختــراع علم رفت. اخیــراً طرز تفکری در ایران شــکل و قدرت گرفتــه که در آن 
دوبــاره علم اقتصاد تعریف و همه موارد از صفر شــروع شــود. قطعــاً این نوع تفکر به 
جای آنکه توســعه بخش باشــد، ضد توسعه است. بنابراین بایســتی از دستاورد بشری 
مبانــی تئوریک علم  بخصوص علم اقتصاد اســتفاده کنیم ولی می تــوان این موارد را 
بومی ســازی کرد و با توجه به شــرایط کشــور ســاختارهای جدید برای آن تعریف کرد. 
مثالی که در این حوزه می توان زد این است که آب در تهران در دمای 100 درجه جوش 
می آیــد اما همان آب در شــهرهای شــمالی به علــت رطوبت هوا در دمــای 85 درجه 
جوش می آید. در این حوزه و دمای جوش آب، علم غلط نیســت اما شــرایط محیطی 

متفاوت است.
از این رو ما باید از مبنای علمی و دســتاوردهای جهان توســعه یافته اســتفاده کنیم 
منتهــی با نظام ارزشــی کشــورمان آن را ایرانیزه کنیــم. ضرورتی ندارد که مــا به دنبال 
اختــراع موتــور اتومبیــل باشــیم وقتی که در ســایر کشــورها این کاال تولید شــده اســت. 
مــا می توانیم آن  موتور را با توجه به شــرایط کشــور خودمان تولیــد کنیم. اگر بخواهیم 
وســیع تر این ماجرا را نگاه کنیم می توان مثال شرکت هواپیمایی ایرباس فرانسه را زد؛ 
این مجموعه غول هواپیماسازی دنیا است اما موتور هواپیما را از شرکت بوئینگ امریکا 

تأمیــن می کند. این اتفاق به معنای آن نیســت که ایرباس وابســته بوئینگ یا بوئینگ 
نوکــر ایربــاس اســت؛ این به منزله آن اســت کــه در  برخــی از فعالیت هــای اقتصادی 
)در حقیقت ایرباس با ســفارش موتور به شــرکت بوئینگ هزینه های خود را مدیریت 
می کند.( برای آنکه نتیجه درست و مناسب به دست بیاید بهتر است که تعامل جهانی 
وجود داشــته باشــد. زمانی که این تعامل برقرار نشــود و یا محدودیتــی برای آن وضع 
شود یقیناً نمی توان برخی از فعالیت ها را پیش برد. لذا توصیه جدی برای حفظ نظام 
اقتصادی ایران است که به سمت تعامل با کشورها برویم؛ ایران نیازمند ارتباط منطقی 
با جهان اســت. بر این اســاس ضرورت دارد که ایران تکلیف خــود را با جامعه جهانی 
مشخص کند، از این رو به شدت از طرز تفکر تعامل با جامعه جهانی حمایت می کنم 
و  بــه آن اعتقــاد دارم و در عین حال مخالف آن دیدگاهی هســتم که می گوید باید دور 
ایران سیم خاردار کشیده شود. این طرز تفکر جهان شمول نیست و حتی باعث عقب 
افتادگی ایران می شــود. نمونه این اتفاق مســأله بانکی اســت؛ ما بایستی با بانک های 

جهانی در ارتباط باشیم چرا که این مقوله را باید به عنوان یک نظام بانکداری دید.
سیســتم بانکداری ایران به لحاظ سیســتمی در قیاس با ســایر کشورها بسیار عقب 
اســت و بایســتی این امر با همکاری نظام بانکداری دنیا اصالح شــود. اگر می خواهیم 
سیستم بانکداری اصالح شود ضرورت دارد که اف ای تی اف را بپذیریم. عدم تعامل 
با کشورها تنها در زمان جنگ است ولی در دنیای امروز اینگونه نیست. در حال حاضر 
کشــورهای چین، روسیه و ترکیه شــرکای تجاری اصلی ایران هستند، این کشورها عضو 
اصلــی اف ای تــی اف هســتند، اگر این امر اتفــاق بدی بود چرا شــرکای اصلی ما به آن 
پیوستند؟ از طرفی قرار نبود و نیست که ما عضو اصلی باشیم و بنا بود مانند 187 کشور 
فقط همکار اف ای تی اف باشیم. اگر در بومی سازی اقتصاد این مقوله دنبال می شود 
که با سیســتم بانکی جهان همکاری نداشــته باشــیم و با ســایر کشــورها هیچ تعاملی 
صورت نگیرد این امر به هیچ عنوان منطقی و عقالنی نیســت. نکته دیگری که در این 
جریان بایستی دنبال شود این است که به توان داخلی توجه کنیم، ایران دارای دو مزیت 
انرژی ارزان قیمت و نیروی کار تحصیلکرده ارزان )در قیاس با قیمت های بین المللی( 
است لذا برای آنکه اقتصاد ایران بتواند پویا شود و بومی سازی تکنولوژی را پیاده سازی 
کرد نیازمند استفاده از توان داخلی و توجه به سرمایه گذاران داخلی هستیم.حمایت از 

تولید ملی نباید شعار باشد، این امر بایستی به عنوان یک ضرورت باشد. 
در نتیجه گیری باید گفت که با جهالت اقتصادی نمی توان به ســمت بومی ســازی 
حرکت کرد ما بایســتی تکنولوژی های جهانی را بومی ســازی کنیم. بومی ســازی علم 
جهانی می تواند برای ما کارساز باشد. برای حرکت در این بخش نیازمند دانش جهانی 
هستیم. در نهایت باید عنوان کرد که اگر فردی می گوید  از تجربه جهانی استفاده کنیم  
او را متهــم بــه غربگرایی نکنیم بــرای اقتصاد ملی چنین دیدگاهی ضــرورت دارد؛ اگر 

تعامل با جهان بد بود تمام کشورها به دنبال توسعه روابط خود نبودند.

ت
اش

دد
یا

مهدی پازوکی
استاد اقتصاد 
دانشگاه عالمه 

طباطبایی

عقالنیت اقتصادی به جای جهالت اقتصادی

جزئیات تجارت ایران با کشورهای عربی 
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توســعه تجارت ایران اظهار داشت: از مجموع 
کل صــادرات کشــور 8 میلیارد و 1۶ میلیون دالر به 1۵ کشــور »همســایه« صورت گرفته 
است که در میان این گروه از کشورها، عراق و امارات در رتبه اول و دوم و کشورهای عمان 
و کویت و قطر پس از افغانستان، ترکیه، پاکستان، روسیه و آذربایجان در رتبه های هشتم 
تــا دهــم و بحرین و عربســتان با صادرات ســه و صفــر میلیون دالری پس از کشــورهای 
قزاقستان و ترکمنستان در رتبه های 1۴ و 1۵ قرار گرفته اند. فرزاد پیلتن در مورد صادرات 
ایران در شش ماهه سال اظهار داشت: بر اساس آمارها صادرات ایران در ۶ ماهه ابتدای 
سال 1۳99 به 1۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دالر و ۴۶ میلیون و ۳18 هزار تن رسید که از این 
میــزان صادرات 12 میلیــارد و 799 میلیون دالر یعنی حدود 9۴ درصــد از کل صادرات 
کشــور به 20 کشور »هدف« صادرات انجام شده اســت. وی ادامه داد: در میان 20 کشور 
مذکور، ۶ کشور عربی شامل عراق با 2971 میلیون دالر )پس از چین( در رتبه 2، امارات 
بــا 19۳۳ میلیــون دالر در رتبه ۳، عمان با 1۶۵ میلیون دالر )پس از افغانســتان، ترکیه، 
پاکســتان، هند، اندونزی، روســیه، تایلند و آذربایجان( در رتبه 12، کویت با 7۳ میلیون 
دالر)پس از ونزوئال، ارمنستان، آلمان( در رتبه 1۶ و قطر با ۶2 میلیون دالر)پس از سوریه، 
هنگ کنگ و باالتر از قزاقستان( در رتبه 19 بازارهای عمده صادراتی ایران قرار داشته اند. 
پیلتــن تصریح کرد: ســهم کشــورهای عربی از مجموع صــادرات به 20 کشــور مذکور ۵ 

میلیارد و ۳۴8 میلیون دالر بوده است. 
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در جلســه ای که با حضــور رئیس کل بانک 
مرکــزی، وزیــر اقتصــاد، وزیــر نفــت، وزیــر 
صمــت و وزیر جهاد کشــاورزی در مجلس 
شــورای اســامی برگــزار شــد »ســندیکای 

صادرکنندگان خوشنام« شکل گرفت.
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد باقــر 
قالیبــاف، رئیس مجلس شــورای اســامی 
در ایــن جلســه بــر ضــرورت رســیدگی بــه 
مشکات معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: 
متأسفانه اکنون قیمت اقام اساسی سفره 
خانوار مانند مرغ و تخم مرغ فراتر از انتظار 
رشــد داشته و این وظیفه ما مسئوالن است 
کــه نگذاریم فشــارهای اقتصــادی به بدنه 
جامعه بویژه اقشار کم درآمد منتقل شود.

قالیباف تصریح کــرد: باید با یک مدیریت 
صحیح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه 
تخصیص ارز به کاالهــای اولویت دار اقدام 
و درباره ثبت ســفارش کاالهــای لوکس و یا 

حتی غیر ضروری تجدیدنظر کرد.
وی افــزود: ما در همین وضعیت فعلی 
می توانیم با اتخاذ سیاستگذاری شایسته در 
حوزه مالی، پولی و تجاری از این گردنه عبور 
کنیم. به شرط آنکه همه دست به دست هم 
بدهیم، پای کار باشیم و مردانه برای منافع 
این مردم تاش کنیم. رئیس مجلس شورای 
اســامی بر ضرورت هم افزایی و هماهنگی 
دستگاه های مسئول در حوزه سیاست پولی، 
مالی و تجاری تأکید کرد و گفت: در وضعیت 
فعلــی ما بایــد فرآینــد تهاتر کاال را تســهیل 
کنیم و غــل و زنجیــر بوروکراســی اداری را از 
پای کسب و کارها و تجار و بازرگانان باز کنیم. 
وی تأکیــد کــرد: باید زنجیــره واردات و تولید 
کاالهــای اساســی به درســتی رهگیری شــود 
و هرگونــه حمایــت از ســمت مصرف کننده 
صورت گیرد. تولید بیش از آن که به سوبسید 
نیاز داشــته باشــد، نیاز دارد که دســتگاه های 
اجرایــی پایشــان را از گلــوی تولیــد بردارنــد. 
رئیس قــوه مقننه با تأکید بــر نقش نظارتی 
مجلــس، یادآور شــد: بــه منظــور پیگیری و 
نظارت بــر جمع بندی های مطرح شــده در 
این جلسه، کمیسیون های مجلس جلسات 
نظارتی خود را برگزار می کنند و این جلســه 

مشترک نیز هر 10 روز یک بار برگزار می شود. 
همچنیــن محمدرضــا پورابراهیمی رئیس 
کمیســون اقتصادی مجلس به تصمیمات 
اتخاذ شده در این نشست اشاره کرد و افزود: 
نخســت »تشــکیل ســندیکای صادرکننــده 
خوشــنام« برای کاهش محدودیت ها و لغو 
محدودیت های ناشی از پیمان سپاری ارزی 
اســت که اکنون در حــوزه صادرات غیرنفتی 
کشــور بشــدت چالش ایجاد کرده است. وی 
دومیــن تصمیم اتخاذ شــده در این جلســه 
را موضــوع امــکان تهاتــر واردات در مقابــل 
صادرات عنوان کرد و توضیح داد: این مهم 
قرار است با مسئولیت وزارت صمت انجام 
شود البته بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود 
را درخصــوص نرخ ارز و نحوه تســویه انجام 
خواهد داد. به گفته پورابراهیمی آنچه اکنون 
بــرای واردات کاال محدودیــت ایجــاد کــرده 
است تکالیف بانک مرکزی بر ارائه ارز مذکور 
در ســامانه نیما اســت و این عمل صادرات 
را متوقف کرده اســت. لذا توافق شــد که این 
امکان از طریق ثبت ســفارش فراهم شــود، 
درواقــع کاالهای مورد نیاز کشــور بــا اولویت 
بویژه کاالهای اساســی تأمین شوند البته ارز 
کاالهای اساســی جداگانه است و برای نظام 
ارزی کشور مجدداً تصمیم گیری خواهد شد.

ë تهاتر نفت در مقابل واردات کاال
وی ســومین تصمیــم اتخــاذ شــده در 
ایــن جلســه را امکان تهاتر نفــت در مقابل 
واردات کاال عنوان کرد و افزود: این موضوع 
با حضور وزیر نفت مورد بررسی قرار گرفت 
و ان شــاءاهلل تــا چنــد روز آینــده عملیاتــی 
خواهــد شــد، همچنین امــکان اســتفاده از 
ظرفیت فروش نفت و تسهیل عرضه نفت 
و فرآورده هــای نفتی – کــه در ماه های اخیر 
تقریباً متوقف شــده بود- نیز در دســتور کار 

قرار گرفته است.
ë  اســتفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی

مجلس
رئیــس کمیســون اقتصــادی مجلــس 
شــورای اســامی همچنیــن اضافــه کــرد: 
اســتفاده از ظرفیت دیپلماســی اقتصادی 
مجلس و دولت برای پیگیری و بازگرداندن 

منابع قابل توجهی ارز ایران که در کشورهای 
دیگر وجــود دارند از دیگــر محورهای مهم 
مورد بررسی نشست مشترک شب گذشته 

به شمار می آید. 
ë  برخــی صــدور  تســهیل  طــرح  کلیــات 

مجوزهای کسب و کار تصویب شد
)دوشــنبه  دیــروز  جلســه  همچنیــن   
28 مهرمــاه( مجلــس شــورای اســامی در 
کمیســیون جهش و رونق تولید و نظارت بر 
اجــرای اصــل ۴۴ قانون اساســی بــا تصویب 
کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای 
کسب و کار پایان یافت. رحیم زارع سخنگوی 
کمیســیون جهش و رونق تولیــد در این باره 
گفت: دســتورکار نخســت کمیسیون بررسی 
مجوزهــای  برخــی  صــدور  تســهیل  طــرح 
کســب و کار بــود که کلیات آن تصویب شــد. 
نماینــده مــردم آبــاده، بوانــات، خــرم بید و 
ســرچهان در مجلس شورای اسامی افزود: 
بــا تصویــب جزئیات طــرح تســهیل صدور 
برخی مجوزهای کســب و کار، شــروع کسب 
و کارهایــی کــه به طــور مســتقیم خطرهای 
جانــی، امنیتی یــا زیســت محیطــی ندارند 
نیــاز به طی مراحــل صدور مجوز نداشــته و 
صرفــاً صاحــب کســب و کار ملــزم بــه ثبت 
اطاعــات در درگاه ملی مجوزهای کســب و 
کار هســتند. وی اضافه کرد: با تصویب طرح 
مذکور، بوروکراسی اداری و امضاهای طایی 
از پروسه صدور مجوزها حذف شده و شاهد 
رشــد صــادرات و رونــق تولید خواهیــم بود. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه 
داد: دومین دســتور کار کمیســیون جهش و 

رونق تولید مجلس بررســی طرح دوفوریتی 
جهش تولید و تأمین مســکن بــود، در حال 
حاضر گرانی مســکن به یکی از دغدغه های 
مردم تبدیل شــده اســت و با تصویب طرح 
مذکور ســه رکن زمین، مصالح ســاختمانی 
و تســهیات برای ساخت مســکن به تعداد 

کافی فراهم می شود.
ë  منابع مالی طرح تأمین کاالهای اساســی

تعیین شد
در ادامه جلســه دیروز رئیس کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاســبات مجلس گفت: 
جلسه ای با حضور کارشناســانی از سازمان 
برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی، 
کمیتــه امداد امام خمینــی)ره( و... برگزار و 
نحوه تأمین منابــع مالی الزم طرح تعیین 
رئیــس  حاجی بابایــی  حمیدرضــا  شــد. 
برنامــه، بودجــه و محاســبات  کمیســیون 
مجلــس بــا اشــاره بــه نشســت دیــروز این 
کمیســیون برای بررسی نحوه تأمین منابع 
مالــی طرح تأمیــن کاالهای اساســی گفت: 
این جلسه با حضور کارشناسانی از سازمان 
برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی، 
کمیته امــداد امــام خمینــی)ره( و... برگزار 
افــزود:  وی  ملــت  خانــه  گــزارش  شــد.به 
کمیســیون برنامــه و بودجــه در نظــر دارد 
طــی این هفتــه جمع بندی الزم نســبت به 
طرح تأمین کاالهای اساســی را انجام دهد 
تا طرح روز چهارشــنبه در دستور کار صحن 
علنــی مجلس قــرار گیــرد. نماینــده مردم 
همــدان و فامنیــن در مجلس اظهــار کرد: 
در این راستا درباره روند اجرایی و عملیاتی 

طرح و همچنیــن پیرامون فــروش اموال و 
دارایی های دولت و تبدیل آن به منابع مالی 
الزم بــرای تأمیــن کاال بحث و بررســی های 
الزم انجــام و توافق هایــی میــان دولــت و 
مجلس انجام شد تا هرچه سریعتر فرآیند 
تبدیل امــوال اجرایــی شــود. حاجی بابایی 
با تأکید براینکه کمیســیون برنامه و بودجه 
سه شنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر هم 
برای بررســی طرح تأمین کاالهای اساســی 
با مســئوالن دولتــی جلســه دارد، بیان کرد: 
مــا منابع را در این طرح به شــکلی تعریف 
کرده ایــم که بخشــی از آن به صورت نقدی 
و بخشــی دیگــر منابــع حاصــل از فــروش 
اموال دولت و ETF باشد. رئیس کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان 
اینکه منابــع مالی تعیین شــده برای طرح 
تأمیــن کاالهای اساســی منجر بــه افزایش 
سقف بودجه نشــده و تغییری در آن ایجاد 
نمی کنــد، گفت: این طــرح همچنین هیچ 
ارتباطــی بــه بحــث یارانه هــا و حــذف ارز 
4200 تومانــی نداشــته و احــکام بودجــه را 
دســتخوش تغییر نمی کنــد. وی ادامه داد: 
سازمان تأمین اجتماعی حدود 45 میلیون 
نفــر را تحت پوشــش دارد و می تواند از این 
طریــق اقدام کنــد، همچنین ســازمان های 
حمایتــی دیگر یا حتــی نیروهای مســلح و 
کســانی که توانایی تبدیل اموال دولت را به 
پــول و ســپس کاال دارند، می تواننــد در این 
طرح با یکدیگر هماهنگی های الزم را انجام 
داده و بــه موجب وظایف ذاتی خود در این 

راستا عمل کنند.

مهدی کاظمی
کارشناس اقتصاد برق

تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار 

»سندیکای صادرکنندگان خوشنام« تشکیل شد
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 گذر از پوپولیست به واقعیت در یک صنعت

در هفته هــای گذشــته کــه خبــر تخفیــف صددرصدی 
بهای برق منتشــر شده اســت، به دفعات عبارت برق 
مجانــی و رایگان را شــنیده ایم. در ادبیات عامه و حتی 
سیاسی ایران، برق رایگان با پیروزی انقاب گره خورده 
است و همه آن را به سخنرانی های امام راحل در اوایل 
انقاب منتسب می کنند. حاال با توجه به مطرح شدن 
طــرح جدیــد در دولت کنونی که نــام آن را »طرح برق 
امید« گذاشته اند، برخی هم پیدا شده و سر و صدا به پا 

کرده اند که این طرح پوپولیستی است.
پوپولیســم از ریشــه POPUL گرفتــه شــده و آن را 
می تــوان مــردم باوری یــا عوام زدگــی ترجمه کــرد. در 
پوپولیســم، مفهــوم مــردم یــا خلــق، مقدس اســت و 
خواســت مردم عین حق و اخاق پنداشــته می شــود. 
به عبارت ساده تر و به گفته دکتر محمدرضا سرگلزایی 
پوپولیســت ها  و  پوپولیســم  بــاب  در  کــه  روانپزشــک 
نیــز نوشــته ای دارد، هرکــدام از مــا بــه درجاتــی دچــار 
پوپولیســم هســتیم؛ هروقت که نظــر »عوامانــه« را به 
نظــر »کارشناســی« و »تخصصی« ترجیــح می دهیم، 
یک پوپولیست هستیم! اما فارغ از زمان و مکان انتشار 
این نوع ادبیات، در این نوشــتار بــدون هیچ جانبداری 
خاصی، از برخی مزایای این طرح بیشتر خواهیم گفت.

در این طرح برای نخســتین بار یک دستگاه دولتی 
بدون داشتن نگاه طبقه ای و جغرافیایی و به اصطاح 
باالشــهری و پاییــن شــهری یا روســتایی و شهرنشــین، 
طرحــی را مطــرح کرده که همگان می تواننــد به اندازه 

خود در آن مشارکت کنند.
برقــی  بهــای  می خواهــد  و  می توانــد  کســی  اگــر 
مصرفیــش رایــگان شــود، پس میــزان یا الگویــی را که 
علی الحســاب و به طور میانگین 100 کیلووات ســاعت 
در مناطق عادی مثل تهران و 400 کیلووات ســاعت در 
مناطق گرم مانند خوزســتان و سایر استان های جنوبی 
اســت، رعایــت می کند و اگر کســی نمی تواند )به دلیل 
نوع و فرهنگ زندگی که با خرید وســایل برقی متعدد 
و البتــه پرمصرف برای خود انتخاب کرده( در این گروه 
قــرار گیرد، بازهم اگر بخواهد می تواند با رعایت برخی 
از راهکارهایــی کــه اهل فن باید آنهــا را به عموم مردم 
توضیح بدهند، بخشــی از هزینه بــرق مصرفی خود را 
کــم کنــد. با وجود آنکــه برخی این طرح را پوپولیســتی 
دانسته اند، اما در شرایط کنونی که سال آخر دولت هم 
هســت، رئیس جمهوری چه برداشــتی می تواند از این 

طرح داشته باشد.
برخــی معتقدنــد ایــن طــرح هزینه های دولــت را 
افزایــش می دهد، اما وقتی بیشــتر در نظــرات مدیران 

صنعــت بــرق کنکاش می کنیــم، پی می بریــم آنها که 
همواره و بیشتر از دیگران دغدغه اقتصاد این صنعت 
را دارند، ازطرح برق امید دفاع می کنند، چرا؟ به دلیل 
آنکــه می گویند اگــر بتوانیم مصارف را حتــی 10 درصد 
هم کم کنیم، به اندازه چند برابر باالتر از آن در هزینه ها 
صرفه جویی می شــود و نیازی به ساخت نیروگاه، خط 
انتقال، پســت جدید و... نیست. برای نزدیکی به ذهن 

شاید این مثال بتواند کمکی کند.
فرض کنیم قرار اســت به فرد یا افرادی در طول روز 
کاالیــی )نان، نفت یا هر چیزدیگری( که مصرف روزانه 
دارد، برسانید و هر روز هم مجبور هستید میزان معینی 
از آن را بــه آنها با قیمت 50 تومان بفروشــید، درحالی 
که تهیه، تولید، انتقال و... آن کاال برای شــما 100 تومان 
تمام می شــود، در این شــرایط به این نتیجه می رسیم 
که تبلیغ کنیم و بگوییم اگر مصرف شان را مثًا نصف 
کنند، بقیه را رایگان یا با هزینه کمتری برایتان حســاب 
می کنیم. این شرایط دقیقاً برای صنعت برق رخ داده 
اســت، صنعتــی کــه بــرق را به کمتــر از نصــف قیمت 
بــه مــردم می فروشــد، هرچه بــرای کاهــش مصرف و 
مدیریــت مصــرف تبلیــغ کند، ســود کــرده اســت و در 
عوض می تواند برقی را که به بخش های غیرمولد چون 
خانگــی می دهد، به صنعــت اختصــاص داده و رونق 

صنایع و افزایش اشتغالزایی را به دنبال داشته باشد.
طــرح بــرق امیــد امــا فرصتــی بــرای جمــع آوری 
بــرق  غیرمجاز کــه اتفاقاً بیشــتر در مناطق محروم هم 
مشــاهده می شــود، فراهم خواهــد کرد، چــرا که وقتی 
می بینند بدون دغدغه می توانند با مصرف درست، از 
تخفیف صد درصدی برق بهره مند شوند، چرا باید به 
سمت استفاده های غیرمجاز بروند که اتفاقاً بسیار هم 
پرخطراســت. اما شــرطی که در بند چهارم آورده شد، 
نظارت، قوانین ســفت و سخت و اجرای آن در صورت 
مشــاهده اســت. و در پایان، شــرط اصلی موفقیت این 
طــرح، اطاع رســانی صحیح بــه مردم خواهــد بود که 

بتوانند راهکارهای کاهش مصرف را بیاموزند. 
به هر حال جوامع بشری به یک رشد یافتگی نسبی 
رســیده اند و در کشور ما نیز همگام با روندهای جهانی 
باید موضوع اصاح فرهنگ مصرف انرژی را در دستور 
کار قرار دهد، کاری مهم و زیربنایی که می تواند منجر به 
کاهش تخریب محیط زیست و هدر رفت منابع انرژی 
کشور شــود. کاری که اگر امروز به فرزندانمان بیاموزیم 
می توانیم شــاهد تغییر رفتار در بزرگسالی آنها باشیم. 
طرح برق امید،  می تواند طرحی امیدبخش دراستفاده 
درست و بهینه از منابع خدادادی در کشور پهناور ایران 
باشد. اگر که در کشور در هر مقطعی نگاه سیاست زده به 

موضوعات اجتماعی نداشته باشیم.
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گــروه اقتصــادی| بــا نزدیــک شــدن به ســال 

2021 میالدی، چشــم انداز تقاضا برای نفت 
در حال تضعیف نســبت بــه پیش بینی های 
گذشته است. برخالف انتظارات، از فشارهای 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا کاســته نشــده 
و رونــد تقاضــا مثبــت و رو به بهبــود ارزیابی 
نمی شود. به همین خاطر بازار امیدوار است 
که در بخش عرضه کاهش تولید رقم بخورد 
تا ثبات بازار حفظ شود. اما کدام تولیدکننده 
حاضر اســت که تولید خــود را کاهش دهد تا 
تعادل میان ساختارهای بازار یعنی عرضه و 

تقاضا به نفع قیمت های باالتر حفظ شود؟
روز گذشته اوپک پالس، بیست  و سومین 
نشســت مشــترک وزارتــی نظارت بــر توافق 
اوپــک و غیــر اوپــک )JMMC( را از طریــق 
وبینار برگزار کرد. جلســه ای کــه توجه بازار را 
به خود جلب کــرده بود و همه منتظر بودند 
که پس از این نشســت، نشــانه های مثبتی از 
تمدید ســطح کنونی کاهــش تولید این گروه 
به بازار مخابره شــود. به عبارتی، بازار منتظر 
اســت که بازهــم اوپک پــالس بــار تضعیف 
تقاضــا را بــه دوش بکشــد. تقاضایــی کــه به 
ســبب شــیوع ویروس کرونــا هنوز به ســطح 
ســال 2019 بازنگشــته اســت و مدام از ســوی 
این بیمــاری- با کاهش ترددهــا و در نهایت 

کاهش مصرف سوخت- تهدید می شود. 
ë اتحاد نفتی میان عربستان و روسیه؟

در روزهــای اخیــر پس از هشــدار مقامات 
احتمــال  مــورد  در  پــالس  اوپــک  گــروه 
ضعیف تــر شــدن بــازار نفت در ســال 2021، 
روســیه و عربستان سعودی دیپلماسی نفتی 
میــان خود را بار دیگــر افزایش دادند و میان 
والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــوری روســیه 
عربســتان  ولیعهــد  ســلمان  بــن  محمــد  و 
سعودی تماس های غیرمعمول برقرار شد.

در نهایت کرملین اعالم کرد که دو کشــور 
بــه صــورت »گســترده« در مــورد همــکاری 
اوپک پــالس گفت وگو کردنــد. توافق کاهش 
کشــورهای  ســازمان  ائتــالف  نفــت  تولیــد 
متحدانــش  و  )اوپــک(  نفــت  صادرکننــده 
)اوپــک پــالس( در حــال حاضــر بیــش از 8 
میلیــون بشــکه در روز از عرضه نفت خام به 
بازار کاســته اســت و با اتمام ســال 2020 قرار 

اســت که یــک پلــه کاهش داشــته باشــد. در 
شــرایطی که بازار چشــم انداز مثبتــی ندارد، 
ایــن موضــوع می توانــد به کاهــش قیمت ها 

منجر شود.
دیپلماســی فشــرده نفتــی ایــن هفتــه در 
حالــی اتفــاق می افتــد کــه ویــروس کرونا در 
اروپا و قاره امریکا افزایش یافته و چشم انداز 
ســنگین  را  آینــده  مــاه  چنــد  بــرای  تقاضــا 
می کند. معامله گران نفت اکنون این ســؤال 
را دارنــد که آیــا بازار می توانــد افزایش تولید 
برنامه ریزی شــده اوپک پــالس را که نزدیک 
بــه 2 میلیــون بشــکه در روز در ژانویه خواهد 

بود، جذب کند؟
اوگــن وینبــرگ، رئیــس تحقیقــات کاالها 
در کامرزبانــک بــه بلومبــرگ می گوید: »این 
و  روســیه  جمهــوری  رئیــس  کــه  واقعیــت 
شاهزاده سعودی بن سلمان هفته گذشته دو 
بــار با یکدیگر تلفنی گفت وگو کردند، نشــان 
می دهد که برنامه های اوپک و متحدانش به 
زودی احتمااًل از نزدیک بررســی خواهد شد. 
وضعیــت بازار نفت، با ضعــف مدام تقاضا 
از یــک ســو و افزایــش تولیــد از ســوی دیگــر، 
مطمئنــاً باعث نگرانی شــده اســت.« در این 
میان برخی از کارشناسان یک دلیل دیگر نیز 
برای گفت وگوی مقامات عربستان سعودی 
و روســیه عنــوان می کننــد و آن هــم نزدیــک 

بودن انتخابات ماه نوامبر امریکاست. 
ë انتخابات امریکا از مباحث نفتی ها

موضوعــات مــورد بحث اوپــک پالس در 
روز گذشــته حول مواردی نظیر امکان قدرت 
گرفتن موج دوم شــیوع ویــروس کرونا، قفل 
شــدن و تضعیــف بیشــتر تقاضــا و انتخابات 
بــود، امــا  ایــن دســت  از  امریــکا و مســائلی 
تصمیم گیــری به مــاه نوامبر یعنــی ماه آتی 
موکول شــد؛ درســت یک مــاه قبــل از اتمام 

.2020
قبل از جمع شدن این گروه در ماه آینده، 
چیزهــای زیــادی می تواند تغییــر کند. حتی 
انتخابات ریاســت جمهوری 3 نوامبر امریکا 
می تواند سیاســت خارجی و انــرژی امریکا را 
تغییر شــکل دهد. سپس مسأله لیبی مطرح 
اســت، جایی که تولید نفت پس از آتش بس 
میان طرف های درگیر در حال بهبود اســت. 

سرانجام، مسیر شــیوع همه گیری و احتمال 
توزیع واکســن یا درمان کرونا. از این روســت 
که اوپــک پالس اگرچه برخــی از اعضای آن 
بــر تمدید ســطح فعلی کاهــش تولید یعنی 
حدود 8 میلیون بشکه در روز تأکید دارند اما 
تصمیم گیری نهایی به ماه آتی موکول شــده 
و فعاًل به دنبال رعایت سهمیه کاهش تولید 
توسط اعضاســت و متخلفان از سهمیه را به 

رعایت 100 درصدی تشویق می کند.
در نشســت مــاه ســپتامبر، انطبــاق اوپک 
بــا توافــق کاهــش تولیــد 105 درصــد بــود و 
کشــورهای غیــر اوپــک همــکار نیز به ســطح 
مطابقــت 97 درصد )از جملــه مکزیک 100 
درصد( رســیدند. ســطح انطباق کلــی برای 
پــالس در مــاه  اوپــک  شــرکت کننــدگان در 
ســپتامبر 2020 نیــز 102 درصــد بــود. برخــی 
منابع اعالم کردند کــه کاهش تولید جبرانی 
ائتــالف اوپک پــالس باید 2 میلیــون و 330 
هــزار بشــکه در روز باشــد. آنطــور کــه رویترز 
گــزارش می دهــد: ایــن منابــع پیــش از ایــن 

اظهــار کــرده بودند کــه این رقــم در ماه اوت 
2 میلیــون و 380 هــزار بشــکه در روز بــوده 
اســت و جبران تخطــی 13 تولیدکننده  عضو 
و غیرعضــو اوپک که پیش از این به ســهمیه 
تولیــد خــود پایبنــد نبودند، همچنــان ناچیز 

است. 
ë 2021 تقاضا در

اوپــک پالس نســبت بــه تأثیر مــوج دوم 
شــیوع ویروس کرونا بر ســطح مــازاد عرضه 
نفت در ســال 2021 نگران است و آمار منابع 
قابــل اســتناد نشــان می دهــد کــه تقاضــا در 
ســال آتی همچنــان پاییــن خواهد بــود. این 
گــروه بدترین ســناریو های ممکن را بررســی 
می کنــد و بــر اســاس ســندی که در نشســت 
ماهانــه این کمیته در ماه اکتبر بررســی شــد، 
نشــانه های اولیه بهبود اقتصادی در بعضی 
از مناطق جهان تحت تأثیر شــرایط شکننده 
و تردیدهای روزافزون درباره ســرعت بهبود 
بدتریــن  ســناریوی  در  اســت.  گرفتــه  قــرار 
حالــت ممکــن، ایــن ســند اعــالم شــده کــه 

مــازاد عرضه بازار در ســال 2021 می تواند به 
200 هزار بشــکه در روز برســد. این سناریو بر 
اســاس فرض »مــوج دوم کوویــد19 قوی تر و 
طوالنی تــر« در ســه ماهه چهارم ســال 2020 
و سه ماهه اول ســال 2021 است. روز گذشته 
نیز بــه دنبال تردیــد در داده هــای اقتصادی 
چیــن قیمــت نفــت اندکــی کاهــش داشــت 
و معامــالت آتــی هــر بشــکه نفــت برنت در 
قیمت 42.83 دالر و شــاخص غرب تگزاس 
بشــکه  در  دالر   40.81 نــرخ  در  نیــز   WTI
انجــام می شــد. البتــه اطالعــات بازار نشــان 
می دهــد که بدترین ســناریو اوپک پالس نیز 
تا اندازه ای خوش بینانه است. برخی داده ها 
از تأثیــر منفــی ذخایــر نفــت در جهــان نیــز 
خبــر می دهد و به نظر می رســد که در چنین 
شــرایطی اگر تحولــی در ســاختارهای بازار و 
سیاســت های کشورها رخ ندهد، ورود قیمت 
نفت در سال 2021 به کانال 50 دالر سخت تر 
از پیش بینی ها باشد. اکنون امید بازار به سال 

2022 است.

اوپک پالس تحوالت و چشم انداز بازار نفت را بررسی کرد

انتخابات امریکا، جدیدترین گزینه روی میز تولیدکنندگان نفت
انتظارات کاهش یافته از بهبود تقاضا در بازار نفت

نیاز جهان به نفت خام اوپک در حال کاهش است؛ چرا که پیش بینی تقاضا روندی نزولی دارد

جهانگیری: هرکس بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد 
حذف کند جفا کرده است

 معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت: در این برهه حســاس کنونی هرکــس که بخواهد 
بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند به کشور جفا کرده است زیرا آنها در این شرایط 

اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز 
دوشنبه در جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که به ریاست وی برگزار 
شد، با اشاره به اینکه تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور سربازان خط مقدم در جنگ 
اقتصادی علیه کشورمان هستند، گفت: در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد 
بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده است زیرا آنها در این شرایط 

اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم فضا برای فعالیت بخش 
خصوصی ناامن شود، تصریح کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی 
است.وی با اشاره به سخنان رئیس پارلمان بخش خصوصی در این جلسه درخصوص 
وضعیت بخش خصوصی کشــور، اظهار داشــت: جهت گیری های اقتصادی کشور باید 
مطابق آنچه مقام معظم رهبری گفته اند تدوین شود. بر این اساس نهادهای عمومی 
نبایــد بــه هیچ وجــه رقیب بخش خصوصی باشــند و بخش خصوصی بایــد میدان دار 
اصلی اقتصاد کشور باشد.جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل تابستان نسبت 
به ســال گذشــته، گفت: تنها حدود ۴0 هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست 
داده انــد در حالی کــه در همین مــدت بیش از یک میلیون و 200 هزار فرصت شــغلی از 
دســت رفته اســت. بخش خصوصی در حوزه صنعت تالش بســیاری برای تأمین ارز و 
جلوگیــری از بیــکار شــدن کارگــران انجام داده اســت به طوری کــه برخی از آنهــا خانه و 

خودروی خود را برای تأمین هزینه های تولید واحد تولیدی خود فروخته اند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به برخی مســائل پیش آمده پیرامون واگذاری 
شــرکت های دولتــی، گفت: ممکــن اســت در واگذاری ها برخی تخلفاتی صــورت گرفته 
باشــد اما می توان در همان فرآیند قانون خصوصی سازی اصالحات الزم را انجام داد. با 
فضاسازی نباید فضای ناامنی برای بخش خصوصی ایجاد کرد. همه چیز براساس قانون 
پیش رود. هیأت داوری که اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع قانونی است می تواند در 
این زمینه داوری کند.وی افزود: همه ما از بخش خصوصی واقعی که می خواهد فعالیت 
قانونمنــد و ســالم در اقتصــاد انجام دهد حمایــت می کنیم. نباید بگذاریم کســی که به 
اعتماد حاکمیت و در چارچوب قوانین کشور اقدام به خرید واحد تولیدی و سرمایه گذاری 
کند دچار خسران و زیان شود.جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش 
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص بررسی موارد مغایر در اجرای ماده 
)۶( قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: اصالح و اجرای 
ایــن ماده قانونــی باید با جدیت دنبال شــود و همه نهادهای عمومی و شــخصیت های 
حقوقی مکلف هستند گزارش های نظارتی را که قانونگذار تعیین کرده است، ارائه کنند.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: هر چه اقتصاد شــفاف تر باشــد، منافع کشــور بیشــتر 
تأمین می شود. با شفافیت می توان مسیر روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم کرد.در 
این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان 
ســایر قوا و دستگاه های نظارتی و بخش خصوصی حضور داشتند، گزارشی در خصوص 
تســهیل ورود بخــش خصوصی و تعاونــی در فعالیت هــای اقتصادی، برقــراری رقابت 
سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه بخش های مذکور ارائه و پیشنهاداتی برای بهبود نحوه 
نظارت بر فعالیت بخش عمومی از طریق شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارائه شد و مقرر شد ظرف سه ماه این پیشنهادات برای 

تصمیم گیری به شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ ارائه شود.

پیش بینی آژانس بین المللی انرژی
پیش بینی اداره اطالعات انرژی امریکا
پیش بینی اوپک از میزان تقاضا برای نفت خام این سازمان



 
ورود متغیرهــای جدیــد باعث شــده اســت تا 
اختــاف میــان پیش بینــی از اقتصــاد جهان و 
کشــورهای مختلف مدام درحال تغییر باشد. 
طــی ماه هــای اخیــر شــیوع ویــروس کووید 19 
در تمــام کشــورهای جهــان تمــام بخش های 
اقتصــاد جهــان را تحــت تأثیــر خود قــرارداده 
اســت و با توجه به اینکه هیچ اشرافی بر ابعاد 
ایــن بیمــاری وجــود نــدارد، درنتیجــه دامنــه 
اثرگذاری آن نیز ناشــناخته باقی مانده اســت. 
برهمین اســاس صندوق بین المللــی پول در 
تازه تریــن گزارش خــود از چشــم انداز اقتصاد 
جهــان و کشــورهای مختلــف در اکتبــر 2020 
تقریبــاً تمــام برآوردهــای قبلی خــود را تغییر 
انتظــار  گــزارش صنــدوق  اســت. طبــق  داده 
مــی رود اقتصاد جهان در ســال جاری میادی 
در مقایسه با ســال گذشته 4.4 درصد کوچکتر 
شــود. این نهاد بین المللی در حالی نرخ رشد 
تولید ناخالــص جهان در ســال 2020 را منفی 
4.4 درصد پیش بینی کرده است که در گزارش 
قبلی چشــم انداز اقتصــادی جهان کــه در ماه 
ژوئــن )اوایــل تیرماه( منتشــر شــد، از احتمال 
افــت 5.2 درصــدی تولید ناخالــص جهان در 
سال جاری خبر داده بود. صندوق بین المللی 
پول دلیل بهبود 0.8 واحد درصدی پیش بینی 
خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020 
را بــروز نشــانه هایی از بهبــود قوی تــر اقتصــاد 
جهانی در ســه ماهه سوم ســال جاری میادی 

عنوان کرده است.
ë وضعیت ایران

بین المللــی  صنــدوق  جدیــد  گــزارش  در 
پول نرخ رشــد اقتصــادی ایران در ســال 2020 
منفی 5.0 درصد پیش بینی شــده اســت که در 
مقایســه بــا پیش بینی اعــام شــده در گزارش 
قبلــی به میــزان 1.0 واحد درصد بهبود نشــان 
می دهــد. همچنین صنــدوق بین المللی پول 
نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران در ســال 2021 را 
3.2 درصد پیش بینی کرده اســت که این رقم 
 نیــز در مقایســه بــا پیش بینــی قبلی بــه اندازه 
0.1 واحــد درصــد بهبــود یافتــه اســت. در این 
گزارش همچنین نــرخ تورم و بیکاری در ایران 

نیــز بــه ترتیــب 30.5 درصــد و 12.2 درصــد 
پیش بینی شده است.

ë مقایسه اقتصاد ایران با کشورهای منطقه

درمجموع بررســی اطاعات ارائه شــده در 
گزارش صندوق بین المللی پول و برآوردهایی 
که از نرخ رشــد در ســال آینده ارائه شده نشان 
کشــورها،  ســایر  بــا  مقایســه  در  کــه  می دهــد 
تأثیــر  کشــورهای تولیــد و صادرکننــده نفــت 
بســیار گســترده تری از ویــروس کرونــا و رکــود 

فعالیت های اقتصادی پذیرفته اند.
بــر همیــن اســاس درحالــی که عربســتان 
ســعودی بــه عنــوان بزرگتریــن اقتصــاد نفتی 
منطقــه »منا« در ســال 2020 میادی با رشــد 
اقتصــادی منفی 5.4 درصــدی مواجه خواهد 
شــد که اقتصاد مصر در همین ســال به عنوان 
بزرگترین اقتصاد غیرنفتی منطقه 3.5 درصد 
بزرگتــر می شــود. همچنیــن براســاس گزارش 
صندوق بین المللی پول در سال 2019 میادی 
نیز رشــد اقتصادی عربســتان 3 دهــم درصد 
و نرخ رشــد اقتصــادی مصــر 5.6 درصد بوده 
اســت. البتــه بررســی برآوردهای ارائه شــده از 
نرخ رشــد اقتصادی در ســال 2021 از پتانسیل 
بیشتر رشد در کشورهای نفتی خبر می دهد که 
بخش عمده آن به جبران وضعیت اوج دوران 
کرونــا برمی گــردد. در همیــن راســتا اقتصــاد 
عربســتان در ســال 2021 معــادل 3.1 درصــد 
رشــد می کند درحالی که اقتصاد مصر با رشــد 
2.8 درصدی همراه می شــود. عــاوه بر ایران، 
برخــی دیگــر از کشــورهای منطقــه خاورمیانه 
بهبــود نســبی  نیــز شــاهد  و آســیای مرکــزی 
پیش بینــی رشــد اقتصــادی خــود در گــزارش 
جدیــد صندوق بین المللی پول بوده اند و نرخ 
رشــد اقتصادی کل این منطقه نیز با 0.6 واحد 
درصــد بهبود نســبت به گــزارش قبلی، منفی 

4.1 درصد پیش بینی شده است.
ë اقتصاد ایران مقاوم تر

کشــورهای  اقتصــادی  وضعیــت  بررســی 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )منطقه منا( 
کــه بخــش اعظــم آنهــا نفتــی هســتند نشــان 
می دهــد کــه اقتصاد ایران درمقایســه با ســایر 
کشــورهای این منطقه تأثیر کمتری از شــرایط 
رکــودی پذیرفته اســت. درحالی که نرخ رشــد 

اقتصــادی ایــران در ســال 2019 برابــر با منفی 
6.5 درصد بوده اســت این نرخ در ســال جاری 
میــادی به منفی 5 درصد بهبود می یابد و در 
ســال آینده میــادی 3.2 درصد رشــد خواهد 
کــرد. ایــن درحالــی اســت کــه اقتصــاد ســایر 
کشــورهای نفتی منطقه منا با افت شدیدتری 
مواجه شده اند. در همین راستا اقتصاد امارات 
متحــده عربــی کــه در ســال گذشــته میــادی 
رشــد 1.6 درصدی داشته اســت در سال جاری 
میادی و تحت تأثیر شــیوع کرونا و رکود ناشی 
از آن 6.6 درصــد کوچکتــر می شــود. در ســال 

آینده نیز به رشد 1.3 درصدی بسنده می کند.
رشــد اقتصادی منطقه منــا در مجموع در 
سال گذشته 8 دهم درصد بوده که این نرخ در 
سال جاری به منفی 5 درصد می رسد که بیشتر 
تحــت تأثیر رشــد منفــی بیــش از 10 درصدی 
برخــی از این کشورهاســت. همچنین در ســال 
آینــده نیز نرخ رشــد اقتصادی ایــن منطقه به 
3.2 درصد می رســد. اعداد ارائه شــده نسبت 
بــه گــزارش قبلــی صنــدوق بین المللــی پول 
شــرایط بدتــری پیــدا کــرده اســت. بــه طــوری 
کــه نــرخ رشــد منفــی 5 درصــدی ســال جاری 
7 دهــم درصــد نســبت به گــزارش ژوئــن این 
صندوق بیشتر شده است. همچنین نرخ رشد 
مثبــت اقتصادی 3.2 درصدی ســال 2021 نیز 

درمقایســه با برآورد قبلی این نهاد نیم درصد 
کمتر شده است.

در این میان اطاعات صندوق بین المللی 
پــول نشــان می دهــد که اقتصــاد عــراق بیش 
از ســایرین تحــت آثار منفــی کرونا قــرار گرفته 
اســت به طــوری که رشــد اقتصادی این کشــور 
در ســال جاری میــادی بــه منفــی 12.1 درصد 
می رســد که نسبت به رشــد 4.4 درصدی سال 
گذشــته افت بســیار شــدیدی نشــان می دهد. 
در ســال آینده میادی نیز اقتصاد عراق رشــد 
2.5 درصــدی را تجربــه خواهد کرد. عمان نیز 
با رشــد منفی 10 درصدی در ســال جاری یکی 
از کشــورهایی اســت کــه تأثیر وســیعی از کرونا 
داشته اســت. البته در سال گذشته میادی نیز 
اقتصاد این کشــور 8 دهم درصد کوچک شده 
بود و برهمین اساس در سال آینده میادی نیز 
اقتصاد عمان نیم درصد دیگر کوچک خواهد 
شــد.  قطر یکــی دیگــر از اقتصادهــای منطقه 
منا که در ســال گذشــته رشــد 8 دهم درصدی 
میــادی  ســال جاری  در  اســت   داشــته 
4.5 درصــد کوچک تــر خواهــد شــد و در ســال 
آینــده پیش بینی می شــود رشــد 2.5 درصدی 
را تجربه کند. همچنین کویت که در سال 2019 
رشــد اقتصادی 4 دهم درصدی داشــته است 
در ســال جاری 8.1 درصــد کوچک خواهد شــد 

و تحت تأثیر این رشــد منفی در سال آینده نیز 
تنها به رشــد 6 دهــم درصدی بســنده خواهد 
کــرد. همچنیــن درمیــان کشــورهای غیرنفتی 
منطقــه منــا نیــز عــاوه بر مصــر کــه کمترین 
تأثیــر را از رکــود کووید 19 داشــته اســت، ســایر 
کشــورهای غیرنفتی این منطقــه هرچند تأثیر 
کمتــری از شــرایط اقتصــادی ماه هــای اخیــر 
داشته اند، اما در سال جاری اقتصاد عمده این 
کشورها کوچک خواهد شــد. بر اساس گزارش 
جدیــد این نهــاد بین المللی اقتصــاد اردن که 
در ســال گذشــته رشــد 2 درصــدی داشــت در 
ســال جاری 5 درصــد عقبگــرد خواهــد کــرد و 
طبق برآوردها در ســال آینده 3.4 درصد رشد 
خواهــد کــرد. همچنیــن مراکــش کــه در ســال 
2019 رشد اقتصادی 2.2 درصدی داشته است 
در ســال جاری 7 درصد رشــد منفــی را تجربه 
خواهد کرد که این نرخ در سال 2021 به مثبت 

4.9 درصد خواهد رسید.
ë ظرفیت های اقتصاد ایران

بررســی کلــی وضعیــت اقتصــاد ایــران در 
گزارش جدید صندوق بین المللی پول با سایر 
کشورهای منطقه منا نشان می دهد که با وجود 
تحریم های شــدید اقتصادی که ســایر کشورها 
بــا آن دســت و پنجــه نــرم نمی کننــد، اقتصاد 
ایران وضعیت قابل قبولی داشــته اســت. چه 

آن که بســیاری از کشورها تنها تحت تأثیر رکود 
ناشی از کرونا با رشد منفی بیش از 10 درصدی 
مواجه شــده اند، امــا با این حــال ظرفیت های 
وســیع و متنوع اقتصاد ایران باعث شده است 
تا صنــدوق بین المللی پول ضمــن اینکه نرخ 
رشــد اقتصادی ســال جاری ایــران را بــا بهبود 
نسبت به گزارش قبلی خود اعام کرده است، 
رشــد اقتصادی 3.2 درصدی برای سال آینده 
ایــران پیش بینــی کنــد. پیش بینــی »صنــدوق 
ایــران  از رشــد اقتصــادی  پــول«  بین المللــی 
نســبت به گــزارش قبلــی )آوریــل/ فروردین( 
بهبود یافته، یک درصد برای 2020 و یک دهم 
درصــد بــرای 2021. نرخ تــورم دو ســال آینده 
اقتصــاد ایران نیز حــدود 30 درصد پیش بینی 
شــده اســت که باز هم نســبت بــه ارقــام 3۴ و 
33 درصــدی گــزارش آوریــل، بهبود را نشــان 
می دهــد. در واقــع اقتصــاد ایران که از ســال ها 
پیش تحــت تحریم های اقتصادی قــرار دارد، 
غیرنفتــی  بخش هــای  ســمت  بــه  به تدریــج 
اقتصاد حرکت پیدا کرده اســت، همان روندی 
کــه در تازه تریــن گــزارش نرخ رشــد اقتصادی 
اعمــال  اســت.  آشــکار  نیــز  مرکــزی  بانــک 
محدودیت هــای تحریم باعث شــده اســت تا 
ظرفیت هــای خالــی در بخش هــای مختلــف 
اقتصــاد ایــران وجود داشــته باشــد و بر همین 
اساس ایران با سرعت بیشتری می تواند مسیر 
بهبود اقتصــادی را طی کند، چرا که با پرکردن 
ظرفیت های بااســتفاده فعلــی ضمن نیاز به 
ســرمایه گذاری کمتــر، با ســرعت باالتــری نیز 

اشتغال افزایش می یابد.
بــا ایــن حــال اقتصــاد ایــران بــا توجــه بــه 
محدودیت هایــی کــه بــا آن مواجــه اســت در 
برخی از شــاخص ها عقب تر از سایر کشورهای 
منطقه قرار گرفته است. یکی از این شاخص ها 
بدهی هــای دولتی اســت کــه در ایران نســبت 
بدهــی دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلی به 
۴۵.۴ درصد می رسد. هرچند این نسبت برای 
اقتصــاد لبنان به 171 درصد می رســد، اما اکثر 
کشورهای این منطقه وضعیت بهتری نسبت 
به ایران دارند. نســبت بدهی دولت عربستان 
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی 33.۴ درصــد و 

امارات 3۶.9 درصد، اعام شده است.
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»ایران« از جایگاه اقتصاد ایران در منطقه »منا« گزارش می دهد

ظرفیت های رشد اقتصاد ایران با وجود تحریم و کرونا
سیاوش رضایی

خبرنگار

ابالغ مهلت سه ماهه برای 
آزادسازی معادن حبس شده

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از ابــاغ مهلت 
ســه ماهــه بــرای آزادســازی معادن حبس شــده 
خبــر داد و گفت: مطابق قانون، معادنی که مدت 
طوالنــی در حبــس بوده و غیرفعال اســت، پروانه 
بهره برداری آنها ابطال شده و آزادسازی می شود. 
علیرضــا رزم حســینی در اولیــن جلســه شــورای 
معاونیــن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
شــرایط کنونی و مطابق با برنامه های پیشــنهادی 
ارائــه شــده بــه مجلــس شــورای اســامی، تأمین 
کاالهای اساســی و ضروری مورد نیاز کشور و توجه 
ویــژه به ســفره مردم اســت که به دلیــل اثرگذاری 
شــاخص های کان اقتصادی، با نوساناتی مواجه 
شده است. وی با تأکید بر اینکه باید از سفره مردم 
حراســت و حفاظت شــود، افزود: مسئولیت ذاتی 
وزارت صمــت آن اســت کــه بتوانــد در کنار ســایر 
دســتگاه ها و نهادهــای تصمیم گیــر، تمــام تــوان 
خود را نســبت به تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز 
سفره خانوار به کار گیرد. وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت امروز خط مقدم جبهــه جنگ اقتصادی 
اســت و همه باید همــدل و هم هــدف، به تأمین 
معیشــت مردم بپردازیم؛ در این مسیر باید همه 
دســتگاه ها دســت بــه دســت هــم دهند تــا بتوان 
بموقع نیازهای مردم را تأمین کرد. وزیر صمت در 
بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت استفاده 
از نظرات تمــام ذی نفعــان در تصمیم گیری ها و 
تصمیم ســازی های مرتبط با حوزه های صنعت، 
معدن و تجارت اشــاره و تصریح کــرد: از ظرفیت 
نمایندگان مجلس شــورای اســامی، تشکل های 
بخش خصوصــی، اتاق های بازرگانــی و اصناف و 
نیز کارشناســان باید در تصمیم گیری ها اســتفاده 
شــود تــا بتوان در زمــان اجرا نیز، از تــوان همه این 
بخش ها بهره گرفت. وی اظهار کرد: سامانه جامع 
تجارت از جمله تکالیفی است که رئیس جمهور بر 
عهده وزارت صنعت، معــدن و تجارت قرار داده 
اســت؛ بایــد توجه داشــت که تکمیل این ســامانه 
گام بزرگــی در راســتای کاهش مــدت زمان صدور 
مجوزها و جلوگیری از هرگونه رانت و فساد خواهد 
بود. رزم حســینی همچنیــن از برنامه ریــزی برای 
اختصــاص منابع بانکی جهت احیــای واحدهای 
صنعتی خبــر داد و گفت: بانک صنعت و معدن 
منابع مورد نیاز برای احیا و فعال سازی واحدهای 
صنعتــی تعطیــل و نیمه فعــال را تأمیــن خواهد 

کرد./ وزارت صمت



در هــر 100 هــزار نفــر، 50 نفــر در اســتان 
اردبیــل دچــار ســرطان معــده هســتند. 
آماری باال نســبت به شــاخص ها که این 
اســتان را در رتبه اول جمعیت مبتالیان 
به این بیماری در ایران قرار داده است. از 
سوی مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی، 
پژوهش هایــی دربــاره دالیل آمــار باالی 
ســرطان معــده انجــام شــده یــا در حال 
انجام است. این پژوهش ها دلیل قطعی 
ابتــال به این بیمــاری را بیان نمی کند. اما 
ســبک زندگــی، اســتفاده زیــاد از نمــک، 
گوشــت قرمز و... همواره به عنوان دالیل 

شیوع بیماری مطرح بوده اند.
رئیــس  حبیــب زاده  شــهرام  دکتــر 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در گفت و گو 
بــا »ایــران« با بیان اینکه اگرچه  ســرطان 
پروستات نیز از دیگر بیماری ها یی است 
کــه میــزان شــیوع باالیــی در این اســتان 
دارد،  امــا بیماری هــای مربوط به معده 
و کبد دســت باالتــر را دارد گفت: از ســال 
1379 و 80 بــا همــکاری دانشــگاه تهران 
اقــدام بــه تحقیقــات گســترده در زمینــه 
بیمــاری کبــد و ســرطان معــده کرده ایم 
و تاکنــون نیــز این تحقیقــات ادامــه دارد 
ضمن اینکه از ســال 1396 نیز به صورت 
مستقل در مرکز تحقیقات علوم پزشکی 
اســتان به صــورت متمرکــز روی بیماران 
مبتال به سرطان معده تحقیقات را شروع 
کرده ایم. وی با بیان اینکه در شهرســتان 
روی  مشــابهی  تحقیقــات  نیــز  گــرگان 
کانســر معده)ســرطان( انجام می شود، 
افزود: بیش از 20 ســال اســت کــه وزارت 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
تحقیقاتی را درباره سرطان معده انجام 
می دهند که منجــر به تدوین یک برنامه 
پیشــگیری شده اســت. در این تحقیقات 
طوالنی مدت، پیدا کردن علت های ابتال 

به این بیماری دنبال می شود.
ایــن متخصص بیماری هــای عفونی 
با بیان اینکه ریشه یابی این بیماری بسیار 
زمانبر است، اظهار داشــت: برای اجرای 

برنامه پیشگیری از سرطان معده در حال 
حاضربا همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
استان روی 21 هزار نفر از افراد در معرض 
خطر ایــن بیمــاری در اســتان تحقیقات 
را شــروع کرده ایــم تا  بتوانیم تشــخیص 
دهیم در سال های آتی چند درصد به این 
بیمــاری مبتال خواهند شــد و  فاکتورهای 
ابتال از جمله شــیوه زندگی، نحوه تغذیه 
و... تــا چــه میــزان می تواند تأثیر گــذار در 

روند یا پیشگیری از این بیماری باشد.
 رئیس علوم پزشــکی اســتان اردبیل 
با اشاره به اینکه در کنترل و مهار بیماری 
سرطان معده هنوز به مرحله پیشگیری 
از طریــق غربالگری نرســیده ایم، عنوان 
را آغــاز  آینــده نگــری  کــرد: مطالعــات 
از 3 ســال گذشــته  کــه در آن  کرده ایــم 
بعضی ریزفاکتورهایی را که منجر به بروز 
عفونت هــای مزمن در معده و در نتیجه 
باعث ورم معده )گاســتریت( شــده و در 
نهایــت باعــث بیمــاری ســرطان معده 
می شــود  مورد بررســی قــرار داده ایم. در 
این نتایج عواملی چون بهداشت فردی، 
تغذیــه از جملــه مصــرف زیــاد ســیب 
زمینــی، بهداشــت دهــان و دنــدان و... از 
جملــه مواردی هســتند کــه در بــروز این 
بیماری می توانند نقش داشته باشند اما 
ایــن فاکتورهــا را نمی تــوان به عنوان تنها 
نتیجــه نهایــی و علــت اصلــی بــروز این 

بیماری دانست.
حبیب زاده بــا ابراز امیدواری نســبت 
بــه یافته های به دســت آمــده در کاهش 
رونــد ایــن بیمــاری در میان شــهروندان 
نتیجــه 70 درصــد  افــزود:  اســتان  ایــن 
آزمایــش  هــا در بیمــاران مشــکوک بــه 
ســرطان معــده در اردبیــل در ســال 80، 
مثبــت بــوده اســت، این رقــم بــا اجرای 
برنامه هــای پیشــگیرانه اکنون بــه زیر 50 
درصد رسیده است که امیدواریم با ادامه 
رونــد این پژوهش ها این آمار به کمترین 
حــد خــود برســد. وی بــا بیــان اینکــه در 
ســال های اخیر با مرکــز تحقیقات علوم 
ســازمان  و  بهداشــت  وزارت  پزشــکی، 
بهداشــت جهانی تعامالت و مطالعات 

مشــترکی انجام داده ایم، بیان کرد: برای 
یافتــن علــل اصلــی بــروز ایــن بیمــاری 
حداقل 10 سال زمان نیاز است تا عوامل 
خطرزا را مشخص کنیم به همین خاطر 
از تمامی افرادی که در غربالگری ما قرار 
دارند ابتدا آندوسکوپی می کنیم و پس از 
آن از تســت هایــی که ما را در رســیدن به 
ریــز فاکتورهای بــروز این بیمــاری کمک 
می کنــد مدد می گیریــم. وی با اشــاره به 
اینکه بــا همــکاری علوم پزشــکی تبریز، 
شــیراز و اردبیل پروتــکل جامعی را برای 
غربالگــری تعییــن خواهیم کــرد، اظهار 
داشــت: تمام تالش گروه پزشــکی برای 
رســیدن به یک هــدف مشــترک آن هم 
رسیدن به عوامل بروز این بیماری است 
که درصورت دستیابی به یافته های جدید 

و عملیاتی به منظور مهار این بیماری آن 
را در تمامی استان اجرا خواهیم کرد.

ë  کاهش میــزان مرگ ناشــی از ســرطان
معده با آسپرین

دکتــر فرهــاد پور فرضــی رئیس مرکز 
تحقیقــات گــوارش و کبد اردبیــل و مدیر 
پــروژه طــرح غربالگــری ســرطان معده 
در  شناســی(  سرولوژی)ســرم  روش  بــا 
گفت و گــو بــا »ایــران« گفــت: براســاس 
اســتان  شــده  اعــالم  آمارهــای  آخریــن 
اردبیــل رتبه اول ابتال به این بیماری را به 

خود اختصاص داده است.
 وی بــا بیــان اینکــه برای اولیــن بار در 
جهان اقدام به روش مداخله ای از طریق 
داروی آســپرین کرده ایــم، افزود: اســتان 
اردبیل برای نخستین بار نه تنها در ایران 

بلکه در دنیا اقدام به مطالعه مداخله ای 
از طریق اســتفاده از داروی آســپرین روی 
21 هزار بیمار غربالگری شده کرده است 
کــه این مطالعه مــدت 10 ســال به طول 
خواهد انجامید تا تأثیــرات این دارو روی 
این بیماری مشــخص شود؛ روشی که در 
کاهــش میزان مــرگ و میر ناشــی از این 

بیماری تأثیرگذار خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه تأثیر کوتاه مدت 
ایــن دارو  طی مدت 5 ســال جلوگیری از 
بروز سکته قلبی در بیماران است، اظهار 
داشــت: طــی مطالعــات انجام شــده از 
سوی ســازمان بهداشــت جهانی یکی از 
اصلی ترین علت های این بیماری وجود  
یک باکتری به نــام »هلیکوباکترپیلوری« 
اســت که معمــوالً در افــراد زیر 18 ســال 

بــه علت های آلودگــی در مهد کودک ها، 
ارتباطــات و تغذیــه و... در معــده ایجــاد 
می شــود که در ســنین باال این آلودگی به 
شــکل عفونت و تبدیل شدن به بیماری 

سرطان معده بروز می کند.
مدیــر ایــن پــروژه بــا بیــان اینکــه در 
صورت تأثیر داروی آسپرین تا 25 درصد 
میزان ابتال به سرطان معده کاهش پیدا 
خواهد کرد، خاطرنشــان کرد: یک روش 
دیگــر که تشــخیص زودرس این بیماری 
اســت نیــز از ســوی مرکــز تحقیقــات در 
حال انجام اســت. این پــروژه تحقیقاتی 
کــه غربالگــری ســرطان معده بــه روش 
ســرولوژی اســت بــا روش آزمایش خون 
انجام می شود که در حال حاضر از6هزار 
نفــر مبتال بــه این بیمــاری تســت گرفته 
شــده است. برای تســت دقیق این روش 
با یک شــرکت در کشــور فنالند قراردادی 
منعقد شده است و کیت های تشخیصی 
را در اختیار ما قرار داده اند و در صورت به 
نتیجه رســیدن این تحقیقات آنان اقدام 
به تأسیس کارخانه در ایران و برای اولین 
بار در خاورمیانه خواهند کرد که این روش 
از بروز  این بیماری جلوگیری کرده و قدم 
بســیار بزرگی در جلوگیری از مبتال شدن 

برمی دارد.
وی نحوه این تســت را همانند تســت 
قنــد خون دانســت و بیان داشــت: با این 
تست تغییراتی که در سیستم بدن انجام 
می شود مشخص شــده و این اقدام ما را 
در درمــان بیماری بســیار کمــک خواهد 
کــرد. وی میزان مبتالیــان به این بیماری 
را طبق استانداردهای بهداشتی در استان 
اردبیــل از هــر 100 هزار نفــر 52 مرد و 25 
زن اعــالم  و تصریــح کــرد: کالً ژنتیک در 
ســرطان معده 10تا1۵ درصد نقش دارد 
و بقیه عوامــل خطر محیطی بخصوص 
عفونت بــا هلیکوباکتر پیلــوری و عادات 
نامناســب غذایــی مانند مصــرف نمک 
بــاال، مــواد غذایــی ســرخ کــرده و فســت 
فــود و اعتیاد می باشــد و مصــرف میوه و 
ســبزیجات تــازه باعث کاهــش احتمال 

ابتال می شود.

پرداخت کرایه تاکسی و اتوبوس در کرمانشاه 
الکترونیکی می شود

کرمانشــاه - مدیرعامــل ســازمان فاوا)فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات( 
شــهرداری کرمانشــاه از پیگیری برای الکترونیکی کــردن پرداخت کرایه 

تاکسی و اتوبوس خبر داد.
به  گزارش ایســنا، محمدرضا لطفی با بیان اینکه ســازمان فــاوا در حوزه 
سیســتم های ســخت افزاری و نرم افزاری حوزه شــهرداری فعال است، 
گفت: با همکاری ســه ســازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی، 
ســازمان فاوا و سازمان حمل ونقل مسافر، شــهرداری کرمانشاه در حال 
پیگیری اســت که فراخوان آن داده شــده و جزئیــات این طرح در اختیار 

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی است.
وی افزود: با راه اندازی این طرح افراد می توانند با همراه داشتن کیف پول 
الکترونیکی، پرداخت کرایه تاکسی و اتوبوس را الکترونیکی انجام دهند 
که در این شرایط کرونا بسیار حائزاهمیت است و ضرورت راه اندازی آن 
دوچندان احساس می شود. وی همچنین از راه اندازی سیستم یکپارچه 
مالی در شهرداری خبر داد و افزود: این نرم افزار تمام سیستم های مالی 
شــهرداری را یکپارچه کرده که این امر تسریع امور شهرداری و شفافیت 

در برنامه های مالی را به دنبال دارد.

 آسیب به بنای قاجاری سرخه 

به دلیل همکاری نکردن مالک

سمنان - سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان سرخه از آسیب های جدی به خانه عزیزی در سرخه به دلیل 

عدم همکاری مالک این بنای ارزشمند دوران قاجار خبر داد.
به گزارش ایســنا بهمن اخالقی 28 مهرمــاه 1399 از تالش برای مرمت 
این بنای ارزشــمند خبر داد و افزود: طــرح مطالعات مرمت اضطراری 
خانه عزیزی ســرخه که در فهرســت آثار ملی نیز ثبت شــده پایان یافته 
اســت. وی با اشــاره به اهداف مرمت اضطراری این بنــا افزود: پی بندی 
شــده،  تخریــب  بخش هــای  دیوارچینــی  آســیب دیده،  قســمت های 
شمع کوبی، سبک سازی بام، تیر ریزی و اجرای مجدد بام، کاهگل سطح 

بام و... از جمله برنامه های مرمت اضطراری این خانه تاریخی است.
او با اشــاره به اینکه خانه عزیزی در فهرســت ملی به ثبت رسیده است، 
گفت: این بنا در تملک مالک خصوصی است و همکاری نکردن مالک، 
منجر به تخریب و وارد شــدن آســیب های جدی به این بنای تاریخی با 
ارزش شــده اســت و بر این اســاس، مطالعات مرمت اضطراری این بنا 
توسط اداره میراث فرهنگی سرخه انجام شد. اخالقی با بیان اینکه خانه 
تاریخی عزیزی در محله پشــت خندق ســرخه که از محالت قدیمی و با 
اصالت شــهر محســوب می شــود، قرار دارد، گفت: این خانــه تاریخی از 

یادگاران دوره قاجار است. 
اخالقــی با اشــاره به اینکــه این خانــه دارای یــک در ورودی در قســمت 
جنوبی خانه بوده که به  محض ورود به خانه، نمای سنتی آن ملموس و 
قابل مشاهده است، تصریح کرد: این خانه اتاق های متعددی مشتمل 

بر بادگیر، آب انبار شخصی، مطبخ و... دارد.

98 درصد خانه های آسیب دیده سیل گلستان 
بازسازی شدند

گرگان - با گذشــت بیش از ۵00 روز از ســیل گلســتان، تنها 2 تا 3 درصد 
خانه های آســیب دیده به طور کامل بازســازی نشــده اند و مسئوالن قول 

مساعد دادند که این خانه ها نیز تا پیش از فصل سرما تکمیل شود.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسینی مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان 
با اشاره به اینکه سال گذشته 22 استان درگیر سیل شدند، گفت: گلستان 
جزو اســتان هایی بود که بیشــترین خســارت را در ســیل دید. هیچ واحد 

مسکونی را نداریم که خسارت آن پرداخت نشده باشد.
وی افــزود: درمجمــوع 81۵ میلیارد تومان تســهیالت و کمک بالعوض 
بــرای بازســازی و تعمیر واحدهای مســکونی در اســتان پرداخت شــده 
اســت. برای واحدهای احداثی در شــهرها 9۴ میلیون تومان و روســتاها 
7۶ میلیون تومان پرداخت شد. این مبلغ متناسب با پیشرفت فیزیکی 

واحدها به صورت مرحله  به  مرحله قابل برداشت بوده است.
به گزارش ایســنا، حدود 22 هزار واحد مســکونی گلســتان در ســیل سال 
98 دچار آســیب شــدند که از این تعــداد 7707 واحــد احداثی و مابقی 

تعمیراتی بود.

فعالیت بندر شادگان از سرگرفته شد
آبادان - سرپرســت فرمانداری شــادگان گفت: با پیگیری شورای تأمین 

استان خوزستان فعالیت بندر شادگان از دیروز از سرگرفته شد.
بــه گــزارش ایرنا، امیــد صبری پــور اظهار داشــت: با هدف رونق بیشــتر 
فعالیت هــای بازرگانــی و همچنیــن زمینــه  مســاعد در اســکله تجــاری 

شادگان ترخیص کاالی همراه مسافر در بندر شادگان از سرگرفته شد.
وی افزود: کاالهای زیادی در بندر شادگان انبار شده بودند که با همکاری 
شــورای تأمیــن اســتان خوزســتان، نماینده مــردم شــادگان در مجلس 
شــورای اسالمی و اســتاندار خوزستان از امروز ترخیص این کاالها در این 
بندر آغاز شد و بازارچه همراه مسافر نیز در این شهرستان فعالیت خود 

را ازسرگرفت. 
صبری پور بیان کرد: مردم شــادگان باید از شــرایط و ظرفیت ایجاد شده 
در بندرتجاری این شهرستان استفاده کنند زیرا ماندگاری بندر به رونق و 

تردد شناورها در آن بستگی دارد.

پرداخت تسهیالت کرونا به فعاالن صنایع دستی 
قزوین

قزوین - معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قزوین از پرداخت 
بیــش از 19 میلیــارد ریال به متقاضیان تســهیالت کرونا در حوزه صنایع 

دستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، ســید میثم حصاری گفت: در اســتان 
322 متقاضی درخواســت تســهیالت با اشــتغالزایی هــزار و 339 نفر و 
مبلغ درخواستی 1۴7 میلیارد و 8۴0 میلیون ریال در رسته صنایع دستی، 

در سامانه کارا ثبت نام کردند.
حصاری افزود: از این تعداد تاکنون 23۶ پرونده متقاضی با اشتغالزایی 
2۴2 نفــر، بــه میــزان 19 میلیــارد و ۴۴0 میلیون ریال تســهیالت دریافت 
کردند. وی گفت: هنرمندان صنایع دســتی می توانند با ورود به ســامانه 
کارا برای ثبت نام و استفاده از تسهیالت کرونا با کارمزد 12 درصد تا پایان 

مهرماه اقدام کنند.

سنا
ای

حمیرا حیدریان
خبرنگار

سبک زندگی، متهم اصلی آمار باالی بیماری های معده در اردبیل
تجربه های درمانی متفاوت در استانی با رتبه اول مبتالیان به سرطان معده
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کرونــا تأثیــر قابــل توجهــی بــر تعــداد 
مســافرت های روزانه با مترو در مشــهد 
و اصفهان داشته است. برخالف تهران 
کــه مترو باوجود شــیوع کرونــا لحظه ای 
تعطیــل نشــده اســت، در این دو شــهر 
متــرو چنــد ماهــی تعطیــل بــود و حاال 
تعداد ســفرها در مشــهد به نصــف و در 
اصفهــان بــه یک ســوم روزهــای قبل از 

کرونا کاهش یافته است.
به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری 
قطار شــهری مشــهد، قبل از همه گیری 
کرونا روزانه 240 هزار جابه جایی توسط 
متروی مشهد انجام می شد که در حال 
حاضر این میزان به 120 هزار جابه جایی 

کاهش یافته است.
 »وحیــد مبیــن مقــدم« در گفت و گــو با 
»ایــران« افزود: البتــه ازدحام جمعیت 
در متروی مشــهد با متروی تهران قابل 
مقایســه  نیست ولی ما ســعی کرده ایم 
زیرســاخت های الزم برای اجرای کامل 

پروتکل های بهداشتی را فراهم کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متروی مشــهد 
از25  کرونــا  ســتاد  مصوبــه  به دنبــال 
اسفندســال گذشــته تــا 6 خــرداد مــاه 

ســال جاری تعطیــل بوده اســت، تأکید 
کــرد: در حــال حاضــر ورود مســافران 
بدون ماسک ممنوع است و صندلی ها 
فاصله گــذاری  رعایــت  به منظــور 

اجتماعی عالمت دار شده است.
بــرای  را  شــرایط  همــه  مــا  گفــت:  وی 
اجــرای پروتکل هــا فراهــم کرده ایــم و 
حتــی پرســنلی برای کنتــرل ایــن موارد 
بهداشــتی  توصیه هــای  دادن  تذکــر  و 
در ایســتگاه ها و داخــل واگن ها مســتقر 
کرده ایم ولی همکاران ما شــاید بتوانند 
روزانــه 5 هزار نفــر را کنترل کنند و رصد 

همه 120 هزار تردد امکان پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: ناوگان مترو متعلق 
به همــه مردم اســت و برای آســایش و 
آرامش آنها، انتظار ما این است که خود 
مردم در رعایت پروتکل ها و اســتفاده از 
ماسک پیشقدم باشند چراکه خودشان 

روزانه از این وسیله استفاده می کنند.
مبین مقــدم گفــت: 130 واگــن متروی 
مشــهد و کلیه ایســتگاه ها هر روز به طور 

کامل ضد عفونی می شوند.
به گفتــه وی، خــط یــک متروی مشــهد 
به طــول 24 کیلومتــر از فرودگاه شــهید 
هاشــمی نژاد تــا بلــوار وکیل آبــاد بــا 24 
ایســتگاه و خط دوم از طبرسی شــمالی 
تا میــدان کاوه بــه  طــول 14 کیلومتر و با 

12ایستگاه مسافران را جابه جا می کنند. 
وی ســاعت کاری متــروی مشــهد را در 
روزهای عادی از ســاعت 6 صبح تا 22 و 

روزهای ویژه از 7 صبح اعالم کرد.
ë  کامــل رعایــت  بــه   بایــد  مــردم 

پروتکل ها باور داشته باشند
در همین حــال »حمیدرضــا رحیمی« 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
مشــهد هم به »ایــران« گفــت: نیمی از 
جمعیــت اســتان خراســان رضــوی در 
مشــهد زندگــی می کننــد کــه بخشــی از 
آنهــا از مترو اســتفاده می کننــد. رعایت 
پروتکل هــا در واگن هــای مترو بــرای ما 
بسیار حائزاهمیت است چون می تواند 
از نقــاط  پر ریســک بــرای ابتال بــه کرونا 
باشــد. وی بــا اشــاره بــه اینکه خراســان 
رضوی در وضعیت قرمــز کرونایی قرار 
دارد، گفت: متأســفانه در شــهر مشــهد 
زدن ماسک و رعایت پروتکل ها به دلیل 
عادی انگاری مردم به حدود 60 درصد 
رســیده که نگران کننده است. وی تأکید 
کــرد: اگــر 75 درصــد مــردم بــه 4 اصل 
بهداشــت دســت، اســتفاده از ماســک، 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی در هر شــغل و 
منصب پایبند باشند، آن وقت می توان 
به کنترل کرونا امیدوار بود و مترو جایی 

اســت که باید همــه این چهــار اصل به 
وسواس در آن رعایت شود.

وی تصریح کرد: هرچند مردم از ماسک 
در داخــل متــرو اســتفاده می کننــد ولی 
در ســاعت پیک کار مترو مشــهد مردم 
رعایــت  را  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
نمی کنند و این دیگر مشــکلی است که 
فقــط خود مردم بایــد در حل آن کمک 
کنند. مردم بهتر اســت هرگاه با ازدحام 
داخل واگن های مترو مواجه می شــوند 
قــدری تحمــل کــرده تــا تعداد مســافر 
داخل واگن ها کمتر شــود حتی اگر نیم 
ساعت هم معطل شوند باز هم ارزش 

جان آنها و خانواده شان را دارد.
ë  عرضه ماسک به قیمت مصوب در

ایستگاه های متروی اصفهان
از سوی دیگر »سعید فاضل« سخنگوی 
شــرکت متــروی اصفهــان بــه »ایــران« 
گفت: بعد از شــیوع کرونا متروی شــهر 

اصفهــان حــدود 80 روز تعطیــل بود و 
خدمات رسانی نمی کرد.

کار  پــس  از شــروع مجــدد  افــزود:  وی 
متــرو، جابه جایــی روزانه مســافر از 104 
هــزار نفــر در اســفند 98 بــه حــدود 30 
هــزار جابه جایی رســیده اســت کــه 100 
درصــد مســافران ملزم بــه اســتفاده از 
ماســک هســتند. به  گفتــه وی، در همه 
ایستگاه های متروی اصفهان ماسک به 

قیمت دولتی عرضه می شود.
حاضــر  حــال  در  هرچنــد  گفــت:  وی 
مســافران مترو به طور چشمگیر کاهش 
یافتــه ولی هنــوز در پیــک رفت وآمد که 
حدود ســاعت 14 تا 15 اســت با ازدحام 
جمعیت مواجه می شــویم و متأسفانه 
فاصله گــذاری  رعایــت  مســأله  ایــن 

اجتماعی را با مشکل مواجه می کند.
رعایــت پروتکل ها در متــروی اصفهان 
راضــی کننــده نیســت. در همیــن حال 

»طاهره چنگیز« رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان نیز بــه »ایران« گفت: 
در  ماســک  زدن  و  پروتکل هــا  رعایــت 
سطح شــهر اصفهان در حد 50 درصد 
اســت که اصاًل راضی کننده نیست. وی 
افزود: متأســفانه این شرایط در مترو به 
مراتــب بد تر اســت ضمن اینکــه مردم 
در مترو کمتر به فاصله گذاری اجتماعی 

توجه می کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: پیــک کار متــرو 
کار  پایــان  یــا  کار  شــروع  بــا  همزمــان 
کارمنــدان اســت کــه خســتگی طبیعی 
بــه  زودتــر  و همــه می خواهنــد  اســت 
خانه برســند ولی به ایــن موضوع توجه 
ندارند که اگر در مترو رودرروی همدیگر 
بایستند احتمال کرونا افزایش می یابد. 
وی بــه مســافران متــرو توصیه کــرد که 
ســاعت اســتفاده از متــرو را بــا در نظــر 

گرفتن پیک آن کمی پس و پیش کنند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: هرچند بهترین راه کنترل بیماری 
تعطیلی اســت ولی شــرایط اقتصادی 
مردم چنین اجــازه ای را نمی دهد پس 
مــردم باید در این شــرایط اتفاقاً بیشــتر 
پروتکل هــا را مراعــات کننــد تــا خــدای 
ناکــرده گرفتــار نشــوند و بــار اقتصــادی 

بیشتری به دوش شان نیفتد.

مسافران مترو در مشهد نصف شدند

دغدغه مترو سواری با کرونا در مشهد و اصفهان

نیم 
نگاه

ë  رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد اردبیل : براســاس آخرین آمارهای اعالم شده استان اردبیل  رتبه اول
ابتال به بیماری سرطان معده را به خود اختصاص داده است .

ë  استان اردبیل برای نخستین بار نه تنها در ایران بلکه در دنیا اقدام به مطالعه  مداخله ای از طریق استفاده 
از داروی آســپرین  روی  21 هزار بیمار غربالگری شــده  کرده است  که این مطالعه مدت 10 سال به طول خواهد انجامید تا 
تأثیرات این دارو  روی این بیماری مشــخص شــود، روشی که  در کاهش میزان مرگ و میر ناشــی از این بیماری  تأثیرگذار 

خواهد بود

زهره افشار
خبرنگار

قشــم - سرپرســت میــراث فرهنگــی و 
در  آزاد  منطقــه  ســازمان  گردشــگری 
خصوص تفویض مســئولیت از میراث 
فرهنگی گفت: در ســال 1398 از ســوی 
وزارت میــراث فرهنگی، کلیــه امور این 
قشــم  آزاد  منطقــه  ســازمان  بــه  اداره 
تفویــض اختیــار شــد امــا این امــر اجرا 
نمی شود و دوگانگی به وجود آمده فقط 
از بین رفتن بافت قدیمی و بادگیرهای 

الفت را در پی دارد.
به  گــزارش ایرنا، علیرضا امری کاظمی 
و  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  افــزود: 
گردشــگری اســتان هرمــزگان اقــدام به 
فعالیــت در حــوزه منطقــه آزاد قشــم 
بویــژه در بنــدر تاریخــی الفت کــرده که 
ســردرگمی  مدیریتــی،  دوگانگــی  ایــن 

ســاکنان روســتا و نارضایتــی را به وجود 
آورده اســت.وی تصریح کــرد: به علت 
این دوگانگی، مدیریت درســتی در این 
روســتا شــکل نگرفته که ایــن امر باعث 
شــده برخی افراد به تخریب و ســاخت 
و ســاز غیرمجــاز در بافت روســتا اقدام 

کنند.
سرپرســت میراث فرهنگی قشم افزود: 
ایــن امر نیــز باعــث افزایش ارتفــاع در 
محدوده بافت قدیم و آســیب به نمای 
ســنتی الفت شده اســت. وی ادامه داد: 
ســازمان منطقه آزاد از طریق مدیریت 
حقوقــی، اقــدام الزم و قضایــی را برای 
جلوگیــری از ســاخت و ســازها به عمل 
آورده امــا به دلیــل دوگانگــی مدیریت، 
نظارت نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

امــری کاظمی اظهار کــرد: ضمن اینکه 
پیگیــری قضایی به طور معمول زمانبر 
اســت و در موارد مختلف حکم قضایی 

نوشداروی پس از مرگ سهراب است.
امری کاظمــی افزود: تعمیر لنج بوم با 
همــکاری دهیــاری روســتا، ایجاد کمپ 
الفــت،  روســتای  محــدوده  در  پــارک 
تعمیــر ســرویس بهداشــتی و ســاخت 
اســتفاده  جهــت  حمــام  چشــمه   10
گردشــگران و تهیــه و نصــب مبلمــان 
شهری در مسیر گردشگران نیز از جمله 
فعالیت های سازمان منطقه آزاد قشم 
در این منطقه اســت. سرپرست میراث 
فرهنگــی قشــم بــا اعــالم اینکــه افزون 
بــر 170 بادگیــر تاریخــی در بنــدر الفت 
وجــود دارد، تصریح کرد: هم اکنون نیز 

قرارداد خدمات مشاوره به منظور تهیه 
طرح ساماندهی و مرمت مقبره سیدان 
و خانــه فرهنــگ بنــدر تاریخــی الفــت 

منعقد شده است.
از سوی دیگر مدیرکل میراث فرهنگی، 

اســتان  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
هرمــزگان گفت: ایــن اداره کل به دنبال 
جــذب حداکثــری تــوان و بودجــه برای 
حفــظ آثــار تاریخــی اســتان اســت و در 
ایــن راســتا ســازمان منطقه آزاد قشــم 

را همــکار دانســته و به دنبــال تعامــل و 
همــکاری برای توســعه هرچه بیشــتر و 

حفظ و مرمت آثار تاریخی است.
قشــم  جزیــره  افــزود:  برومنــد  رضــا 
از  الفــت  تاریخــی  روســتای  و 
زیرمجموعه های استان هرمزگان است 
خدمت رســانی  و  توســعه  نظــارت،  و 
بــه ایــن منطقه هــا جــزو وظایــف اداره 
کل میــراث فرهنگــی اســتان هرمــزگان 
کــرد:  تصریــح  وی  مــی رود.  به شــمار 
نمی توان به صرف حضور اداره میراث 
فرهنگی در ســازمان منطقه آزاد قشم، 
ارائه خدمات به روســتای الفت و ســایر 
نقــاط جزیره قشــم را حذف کــرد، بلکه 
بایــد بــا تعامــل و همــکاری خدمــات 

بهتری ارائه شود.

دوگانگی مدیریتی، بادگیرهای الفت قشم را از بین می برد



به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی به ایــن پرونده از پاییز ســال 
گذشــته بــا تمــاس مــردی کــه عنــوان 
می کرد همســرش به دلیل نامعلومی 
در خواب فوت کرده اســت، آغاز شــد. 
مأمــوران بالفاصلــه به خانــه این مرد 
رفتنــد و بــه بررســی ماجــرا پرداختنــد 
کــه او مدعــی شــد:  نیمه های شــب به 
یکبــاره از خواب پریدم و متوجه شــدم 
همســرم ســمیرا نفــس نمی کشــد. او 
بیماری زمینه ای داشــت اما نمی دانم 

چرا این اتفاق افتاده است.
در ادامه جسد زن جوان به پزشکی 
قانونــی منتقــل شــد و پزشــکان اعالم 
کردنــد که مرگ بر اثر فشــار بر عناصر 
حیاتی گــردن و خفگی بوده اســت. به 
این ترتیب مشــخص شــد زن جوان به 
قتل رســیده اســت. این نظریه موجب 
شــد تا نوید همسر مقتول دوباره مورد 
بازجویــی قــرار گیــرد. ایــن بــار وی بــه 

قتل اعتراف کرد و گفت: من و ســمیرا 
اختالفــات زیادی با هم داشــتیم و آن 
شــب مثــل همیشــه دعــوا کردیــم و از 

فرط عصبانیت او را خفه کردم.
پس از اعتراف نوید، کیفرخواســت 
علیــه او بــه اتهــام قتــل عمد صــادر و 
بــه شــعبه 2  بــرای رســیدگی  پرونــده 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده 
و صبح دیروز جلسه محاکمه او برگزار 

شد.
در  دم  اولیــای  جلســه  ابتــدای  در 
جایگاه قــرار گرفتند و خواســتار صدور 
مــادر  و  پــدر  شــدند.  قصــاص  حکــم 
مقتــول از طــرف نوه کوچک شــان هم 

درخواست قصاص کردند.
پــس از آن متهــم در جایــگاه قــرار 
گرفت اما  منکر قتل همســرش شــد و 
گفــت: من و ســمیرا اختالف داشــتیم 
امــا ایــن مســأله در حــدی نبــوده کــه 
مــن بخواهم همســری را که دوســتش 

داشــتم و مــادر فرزنــدم بوده بــه قتل 
برســانم. آن شــب من و ســمیرا با هم 
شــوخی می کردیــم. مــن شــالی را بــه 
گردنــش انداختــم و کشــیدم امــا او به 
یکبــاره حالــش بــد شــد و روی زمیــن 
نتوانســتم  کــردم،  کاری  هــر  افتــاد. 
متهــم  از  قضــات  کنــم.  کمکــش 
پرســیدند: بر اســاس گزارش پزشــکی 
قانونــی، مرگ همســر شــما بــه دلیل 
خفگی ناشــی از فشــار زیاد به گلو بوده 
یعنی شــما با شال دور گردن همسرت 
فشــاری وارد کرده ای کــه منجر به قتل 

او شده است، آیا قبول داری؟
متهم پاســخ داد: همسرم بیماری 
نمی کــردم  فکــر  و  داشــت  زمینــه ای 
انداختــن شــال بــه دور گردنــش او را 
بکشــد. مــن قصــد کشــتن همســرم را 
نداشــتم، فقط بــا او شــوخی می کردم 
اگــر نمی خواســتم بــا او زندگــی کنــم، 
می توانستم از او جدا شوم. اعترافم به 

قتل هم به خاطر فشــار بازجویی ها در 
اداره پلیس بود.

وکیــل  متهــم،  گفته هــای  از  بعــد 
مدافع او در جایگاه قرار گرفت و گفت: 
موکل من به عمد مرتکب قتل نشــده 
و فشــاری کــه بــر عناصر حیاتــی گردن 
وارد شده هم فشار زیادی نبوده است. 
پزشکی قانونی نیز تأیید کرده است که 
انسداد مجاری تنفســی اتفاق افتاده و 

نفس قطع شــده اســت. اما نســبت به 
اینکه بیمــاری مقتول چقــدر در مرگ 
نقــش داشــته، صحبتی نشــده اســت. 
مــن بــه عنــوان وکیــل مدافــع متهــم 
خصــوص  ایــن  در  دارم  درخواســت 
تــا مشــخص شــود  تحقیقــات انجــام 
دقیقــاً چه اتفاقی افتاده اســت. ضمن 
اینکــه گفته های مــوکل من بــا معاینه 
پزشــکی قانونی و تن پیمایی که اتفاق 

آثــار   و هیــچ  افتــاده، همخوانــی دارد 
ضرب و جرحی روی بدن مقتول دیده 

نشده است.
بــه ایــن ترتیــب قضــات وارد شــور 
شــدند و پرونده را برای بررسی دوباره 
بــه دادســرا بازگرداندنــد تــا بــار دیگــر 
تحقیقــات درباره ادعای متهم و اینکه 
اســت،  باختــه  جــان  چگونــه  مقتــول 

انجام شود.
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به گــزارش خبرنگار »حــوادث« ایران، 
رســیدگی بــه این پرونــده از ســیزدهم 
آبــان ســال 90 به دنبال تمــاس تلفنی 
با مرکز فوریت های 110 و اعالم کشــف 
جسد زن 44ساله ای به نام فریبا شروع 
شد. برادر مقتول که در صحنه جنایت 
حضــور داشــت در تحقیقــات اولیه به 
افســر پرونده گفت: ســاعتی قبل برای 
ســرزدن به خواهرم به خانه اش آمدم 
امــا با جســد خونین او رو به رو شــدم و 

موضوع را به پلیس خبر دادم.
بــرای  تحقیقــات  کــه  حالــی  در 
شناســایی و دســتگیری متهــم ادامــه 
داشــت چند روز بعد پســر 22 ساله ای 
مــن  گفــت:  و  رفــت  پلیــس  اداره  بــه 

خاله ام را کشتم.
پســر جــوان کــه فریــد نــام داشــت 
در اعترافاتــش گفــت: خاله ام ســه بار 
ازدواج کــرده و طــالق گرفتــه بــود این 
اواخــر رفتارش به کلی تغییر کرده بود 
و مــردان غریبــه بــه خانــه اش رفــت و 
آمد داشــتند من از این موضوع خیلی 
ناراحت بودم. یک شــب بــه خانه اش 
رفتــم و گفتم می خواهــم اینجا بمانم 
او هــم قبــول کــرد امــا نیمــه شــب بــه 
اتاقش رفتم و او را خفه کردم سپس با 
چاقــو چند ضربه بــه او زدم و بعد هم 
با بیرون آوردن لباس هایش و ســرقت 
طــوری  عابربانکــش  کارت  و  طالهــا 
صحنه ســازی کــردم کــه پلیــس تصور 
کنــد خالــه ام قربانــی نقشــه شــیطانی 
یک ســارق شــده اســت. اما وقتی فرار 
کردم عذاب وجدان یک لحظه راحتم 

نمی گذاشــت به همین خاطر تصمیم 
گرفتــم خــودم را معرفــی کنــم. پــس 
از اعترافــات ایــن جــوان، او بــه اتهــام 
قتــل عمــد بازداشــت شــد و بــا صدور 
کیفرخواســت بــه اتهــام قتــل عمد در 
شــعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز 
به ریاست قاضی هدایت رنجبر تحت 

محاکمه قرار گرفت.
کــه  دم  اولیــای  دادگاه  جلســه  در 
خواســتار  بودنــد  مقتــول  فرزنــدان 
قصاص متهم شــدند امــا وقتی نوبت 
بــه دفاع متهم رســید او در حالی که از 
کرده خود پشــیمان نبود، گفت: از نظر 

من خاله ام مستحق مرگ بود.
بدیــن ترتیــب متهــم بــه قصــاص 
محکوم شد اما با گذشت حدود 9 سال 

از ایــن ماجــرا اولیای دم بــرای اجرای 
حکم حاضر نمی شدند تا اینکه متهم 
با درخواســت اعمال مــاده 429 قانون 
مجازات اسالمی از قضات خواست که 

برای پرونده اش تعیین تکلیف کنند.
برگــزاری  بــا  نیــز  دادگاه  قضــات 
جلســه ای از خانواده مقتول خواســتند 
کــه تکلیــف این پســر زندانی را روشــن 
کنند که در این جلســه فرزندان مقتول 
پسرخاله شــان  قصــاص  از  ســرانجام 
صرف نظر کردند و بدین ترتیب وی از 

مجازات مرگ رهایی یافت.
صبــح دیــروز ایــن متهــم از جنبــه 
محاکمــه  میــز  پــای  جــرم  عمومــی 
ایســتاد و گفت: من هنوز هم می گویم 
کــه از قتــل خالــه ام پشــیمان نیســتم 

امــا از فرزندانــش کــه مــرا بخشــیدند 
حاللیــت می طلبم و قــدردان محبت 
آنهــا هســتم. مــن حــدود 9 ســال در 
زندان زندگی ســختی داشتم و بشدت 
فرسوده شــده ام حاال از قضات دادگاه 
می خواهم به خاطــر تنهایی مادرم به 
من کمک کننــد و در مجازاتم تخفیف 
قائل شــوند تا من هرچــه زودتر از این 

شرایط سخت رها شوم.
پــس از پایان جلســه دادگاه قضات 
دادگاه به ریاســت قاضــی قیومی وارد 
شــور شــده و متهم را از جنبــه عمومی 
جرم به هشــت سال وشش ماه حبس 
محکــوم کردنــد کــه با احتســاب مدت 
زمانی که متهم در زندان بوده است او 

بزودی آزاد خواهد شد.

از قصاص نجات یافت
قاتـل خـاله

گروه حوادث/ پســر جوان که 9 ســال قبل در اقدامی جنون آمیز خاله اش را به قتل رسانده بود با توجه 
به رضایت اولیای دم از جنبه عمومی جرم در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شد.

 میانجیگری جوان بسیجی 

به قیمت جانش تمام شد
گــروه حوادث/ مرد جوان که برای میانجیگری وارد یک دعوای خیابانی 

شده بود، با ضربه های چاقو و قمه، جان باخت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــامگاه دوشــنبه سرنشین یک 
خــودروی پــژو 405 در حال عبور از یکی از خیابان های شــرق تهران بود 
که آیینه خودرواش با دست زن جوانی که پیاده در حال عبور از خیابان 

بود برخورد کرد.
زن جــوان  شــروع بــه اعتراض 
و داد و فریــاد کــرد و در ایــن میان  
راننــده جــوان از خــودرواش پیاده 
زن  بیــن  لفظــی  درگیــری  و  شــد 
جــوان و راننــده خودروی پــژو باال 
گرفت. مرد نانوایی که شــاهد این 
ماجــرا بود، برای دفاع از زن جوان 
وارد درگیــری شــد امــا راننــده پژو 
بــا وی نیز درگیر شــد. ایــن دعوا با 
دخالــت کســبه و رهگــذران پایان 
یافت امــا راننده پژو ســاعتی بعد 
بــرای تســویه حســاب با مــرد نانوا 
حادثــه  محــل  بــه  دوســتانش  بــا 

برگشت.
در حالی که دوباره دعوای شدیدی شروع شده بود، یکی از بسیجیان 
پایــگاه حــوزه مقاومــت بســیج 153 عاشــورا بــه نــام محمــد محمدی 
کــه متوجه  این درگیری شــده بــود، بــرای میانجیگری و پایــان دادن به 

درگیری وارد ماجرا شد اما با ضربه های چاقو و قمه مجروح شد.
مرد 38 ساله بالفاصله به بیمارستان فلکه سوم تهرانپارس منتقل 
شــد امــا بــه علــت شــدت جراحــات وارده، فــوت کــرد. در حــال حاضر 
تحقیقــات برای شناســایی و دســتگیری عامــالن این جنایت به دســتور 

بازپرس جنایی ادامه دارد.

ــر
خبـ

همسرم شوخی شوخی ُمرد
مراســم ســاالنه »شمرکشــون« بــا حضور مــردم مرادآبــاد، بــا هلهله و 
شــادی در میدان مقابل خانه مخصوص اعضای شــورای ریش سفیدان 
آبادی برگزار شــد. در این مراسم بر تن داوطلب رخت مخصوص شمر 

ذالجوشن را پوشاندند تا مدت یک هفته گشت سواره خود را آغاز کند.
مردی که نقش شمر را برعهده می گرفت، رضی خرکچی، فروشنده 
دوره گرد، بود. این مرد ســیاه چرده آبله رو، با طبل برآمده شکم، هیکل 
خپله ای داشت، مرد مهربان و باانصافی بود که به مشتریانش اجحاف 
نمی کــرد و بــا گرانفروشــی میانــه ای نداشــت. دفترچه ای داشــت برای 
ســیاهه  نام خانم هایی که نســیه جنس می خریدند؛ چون بی ســواد بود، 
پس از گشت روزانه، از مرد همسایه اش می خواست که نام نسیه برها را 

در دفترچه اش برای او بنویسد.
آن روز مــرد و زن و بچه هــا در میــدان جمــع شــده بودنــد تا مراســم 
»رخت پوشــانی« بــر تــن میــرزا رضــی را تماشــا کننــد. در مراســم آغاز 
کوچه گردی شــمر، امســال تماشــاگران شــاهد بدعتــی بودند کــه میرزا 
رضی بر ریش ســفیدان آبــادی تحمیل کرده بود. او با این شــرط حاضر 
شــده بود رخت شــمر بپوشــد که برخالف مراســم ســاالنه »شمرکشی« 
به جای اســب، گشت درآبادی را سوار بر االغ محبوبش آغاز کند و دلیل 
آورده بــود االغ محبوبــش او را ســوار بر حیوان غریبــه ببیند از غصه دق 
می کند! و چون هیچ مردی حاضر نشــده بود لباس ســرخ شــمر را برتن 
کنــد پیرمــردان به ناچار تن به خواســته او داده بودند. در میدان آبادی، 
طبق رسم دیرین شان مردان و کودکان لباس عیدشان را پوشیده بودند 
و زنان و دختران رخت ســرخ برتن داشــتند و پســربچه ها بر بام خانه ها 
نشســته و برشــاخه درختــان آویختــه بودنــد تا یــک صحنه تماشــایی را 

ببینند.
مشــاطه ها با روبان های قرمز، االغ را آراستند و به پیشانی اش مرکب 
ســرخ زدنــد. آنــگاه چکمه هایــی کهنه که یک لنگــه اش از پنجــه وا رفته 
دهــن بــاز کرده بود بــه پایش کردنــد. کاله خــودی رنگ کرده بــا یک پر 
خروس بر پیشــانی که از بادیه مســی فرم گرفته بود، بر سرش گذاشتند 
و کمکــش کردند یک شــنل ســرخ بپوشــد. آنــگاه در میان فریاد شــادی 
جمعیــت ســوار االغش شــد و راه افتاد. ســیل تماشــاگران، هلهله کنان 

به دنبالش جریان یافت.
ســوار بــر االغش بــا گــذر از کوچه هایــی به میــدان اصلی کــه درخت 
کهنســال »حاجــت« در حاشــیه آن قــد برداشــته رســیده بــود کــه االغ 
شــروع به جفتک انداختن کــرد. این جفتک اندازی چنــان جفت پاهای 
عقــب اش را بــاال می انداخت و بــر گردنش پیچ و تاب مــی داد که میرزا 
رضی روی حیوان باال و پایین می پرید و افسار حیوان چموش را محکم 
گرفتــه بــود تــا پاییــن پــرت نشــود. االغ وحشــیانه بــا لگداندازی هایــش 
عرعرکنــان در میان لب هــای از هم دریده دندان هایش را بهم فشــرده 
بــود و از دردی که می کشــید، بــا بی تابی به بدنش پیــچ و تابی می داد و 
هر لحظه، هر دو پایش را هرچه بیشــتر رو به باال پرت می کرد تا اینکه با 
شــدت پیچ و تاب و حرکات وحشــیانه حیوان میرزا رضی از روی االغ به 
باال پرت شــد و با شدت بر زمین افتاد. تماشاگرانی که شاهد این صحنه 
بودند با پرتاب میررضی بر زمین با این باور که استخوان هایش شکسته 
اســت به  طرفش هجوم بردند. با احتیاط دســت ها و پاهایش را گرفتند 
و از زمین بلندش کردند و به قهوه خانه ای در حاشــیه میدان بردند و در 

حال بیهوشی، دراز به دراز به روی یک میز خواباندند.
مردمــی که با شــتاب بــه میدان هجــوم می آوردند االغ وحشــتزده را 
می دیدنــد که چشــمانش از حدقه بیرون زده بود. از شــدت درد شــیهه 
می کشــید بــا بی تابــی بــه خــود می پیچیــد و جفتک انــداز دور میــدان 

می دوید. از میان جمعیت مردی فریاد زد:
- طناب بیاورید. طناب...

با انداختن حلقه طناب بر گردن حیوان، بر زمین اش انداختند چند 
مــرد پاهایش را بســتند پا هایش را طناب پیــچ کردند در حالی که از درد 

همچنان به سر و گردن و بدنش پیچ و تاب می داد.
بــه پیرمرد ســپید مویــی راه دادند تا از میان جمع خــودش را به االغ 
میررضی رســاند. خم شــد، پس از معاینه ســر و تن، در جســت و جویی 
بوکشــان روی تــن حیــوان، الی دو پای عقبی اش بیشــتر ســر خــم کرد و 

آنگاه با چهره ای در هم از خشم رو به جمعیت کرد و گفت:
- نشــادور...! نامردهــا نشــادور بــه مــا تحــت حیــوان فــرو بــرده ! و 

دیوانه اش کرده اند. آب و صابون بیارید. عجله کنید.
و چنــد نفر به طــرف قهوه خانه دویدند تا به دســتور پیرمرد باتجربه 

عمل کنند...!
ادامه دارد

محمد بلوری/ روزنامه نگار

توطئه در مراسم شمرکشون! 

در حاشیه

43 مردی با چشمان حادثه ساز

گروه حوادث / همزمان با مرگ 4 کارگر کارخانه تولید پودر ماهی در »سوزا« رئیس 
این شرکت با دستور دادستان عمومی و انقالب شهرستان قشم بازداشت شد.

سرهنگ حسین الهی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قشم با بیان این مطلب 
گفت: روز یکشــنبه 4 کارگر شــرکت تولید پودر ماهی شهر ســوزا در محل کارشان 
به دلیل گازگرفتگی و ســقوط در حوضچه انباشت آشغال ماهی جان باختند و با 
اعــالم این حادثه به پلیــس بالفاصله تیمی از مأموران نیــروی انتظامی به همراه 
رضا صفایی دادستان عمومی و انقالب شهرستان قشم برای بررسی دقیق علت 
این اتفاق در محل حادثه حاضر شدند و دستور پلمب شرکت مذکور و همچنین 
دســتور الزم بــرای تســریع در مراحل کارشناســی و اعــالم نظریه پزشــکی قانونی 
شهرستان قشــم در مورد جان باختگان این حادثه و صدور جواز دفن آنان صادر 

شد.
 دکتر حسین قاســمی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان نیز درباره جزئیات حادثه ظهر یکشــنبه در سوزای قشم و 
فوت ۴ کارگر کارخانه تولید پودر ماهی گفت: ســاعت ۱۱:۵۶ دقیقه ظهر یکشنبه، 
به دنبال تماس یک شــهروند با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ قشم و ارائه گزارشی مبنی 
بر کاهش سطح هوشیاری یک بیمار، بالفاصله آمبوالنس پایگاه جاده ای سوزا، به 

محل حادثه واقع در کارخانه پودر ماهی، اعزام شد.
بر اساس گزارش تیم اعزامی اورژانس ۱۱۵ قشم، بعد از بررسی اولیه صحنه حادثه 
مشخص شد یک مرد ۲۰ ساله به دنبال گازگرفتگی ناشی از استنشاق گازهای منتشر 
شــده از تخمیر پسماند ماهی و ســقوط به حوضچه دچار کاهش سطح هوشیاری 
و مصدوم شــده اســت اما دو مرد دیگر بر اثر کاهش ســطح هوشــیاری و سقوط در 

حوضچه انباشت آشغال ماهی فوت شده اند.
وی عنوان کرد: مصدوم این حادثه بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه به درمانگاه 
شهر سوزا منتقل و از آنجا به بیمارستان قشم اعزام شد. بعد از بررسی ثانویه محل 
حادثه، مشخص شد، دو نفر از کارگران کارخانه ناپدید شده اند که در نهایت بعد از 

کاوش دوباره حوضچه، جسد این دو کارگر نیز پیدا شد.

برخورد با مقصران حادثه
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز ضمن تسلیت به مناسبت فوت کارگران 
زحمتکش شــاغل در این شرکت  واقع در شهر سوزا در دســتوری به مدیریت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی و مدیریت صنعت، معدن و تســهیل تولید این ســازمان 
خواستار پیگیری فوری موضوع و بررسی چگونگی علت حادثه جان باختن این 
جوانان شد. حمیدرضا مؤمنی تصریح کرد: با لحاظ کردن مسائل قانونی برای ارائه 
به مراجع قضایی و بدون چشــم  پوشی باید مشخص و اعالم شود که کدام افراد و 

تجهیزات غیراستاندارد و غیرایمن مقصر این حادثه هستند.

متهم در دادگاه: گروه حوادث / مرد جوان 
که پس از اعتراف به قتل 

همسرش بازداشت شده 
بود  وقتی پایش به دادگاه 

رسید، موضوع قتل را 
انکار کرد و گفت: من فقط 

داشتم با همسرم شوخی 
می کردم.

نوجــوان  دختــر   / حــوادث  گــروه 
وقتــی متوجــه شــد برادرانــش پســر 
مــورد عالقــه او را ربــوده و شــکنجه 
کرده اند، مقابل چشم آنها اقدام به 

خودکشی کرد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، ایــن ماجرای عاشــقانه  از 
یــک پیــام در واتســاپ شــروع شــد 
و خیلــی زود دختــر و پســر نوجــوان  
بــه هــم عالقه منــد شــدند امــا ایــن 
دوســتی فقط چنــد روز طول کشــید 
و  پســر جوان خیلــی زود به فرنوش 
گفــت که دیگــر نمی خواهد بــا او در 
ارتبــاط باشــد. دختر 17 ســاله  که از 
ایــن حــرف آرش شــوکه شــده بــود، 
بــا اصرار از او خواســت تــا علت این 
تصمیــم ناگهانــی را بــه او بگوید اما 
آرش همچنــان بر جدایی پافشــاری 

داشت.

ë انتقامگیری برادرها 
دختــر  خواهش هــای  و  گریــه 
نوجوان و رفتارهای عجیب او باعث 
شــد تا برادرانش به ماجرا پی ببرند 
و بــه دنبــال انتقــام از آرش، راهــی 
بــرادر  دو  شــدند.  او  زندگــی  محــل 
شــدند  موفــق  نهایــت  در  فرنــوش 
در  پارکــی  در  دوســتش  بــا  را  آرش 

نزدیکی خانه اش پیدا کنند.
ë گزارش آدم ربایی

آنها پســر جوان را زیر نظر گرفته 
و زمانی که آرش به مقابل خانه اش 
رسید و از دوســتش جدا شد ناگهان 
از خودروی پرایدشــان پیاده شــده و 
او را بــا تهدیــد ســوار خــودرو کردند. 
فریادهــای آرش توجــه دوســتش را 
جلــب کــرد و پســر جوان موفق شــد 
که شماره پالک خودروی آدم ربایان  
را یادداشــت کنــد و موضــوع را بــه 

پلیس خبــر دهد. با اعــالم این خبر 
به کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس 
آگاهــی پایتخت، مأموران بالفاصله 
پــالک  شــماره  شــدند.  عمــل  وارد 
خــودروی پرایــد اســتعالم و هویــت 
شــد.  شناســایی  خــودرو   صاحــب 

خودرو متعلق به پدر فرنوش بود.
مأمــوران بــا پیــدا کــردن نشــانی 
خانــه آنها، راهی محل شــدند  اما از 
آرش و آدم ربایــان خبــری نبــود. در 
همیــن حین، آنهــا باخبر شــدند که 
آرش از دســت آدم ربایان فرار کرده 

و خود را به پلیس رسانده است.
پســر 18 ســاله کــه پــس از یــک 
ساعت شــکنجه از دست آدم ربایان 
فرار کــرده بــود، در تحقیقات گفت: 
زمانــی کــه بــرادران فرنوش مــرا به 
خانه شــان بردنــد، شــروع بــه کتک 
زدن مــن جلوی خواهرشــان کردند. 

را  خواهرشــان  مــن  اینکــه  از  آنهــا 
او طــرح دوســتی  بــا  و  فریــب داده 
ناراحــت بودنــد. در  بــودم،  ریختــه 
این مدت فرنــوش التماس می کرد 
که دست از ســر من بردارند و اجازه 

بدهند من بروم.
بــرادر  دو  امــا  داد:  ادامــه  او 
همچنــان مرا کتــک می زدنــد.  یک 
کــه  کردنــد   شــکنجه  مــرا  ســاعتی 
فرنــوش دیگر نتوانســت تحمل کند 
و ناگهــان یــک مشــت قــرص خورد 
و رگ دســتش را بریــد برادرهایــش 
بــا دیــدن ایــن صحنــه، مــرا رهــا و 
خواهرشــان را به بیمارستان منتقل 

کردند.
بــا اطالعاتــی کــه پســر جــوان در 
اختیار تیم تحقیق قرار داد، دو برادر 
به دســتور بازپرس جنایی بازداشت 

شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

ربودن پسر نوجوان برای انتقام جویی

به دنبال مرگ 4 کارگر در قشم
  رئیس کارخانه تولید 

پودر ماهی بازداشت شد

 جریمه ماسک نزدن 

برای خودروهای عمومی
گروه حوادث/ راننده وســیله نقلیه عمومی که از ماســک اســتفاده نکند 

100 هزار تومان جریمه می شود.
سردار حمیدی ، رئیس پلیس راهور فاتب با بیان این مطلب گفت: 
قانــون به پلیس گفته اســت راننده وســیله نقلیه عمومی که از ماســک 
اســتفاده نمی کنــد را بایــد 100 هــزار تومــان جریمــه کنند و بــه ازای هر 
مســافر که از ماسک اســتفاده نمی کند هم باید 20 هزار تومان راننده را 
جریمه کرد. البته این نکته را یادآوری کنم که جریمه استفاده نکردن از 
ماســک برای وســایل حمل و نقل عمومی است و خودروهای شخصی 

فعاًل جریمه نمی شوند. 
وی اظهــار داشــت: مــا در ابتــدا تذکــر عام را بــه تمــام رانندگانی که 
وســایل حمــل و نقــل عمومــی دارنــد، می دهیــم و در ایــن چنــد روزه 
بیشــترین حــد اســتفاده از ماســک را داشــته ایــم و در صورتــی کــه این 
رانندگان به تذکرات ما اعتنایی نکنند طبق قانون با آنها رفتار می کنیم.
ســردار حمیدی در پایان گفت: سال های قبل رسم بوده است که در 
هفته ناجا بخشــودگی جرایم راهنمایی و رانندگی داشــتیم ولی امسال 
بخشودگی جرایم نداریم و بهتر است مردم پرداخت خالفی های خود 

را مدیریت کنند.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

6 5 9 1 8 7 4 3 2
1 3 7 4 9 2 8 5 6
2 8 4 6 3 5 1 7 9
7 6 1 3 4 8 9 2 5
9 4 5 2 7 1 6 8 3
3 2 8 9 5 6 7 4 1
4 1 6 7 2 3 5 9 8
8 9 3 5 6 4 2 1 7
5 7 2 8 1 9 3 6 4
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3 8 7 9 1 2 6 4 5
6 5 9 8 4 3 2 7 1
4 1 2 7 5 6 8 9 3
1 2 5 4 6 9 3 8 7
7 4 3 5 2 8 9 1 6
8 9 6 1 3 7 5 2 4

آسان
3 7 2 6 1 9 4 8 5
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   افقي: 
1- نعمت نازل شدنی-نام قدیمی ترین 
برنامه هفتگی صداوسیما که هم اکنون به 

مجری گری پیمان یوسفی در حال پخش است
2-آغازین-تاجریزی-سید، سرور

ادبی-برچســب  دور  بــه  »شولوخف«-اشــاره  3-رود 
قیمت-آبدار

4-نمره ایده آل-سیاره کوتوله-بهم ساییده شده
5-خوشا-برگه تبلیغاتی-دریاچه ای  در»آفریقا«

6-تنبیه بدنی-وسط-نجس، چرک
7-مایه نشاط و خرمی دل-لبخند-ثروت و دارایی

8-طرز پوشاک-قهرمان شاهنامه-پسوند شباهت
9-گردنبند اسارت-ستاره شناس-مرکز »ویتنام«

10-ماه میالدی-حواله کتبی-زبان و گویشی در کشورمان
11-شالوده-از مصالح ساختمانی-شخص نامعلوم

12-نــان یا غذای شــب مانده-امــر به شــنیدن-دربند، 
گرفتار

13-میوه بهتر!-موافق-پیش از این-دویار هم قد
14-اپلیکیشن مسیریاب-ناتوان وضعیف-سرانجام

15-بلبل-شهری حومه »تهران«

 عمود ي: 
1-پنکه قدیمی ها-کشور »هراره«

2-بناها-دفتر شعر شاعران-بی چشم و رو
3-عریان-از مدارک تحصیلی عهد قدیم-دور از وطن-

زاییدن
4-ابزار-عالی، برتر-فیلمی از»مسعود نوابی«

5-خوردنــی با بعضــی غذاها-احترام و بزرگداشــت-
کاندیدا

6-کل، سراسر-خرگوش نر یا ماده-ایوان
7-کلمه ای به نشانه تعجب و حیرت-اهلی-دستمزد و 

مزد-هنر فرنگی
8-ورزش  رسمی المپیک زمستانی

9-خطا-پرهیز-قطار-قهوه
10-بوی خوش-مقابل »نقد«-باالپوش مرد روستایی

11-پخــش صــوت جیبــی و قابــل حمل-امر مشــکل-
نخست وزیر سابق انگلیس

12-ماشین نویسی-فعالیت ابتکاری-شعله
13-حرف نشانه مفعول-تندرســت-داروی مالیدنی-

رخسار
14-توجه کامل-دیپلماتیک-گردنده آسمانی

15-نوعی کالباس-از تن پوش ها

   افقي: 
1- روزگاری جای تاکســی بود-ســریال 

»سعید آقاخانی«با بازی حمید لوالیی
2- اثــر »شــیخ بهایی«-لبــاس ســفر آخرت!-درخت 

جنگلی
3- تئوری و نظریه-مرد برفی-جمع شرط-جبه

4- خدمتکار مرد-جهت-نیرو
5- از کلمات شرط-گلی زینتی-صبحانه نخورده

6- شکلی نامناسب در خوابیدن-نام پسرانه-جمع حاکم
7-کاخی در »فرانسه«-زیبا-دورویی

8- ســخن مگو- فیلمی از »جیمز اســتوارت«-صابون 
خیاطی

9- دمیدن با دهان-شیفته-پیاپی رسیدن
10- همراه »قافیه«آید-چشم ادبی-ضربه ای با پا

11- به اغما رفته-دوقلو-دفعه
12- مخمصه-اولین حرف-جوانمردی

13- چارق-عــالج- از میادیــن مهم »تهران«- نشــانه 
فعلی جمع

14- مطیع و دست آموز- فراموشی- گیاهی طبی
15- اثرتاریخی شهرســتان »ورزقان«در شــمال اســتان 

آذربایجان شرقی-اهریمن

 عمود ي: 
1- فرودگاه »ساری«- اثر»هرمان هسه«

2- زمین ساقه-در برابر در خروجی-دارایی
3- از به پا کردنی ها!- چارچوب-نوعی کبک- همراهی عرب

4- آلبوم »قاسم افشار«-پیر-پنجمین خودروساز بزرگ 
جهان

5- بعد از هفت-سرودن و سرایندگی-ورزش فکری
6- میوه پرز دار!-ملعون کربال-در یک جهت

7- حمار-صنف و قبیل-تحفه-صدای ناراحتی زن!
8- افسانه منظوم »محمدرضا تقوی فرد«

9- ســپاس-عدم اطمینان و آگاهی در مورد نتیجه یک 
عمل-مزاح کردن-شهرایالت»آالباما«

10- مکر و ریا- فهرست-غروب کردن
11- ... کی بود مانند دیدن-زاییده شده-شهر شمالی

12- طرح کننده-گرده قارچ-مدرسه های سبک قدیم
خیسی-سپاسگزاری-اندیشــیدن-فیلم  اثــر   -13

»بهرام بهرامیان«
14- میوه هســته درشت- ســاعت ورزشی-شهید اهل 

قلم
15- زبانی برای طراحی وب- رب النوع ماه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي
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جدول 
ویـــژه

يرنا
ا

دور تهران با یک ماسک
گپ و گفتی با فروشندگان و خریداران ماسک در مترو  

مســعود با روپوش ســفید و ماسک سه الیه ای 
که به صورت دارد، بیشــتر شبیه پرستارهاست 
تــا فروشــنده ماســک در متــرو. او پنــس را از 
بطری الکل بیرون می کشــد، در ظرف استریل 
را برمــی دارد و با وســواس یکی از ماســک ها را 
می گیرد طرف مشتری. تعداد یا تکی هم فرق 

ندارد؛ هر ماسک هزار و 500 تومان.
مســعود که اهل جلفای آذربایجان شرقی 
اســت و دانــش آموخته حقــوق، صبح تا ظهر 
در همیــن ایســتگاه شــهرری به عنــوان نیروی 
خدماتی کار می کند و بعد از ظهر روپوش تمیز 
ســفیدش را می پوشــد و ماســک می فروشــد؛ 
شــغلی که این روزها رونق خوبی دارد و کسب 
و کارهای زیادی را هم بلعیده و در خود هضم 
کرده است: »اینجا ایستگاه شلوغی است. برای 
همین فروش ما به نســبت ایستگاه های دیگر 
بهتر است؛ حدوداً روزی دو و نیم تا سه میلیون 
تومان فروش داریم. من یک ماه است که برای 
شــرکت کار می کنم و روزی 100 هزار تومان هم 

مزد می گیرم.«
کنار میز او یک میز فروش دیگر هســت که 
مســعود می گوید متعلــق به شــرکت دیگری 
است، بعد دستگاه پز را برمی گرداند و برچسب 
شــرکتی را کــه خــودش متصــدی فــروش آن 
است، نشانم می دهد: »ما روزهای تعطیل هم 
کار می کنیم اما این شرکت بغلی نه. این پنس 
و الکل و ظرف استریل هم که برای فروش تکی 
اســت، فقط مخصوص همین ایستگاه است. 
مسئوالن ایستگاه گفته اند اینجا باید به همین 

شکل رعایت کنید.«
پیرمــردی بــدون ماســک بــه میــز نزدیک 
می شــود. مأمــوران گیت بــه او گفته انــد اجازه 
ورود ندارد. کمی این پا و آن پا می کند و قیمت 
می گیــرد. مســعود در ظــرف را برمــی دارد و با 
پنس بلند آغشته به الکلش، یکی از ماسک ها 
را بــه ســمت او می گیــرد: »بفرمــا پــدر جــان 

صلوات بفرست!«

می گویــم این ماســک صلواتــی را از جیب 
خودت حســاب کردی یا شرکت؟ می گوید: »از 
طرف خود شرکت سپرده اند اگر کسی را دیدیم 
کــه نیــاز دارد و توانایــی خریــد ندارد، ماســک 
رایگان بدهیم. شرکت هم نمی گفت، از جیب 
خــودم مــی دادم. وضع مــردم را که می بینید، 
خودمــان هم بــه فکر همدیگر نباشــیم، دیگر 

واویالست.«
ســه  بــا  حســین)ع(  امــام  ایســتگاه  در 
شــکل از فــروش ماســک رو بــه رو می شــوید؛ 
فــروش  ورودی،  در  کنــار  دســتفروش های 
غرفــه ای طبقــه اول و فروش شــرکتی نزدیک 
به گیت. این الگو البته در خیلی از ایستگاه های 
مراکــز پرتردد تکرار می شــود با ایــن تفاوت که 
بســاط دســتفروش های دم در، بــه نســبت هر 
منطقــه از هم متفاوت اســت؛ در میــدان امام 
حســین، کارتــن ماســک را ال بــه الی دمپایــی و 
کاله پشــمی و جوراب و لیوان یــک بار مصرف و 
کیف های کوچک جاکارتی می یابید و در شهر ری 
روی چرخ دســتی های مملو از هدفون و شارژر 

و فازمتر.
این ماســک های متفرقه که به صورت تکی 
و در پالســتیک های در بسته عرضه می شوند، 
همان  ماســک های بی نام و نشــانی هستند که 
از پشــت آنها براحتی می توانید شعله کبریتی 
را در نیم متری با فوت خاموش کنید. اما برای 
کارگران جوانی که ساک به دوش در دسته های 
چند نفره، از فالفلی ها و کافی شــاپ های ارزان 
قیمت امام حسین بیرون می آیند و به سمت 
مترو می روند، چه فرقی می کند؟ آنها به یکباره 
دم در متوجه می شــوند ماســک ندارند و باید 
برگردند ســمت علــی آقا که بســاطش را روی 
دیــوار بتونــی کوتــاه کنار پیــاده رو چیده اســت: 
»مــن که خودم تولیدی ندارم، یک نفر اینها را 
مــی آورد ما هم می خریم. حاال منزل درســت 
می کننــد، از جایــی می خرند، من خبــر ندارم. 
خودم هــم از همین ها زده ام خیلی هم خوب 

است.«
پاییــن پله هــا و در ســالنی که بــه غرفه های 

فروش کیف و کفش و مواد خوراکی اختصاص 
دارد، به غرفه شکالت فروشی مهدی می رسید 
که دم در ماســک هم می فروشد با این تفاوت 
از  و  اســت  کــه ماســک های مهــدی شــرکتی 
بازاریاب هــای خود شــرکت می خرد. جعبه ها 
را نشانم می دهد و می گوید: »همه اینها سیب 
ســالمت دارد. مــا نمی توانیم جنــس متفرقه 
بفروشــیم.« مهــدی ماهــی 2 میلیــون اجــاره 
غرفه می دهد و روزی 200 هزار تومان ماســک 
می فروشــد. بنابرایــن می توانــد امیدوار باشــد 
کــه اجاره غرفه را تا حدودی با فروش ماســک 

تأمین کند.
مشــتری های او کسانی هستند که به بساط 
دســتفروش های کنار خیابان اعتمادی ندارند 
و حاضر شــده اند تا کنار غرفه او بدون ماســک 
پیشــروی کننــد و همین طور آنهایــی که دنبال 
خریــد جعبــه ای یا الاقــل بســته های 10 تایی و 
15 تایی اند. از رضا که یک بســته 10 تایی سفید 
می خواهــد، می پرســم چــرا از داروخانه خرید 
نمی کنــد؟ می گویــد: »داروخانــه هــم همیــن 
جنس را می فروشد. من از داروخانه هم خرید 
کرده ام؛ نه قیمت و نه کیفیت فرقی نمی کند. 
البته گاهی ممکن اســت بعضــی داروخانه ها 
از اعتماد شــما سوءاســتفاده کنند و یک جنس 
کامــاًل بی کیفیت را ال به الی بقیه ماســک های 
معمولی به مشتری بفروشــند ولی این اتفاق 
در متــرو نمی افتــد مگــر اینکــه دنبــال جنس 
خیلی خاص باشید و بخواهید توی داروخانه ها 
دنبالش بگردیــد. ضمن اینکه داروخانه رفتن 
وقت گیر اســت. من خیلی وقت هــا از خانه که 
بیــرون می زنم، تازه متوجه می شــوم ماســک 
برنداشــته ام، پیاده تا ایســتگاه متــرو می آیم و 

اینجا یکی می خرم.«
پریســا روز پنجمــی اســت کــه در ایســتگاه 
امــام حســین و در چند قدمی گیــت، به عنوان 
متصدی فروش ماســک شــرکتی کار می کند و 
قرار است روزی 75 هزار تومان دستمزد بگیرد. 
می گوید برای شرکتی که به صورت پیمانی این 
میزها را در ایســتگاه های متــرو راه اندازی کرده 

محمد مطلق
دبير گروه گزارش

در ایستگاه امام حسین )ع( با سه شکل از فروش ماسک رو به رو 
می شوید؛ دستفروش های کنار در ورودی، فروش غرفه ای طبقه اول و 

فروش شرکتی نزدیک به گیت. این الگو البته در خیلی از ایستگاه های 
مراکز پرتردد تکرار می شود با این تفاوت که بساط دستفروش های دم 
در، به نسبت هر منطقه از هم متفاوت است؛ در میدان امام حسین، 
کارتن ماسک را ال به الی دمپایی و کاله پشمی و جوراب و لیوان یک 

بار مصرف و کیف های کوچک جاکارتی می یابید و در شهر ری روی 
چرخ دستی های مملو از هدفون و شارژر و فازمتر

تعهد کاری مهم اســت: »به من گفته بودند 
ســفته بگیرم و برای گزینش به دفتر شــرکت 
بــروم اما آنجا وقتی دیدند تا این اندازه پیگیر 

بوده ام، دیگر نخواستند سفته را امضا کنم.«
پریســا قباًل بــرای چنــد شــرکت به عنوان 
بازاریاب و فروشــنده کار کــرده و فعاًل از کار در 
مترو به عنوان متصدی فروش ماسک راضی 
است. با این همه، فروش او به اندازه مسعود 

در ایســتگاه شهرری نیست: »بســتگی به روز 
دارد اما در کل حــدود 300 تا 400 هزار تومان 

فروش دارم.«
یکــی از مشــتری ها نگاهــی به ماســک ها 
می انــدازد و می گویــد کش شــان کمــی دراز 
اســت، شــل می ایســتد. پیش از اینکه پریســا 
چیــزی بگویــد، می گویم گره بزن کار ســختی 
نیست. لبخند رضایت گوشه لبش می نشیند 

و یک بسته 15 تایی سبز می خرد.
پیــش از ایــن مدیریــت متــروی تهــران و 
حومه از عرضه ماسک استاندارد شرکت های 
داخلی در 127 ایســتگاه خبر داده بود. در این 
پــروژه شــرکت متــرو و وزارت صمــت تالش 
کرده انــد بــا برنامه ریــزی مشــترک، نظــارت 
بــر توزیــع و پاییــن آوردن هزینه هــا، از جمله 
نگرفتــن اجاره بهــا از میز فــروش، این کاالی 
حیاتــی را بــه پایین تریــن قیمــت در اختیــار 
مسافران بگذارند. میزهای فروش ماسک در 
مترو از اردیبهشــت ماه در 27ایســتگاه  شلوغ 
شــروع شــد و بالفاصله به همه ایستگاه های 
متــروی شــهری و حومه گســترش یافــت. در 
حــال حاضــر 12 شــرکت داخلی بــه انتخاب 
وزارت صمــت در متــرو فعالیــت دارنــد و از 
آنها اجاره بهایی برای عرضه ماســک گرفته 

نمی شود.
امــام خمینــی دنبــال میــز  ایســتگاه  در 
فروش ماســک می گردم؛ خطــوط مختلف 
گیــج  و خروجی هــای متعــدد  ورودی هــا  و 
کننده است. بعد از کمی پرس و جو باالخره 

پیدایــش می کنــم. در این ایســتگاه به جای 
میــز غرفه ای بــزرگ خواهیــد یافــت اما روز 
جمعه است و غرفه تعطیل است. با خودم 
می گویــم اگر با عجله و بدون ماســک از این 
ایســتگاه ســر درآورده بودم، حــاال باید چکار 
می کــردم؟ در ایســتگاه پانــزده خــرداد بــار 
دیگر پیاده می شــوم و باز دنبال میز ماســک 
می گــردم و بــاز چیــزی نمی یابــم. یکــی از 
کارکنــان متــرو می گوید جمعه هــا و روزهای 
تعطیل دیر می آیند و زود می روند. می گویم 
اگر من بدون ماسک وارد شوم، اجازه عبور از 

گیت می دهید؟ می گوید معلوم است خیر.
چاره ای نیســت؛ اگر تا اینجا بدون ماسک 
پیشروی کرده اید، حاال برای ادامه سفر با مترو 
راهی ندارید جز مراجعه به دستفروش های 
چهــارراه گلوبندک. یعنی بایــد  برگردید باال 
و از الی بســاط جوراب و شــال گــردن و کفش 
پاشنه بلند، یک ماسک 2 هزار و 500 تومانی 
برداریــد، از همان هایــی کــه وقتــی به صورت 
می زنید، می توانید شعله کبریت را در فاصله 

نیم متری با یک فوت خاموش کنید.
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ë  »چرا کمتر کسی از نویسندگی »لئونارد کوهن 
سخن می گوید و اغلب او را تنها به ترانه سرایی و 

خوانندگی اش می شناسند!
 شاید به این خاطر که خیلی زود نویسندگی را 
رها کرد. کوهن را بیش از همه به شاعری و بعدها 
هم خوانندگی اش می شناسند، او خیلی پیش تر 
از آنکه به سراغ نویسندگی برود در کانادا شاعری 

شناخته شده بوده است.
ë حتی هنوز به ترانه سرایی هم شهرت نداشته؟  

نـــه، مانند فعالیـــت موســـیقایی اش، خیلی 
اتفاقـــی بـــه ترانه ســـرایی روی می آورد کـــه گویا 
بابـــت مشـــکالت مالـــی بـــوده اســـت. انتشـــار 
رمان»بازنده هـــای نازنیـــن« با نقدهـــای منفی 
روبه رو می شود، از طرفی مخاطبان به آن اقبالی 

نشان نمی دهند و فروشی هم نمی کند.
ë  دلیل آن همه بازخوردهای منفی نســـبت به  

»بازنده های نازنین« از چه بابت بوده؟
»بازنده های نازنیـــن«، تطابقی با معیارهای 
زمانه خود نداشته و همین می شود که منتقدان 
آن را اثـــری حتی زیـــاده از حـــد رک می خوانند. 
البته این مشـــکالت به ســـبب تفکرات حاکم بر 
کانادا بوده، وگرنه اگر رمان در امریکای آن زمان 
منتشـــر می شـــد با چنیـــن حرف وحدیث هایی 
روبه رو نمی شد. سال 66 میالدی، زمانی که رمان 
کوهن در مونترال منتشر می شود همان دورانی 
اســـت کـــه نویســـندگان و هنرمندان نســـل بیت 
حضور پررنگی در نیویورک داشتند. کوهن بعد از 
فارغ التحصیلی در رشته ادبیات از دانشگاه »مک 
گیل«، کانادا را به ســـوی امریـــکا و برای تحصیل 
در رشـــته حقوق دانشـــگاه کلمبیا ترک می کند، 

هرچند که آن را به سرانجامی نمی رساند.
ë  عموم ترجمه های شـــما معطوف به آثاری از  

نســـل بیت، بویژه ســـه چهره اصلی آن است؛ 
از »جـــک کـــرواک« گرفته تا »آلـــن گینزبرگ«. 
هرچند که از »ویلیام اس. بـــاروز« هنوز کاری به 
فارســـی برنگردانده اید. کوهن را هم منتسب به 
این گروه می دانند، از همین بابت ســـراغ اثری 

از او رفتید؟
افـــزون به عالقه مندی شـــخصی خـــودم به 
کوهـــن، ترجمه کتاب از ســـوی ناشـــر پیشـــنهاد 
شـــد. البته از خیلی پیش تر به ســـراغ آثار کرواک 
رفته و ترجمه شـــان را آغاز کـــرده بودم.هر چند 
که چهره های مطرح ادبیـــات و هنر آوانگارد آن 
زمان فقط کـــرواک، گینزبـــرگ و بـــاروز نبودند؛ 
 منتهی اینها شاخص ترین ها بودند. نسل بیت ها 
)Beat Generation( در اواســـط قرن بیســـتم در 
امریـــکا و بعد از جنگ جهانی دوم ظهور کردند، 
گروهی از اهالی فرهنـــگ و هنر که فعالیت های 
آنان مبتنـــی بر هنجارشـــکنی و حتـــی همراه با 
بـــروز رفتارهایـــی خاص بـــود، تفکر آنـــان حتی 
خـــارج از بحث ادبیات و هنـــر مطرح  و تبدیل به 
یک پادفرهنگ می شـــود. خود بیت ها هم تأثیر 
پذیرفته از جریان دیگری بودند که در موســـیقی 
از راک  اند رول ها )rock and roll(، شروع شده و 
بعد هم وارد موسیقی جز و راک دهه های سی و 
چهل می شود. ازجمله چهره های اثرگذار بر آنها 
می توان به نابغه ای همچون چارلی پارکر اشاره 
کرد که بیت ها پای تک نوازی اش می نشســـتند، 

شعر می گفتند و می نوشتند.
ë  کوهـــن را هم می تـــوان یکی از نویســـندگان  

جدی از این نسل دانست؟
نه، اگر واقع بینانه نگاه کنیم او از جایی دور از 
این فضای فکری آمده است. فضای روشنفکری 
ادبیات مونترال خیلی به جریـــان حاکم بر اروپا 
نزدیک بوده اســـت. هرچند که دورادور از اوضاع 
نیویورک هـــم آگاه بوده، کوهن منســـوب به این 
گروه نیست اما وجوه اشتراک زیادی با آنان دارد.

ë  کوهن را شـــکل )Hallelujah ( ترانه مشـــهور 
دیگری از همین رمان می داننـــد. در نظر گرفتن 

این شباهت مضمونی چقدر صحیح است؟
به رغم فاصله زمانی زیاد میان خلق این دو اثر، 
اما می توان گفت که تشبیه درستی است. بااین حال 
ــه هم اکنون از آن  ــ ــــوش کرد که کوهنی ک نباید فرام
ــــصت  ــــط دهه ش ــــم، کوهن اواس ــــت می کنی صحب
میالدی و زمانی است که این رمان منتشر می شود. 
ــیوه  ــ ــنده مونترالی، ش ــ ــه به عنوان یک نویس ــ بااینک
ــور را ادامه  ــ ــــی زمان مذک ــتن نیویورک ــ روایت و نوش
ــارش به  ــ ــتگی آث ــ ــال بر وابس ــ ــد اما به هرح ــ می ده
ــــت کرده تأکید زیادی داشته  فضایی که در آن زیس
و از همین رو نمی توان او را نویسنده ای نیویورکی یا 
حتی نسل بیتی دانست. هرچند که در این رمان از 

نسل بیت تأثیر پذیرفته است.
ë  این تأثیرپذیری ازلحاظ تکنیک های نگارشی  

رمان بـــه چه صـــورت اســـت؟ بویژه که نســـل 
بیتی ها به بداهه نویسی شهره اند!

او در این رمان به طور کامل مرزهای متعارف 
نویسندگی دوره اش را زیرپا گذاشته و اثری مبتنی 
بـــر تکنیک های مختلف نگارشـــی تجربی پیش 

روی خواننده گذاشته است.
ë  آن هنجارشکنی های نسل بیت در این رمان  

هم دیده می شود؟
بلـــه، مرزهایی را که آن زمـــان از ُبعد عرف و 
اجتماع موردتوجه بوده اند در این رمان به شکلی 
عمدی زیر پا می گذارد و در نهایت هم از ســـوی 

جامعه ادبی کانادا پس زده می شود.
ë  با اینکه معتقدید کوهن از نســـل بیت نیست  

اما اثری خلق می کند که مشخصه های آثار آنان 
را دارد؟

بلـــه چراکه بخش مهمـــی از این پادفرهنگ 
نیویورکی دهه شـــصت حتی به فراتر از مرزهای 
امریـــکا هـــم راه پیدا می کنـــد تا جایـــی که حتی 
شکل گیری جنبش های دانشجویی فرانسه را هم 
ســـبب می شـــود! این گروه هیچ عمدی در رواج 

تفکـــرات سیاســـی خاصی نداشـــته اند اما نوعی 
چپ گرایی در قصه گویی شان وجود داشته است. 
در همان دهه شـــصت میالدی در امریکا، شاهد 
بیشـــترین تظاهرات دانشجویی هستیم. بااینکه 
بعـــد از دولت آیزنهـــاور، شـــرایط دولت ترومن 
فضایی باز را سبب می شـــود اما مردم، ازجمله 
اهالـــی فرهنگ و هنر همچنان ســـرخورده از آن 

سختگیری ها بوده اند.
ë  محدودیت هـــای اهالـــی فرهنـــگ ناشـــی از  

اقدامات مک کارتی؟
بلـــه، در دولت ترومن همـــه اینها به یک باره 
تغییر می کند، بااین حال افرادی قدم به عرصه 
می گذارند که هنجارشـــکنی هایی اعتراض گونه 

دارند.
ë  و کوهـــن هم خواه ناخواه همســـو بـــا همین  

جریان حرکت کرده؟
بلـــه، در عیـــن اینکـــه برخـــوردار از ویژگـــی 
نویســـندگان ایـــن دوره بـــوده اما نمی تـــوان او را 
برآمده از فضایی که بیت ها در آن زیســـت کرده 
بودند دانست. او محصول فضایی بسیار آرام، با 
دغدغه های متفاوت اجتماعـــی بود؛ بااین حال 

ازآنچه در نیویورک می گذشت هم بی خبر نبود.
ë  اینکـــه بازنده هـــای نازنین دومیـــن و آخرین  

رمـــان کوهـــن شـــد چقـــدر تحـــت تأثیـــر رنج 
خودخواســـته ای اســـت کـــه بـــرای تألیـــف آن 
آن  شـــد؟  متحمـــل  قابل توجـــه  مدتـــی  طـــی 

روزه داری های افراطی و شـــرایطی که درنهایت 
جسمی رنجور برای او به یادگار می گذارد!

بـــه گمانـــم اثـــر بســـیاری داشـــته، کوهن به 
شـــکلی جـــدی بـــرای خلق ایـــن رمان، دســـت 
بـــه تجربه گرایی مشـــابه افرادی همچـــون باروز 
می زند. عازم یونان می شـــود. بـــا ارثیه ای که به 
دست می آورد خانه ای در جزیره هیدرا می خرد 
و نوشتن رمان بازنده های نازنین را با تحمل رنج 
خودخواســـته ای که اشـــاره کردید آغاز می کند. 
درنتیجه هم با انواعی از بیماری های جســـمی 
و گوارشـــی روبه رو می شود که به فروریختن بدن 
او می انجامد .این رمان در دو بازه هشـــت ماهه 
نوشـــته می شـــود. »بازنده های نازنیـــن« رمانی 
است که قرار بوده مملو از تکنیک های نگارشی 
شـــود که همزمان آنهـــا را نقض نیـــز می کرده، 
آن هـــم برای گفتـــن قصه ای که همه چیـــز را به 
سخره می گیرد و حتی گستاخانه به نظر می رسد. 
واقعیت هایـــی که کوهن برای ایـــن رمان از آنها 
بهره گرفته هیچ کدام به شـــکلی که روایت کرده 
رخ نداده انـــد. بااینکـــه به نوعی در حـــال روایت 
تاریخ و بخش هایی از سیاســـت آن دوران است 
اما به شیوه پســـت مدرن ها، ماجرایی به موازات 
اتفاقـــات اصلی هـــم به تصویر کشـــیده؛ آن قدر 
که نمی دانید چه وقتـــی با واقعیت و چه زمانی 
با تخیل طرف هســـتید. در بازنده های نازنین با 
زبان هـــای مختلف و حتی قصه هـــای متفاوتی 
طرف هســـتیم که حتی در کار نویسندگان نسل 
بیـــت هم با این میـــزان از جســـارت کمتر دیده 

می شود.
ë  با این حال با بازخورد ناامیدکننده ای روبه رو  

می شود!
 البته  فقط برای مدت کوتاهی. حدود یکی- 
دو ماه بعد از انتشـــار این رمان، کوهن دست به 
ترانـــه فروشـــی می زند؛ نخســـتین ترانـــه اش که 
خیلی هم شنیده می شـــود؛ کاری برای »جودی 
کالینز«، موزیســـین امریکایی بوده وگرنه پیش تر 
به ســـراغ ترانه ســـرایی نرفته بوده. کوهن را برای 
مدت ها به اشـــعاری تصویرگرا، نیایش گونه و از 

سویی نزدیک به مضامین امروزی می شناختند. 
اشعار پاک و بسیار محجوبانه!

ë  با این تفاسیر انتشـــار »بازنده های نازنین« از  
چنین فردی کار عجیبی بوده!

و عجیب تر این که ترانه نویس هم می شود.
ë  این رمان را می توان نتیجـــه نوعی تحول در  

خود کوهن دانست؟
بله، اما مشـــخص نیســـت از چـــه زمانی این 
تغییر شروع شـــده. کوهن به جهت مسائل مالی 
به ترانه ســـرایی روی می آورد، هرچند که این کار 
ورودش به دنیای خوانندگی را ســـبب می شود. 
کارهایی کـــه از همان ابتدا می نویســـد آن قدر با 
اقبال روبه رو می شوند که دریکی از اجراها، کالینز 
از کوهـــن دعوت می کند به روی ســـن برود و با او 
بخوانـــد و همین مقدمه دعوت هـــای بعدی به 
تلویزیون و ســـپس پیشنهاد ســـاخت یک آلبوم 
می شـــود. هرچند کـــه صـــدای آن ســـال های او 
شـــباهتی به صدایی کـــه ما از کوهن شـــنیده ایم 

ندارد.
ë  پس اینکه برخی می گویند باب دیلن، کوهن  

را به فعالیت در عرصه خوانندگی تشویق کرده 
چیست؟

تشـــویق دیلن در این دوران نبـــوده، هرچند 
که از همان ابتدا کوهن بشـــدت با دیلن مقایسه 
می شود. به مرور کوهن و دیلن به هم نزدیک هم 

می شوند و میان آنان دوستی شکل می گیرد.

ë  و دیلـــن با آن اخـــاق خاصی که از او ســـراغ  
داریم کوهن را ترانه سرایی درجه  یک می خواند 

و ستایش می کند!
حتـــی او را تشـــویق می کنـــد و ایـــن دو نفـــر 
اجراهـــای مشـــترکی هم انجـــام می دهنـــد. اما 
تمایزی جـــدی  میان این دو وجـــود دارد؛ دیلن 
برای موســـیقی شـــعر می گویـــد و میـــان ترانه و 
موســـیقی اش ارتباطی قوی دیده می شـــود. اما 
کوهن شـــاعری اســـت که برای برخی شعرهای 
خود، موســـیقی خاصی که فاصله زیادی با کالم 
دارد می سازد و موسیقی ضمیمه سروده های او 
می شود. دیلن در موسیقی و آواز، خیلی از کوهن 
جلوتر اســـت. بااین حال کوهن هـــم کار خاصی 
می کند؛ خنثی خوانی! سبکی از آوازخوانی که در 
صدای خواننده هیچ افت وخیز خاصی مشهود 
نیست. کوهن به مرور خواننده تکنیکالی می شود. 
هرچند که این دو را نمی توان باهم مقایسه کرد 
و دیلن در جایگاهی باالتـــر و متفاوت از کوهن و 

حتی بـــزرگان هم دوره خودش اســـت. کوهن در 
همان ســـال 66 میالدی که بازنده هـــای نازنین 
منتشر می شود آلبوم نخســـت خود را هم روانه 
بازار می کند؛ کار چندان پرفروشـــی نمی شود، به 
ســـراغ آلبوم دوم می رود که با اســـتقبال روبه رو 

می شود.
ë  دلیـــل مقایســـه ایـــن رمان بـــا آثـــار »جیمز  

جویس« از جهت ساختار پیچیده اش است؟
نســـل  بـــرای  جویـــس  کـــه  بویـــژه   بلـــه، 
بیـــت نویس هـــا هـــم نوعـــی مرجـــع به شـــمار 
می آمـــده. البتـــه ایـــن قیاس هـــم بـــا تأخیر رخ 
می دهـــد و همزمـــان بـــا انتشـــار کتـــاب نبـــوده. 
کوهن را متهم می کننـــد که به هر طریقی دنبال 
جلب توجه و کســـب شهرت بوده است. رمان به 
فاصله کمی، بعد از نخستین آلبوم کوهن دیده 
می شـــود. امـــا نمی دانم چرا دیگر نمی نویســـد! 
شـــاید درنتیجـــه رنج خودخواســـته ای بـــوده که 
متحمل می شـــود و شـــاید ســـرخوردگی ابتدای 
انتشار نیز اثر داشته. از سویی زیست خاص کوهن 
هم بی تأثیر نبوده، به مرورزمان او به سوی نوعی 
سلوک و عرفان شرقی می رود. درست برخالف 
زندگی فعاالن موسیقی، بویژه در عرصه پاپ که 
اغلب محل حاشـــیه و بحث بوده، کوهن زندگی 

بی سروصدایی در پیش می گیرد.
ë  تأثیر این رمان چقـــدر در دیگر کارهای کوهن  

دیده می شود؟

قصه ای که در این رمان شـــاهد آن هســـتیم 
به نوعی در دیگـــر کارهای او هم دیده می شـــود 
هرچنـــد کـــه دیگر شـــاهد تکـــرار آن جســـارت و 
زبـــان بی پـــروای »بازنده های نازنین« نیســـتیم. 
بااین حـــال از آن مضامین بازهم بهره می گیرد. 
وقتی بحث ترانه »هله لویا« مطرح می شود، ما با 
آوایی کلیسایی، نیایش گونه، اما با متن و قصه ای 
برخاسته از عرف طرف هستیم که به دلیل تبحر 

کوهن در ادبیات است.
ë  شباهتی میان »بازی محبوب«، نخستین رمان 

کوهن با »بازنده های نازنین« دیده می شود؟
فارغ از شـــباهت هایی بسیار مختصر، خیلی 
متفاوت هســـتند. »بازی محبوب« رمانی اســـت 
که وجه تمایزی نســـبت به آثار دوره خود ندارد. 
رک گویـــی اغراق آمیز کوهن تنها در »بازنده های 
نازنیـــن« دیـــده می شـــود و حتـــی در ترانه هـــا و 
شـــعرهای بعدی اش هم دیگر شـــبیه آن تکرار 

نمی شود.
ë ساختار زبانی رمان چطور است؟  

در این رمان با زبان یکدستی طرف نیستیم؛ 
گاهـــی به زبـــان معیـــار نزدیـــک می شـــود و در 
بخش هایی هم زبانی پیچیده و فاخر پیدا می کند.

ë  این تحت تأثیر همان ویژگی خاصی اســـت  
که در بیت ها سراغ داریم؟ اینکه قائل به ساختار 

خاصی نیستند!
 بلـــه، او حوزه هـــای مختلفـــی از زبـــان را در 
ایـــن رمان باهم آمیخته و می دانســـته که چطور 

مضامین امروزی را به زبانی کهن بگوید.
ë  ایـــن تفـــاوت زبانـــی مخاطب را ســـردرگم  

نمی کند؟
تا حدی بلـــه. البته نه اینکه بگویم مخاطبان 
عادی قادر به مطالعه بازنده های نازنین نیستند، 
اما نمی توان منکر این شد که برخالف ترانه های 
کوهن که عموم مردم قادر به درک آن هســـتند 
درباره رمان دوم او با اثری ســـخت خوان روبه رو 
هســـتیم. اگر کوهن راهی را که در این رمان رفت  
به همان جســـارت ادامه می داد شـــاید به عنوان 

نویسنده ای صاحب سبک معرفی می شد.

لئونارد کوهن ترانه سرا، خواننده، شاعر، رمان نویس و بازیگر کانادایی که در سپتامبر 
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از مرگش در گفت وگویی با نشریه موســـیقایی »Brick« از دستاوردها و عایق خود 
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از هر چیز از زندگی و ســـادگی ها و حسرت های آن سخن گفت و آرزوهای بشری را در 
سختی های دوران معاصر غیر قابل تحقق خواند اما هرگز دریچه های امید را به روی 
هنردوســـتان نبســـت. نوع خوانش دکلمه وار و بیش از حد آرام او نافی همه اصول 
عوام گرایانه و موفق موســـیقی های رایج 70 سال اخیر بود. باب دیلن دیگر اسطوره 
ماندگار دنیای موسیقی امریکای شمالی در نامه ای به کوهن وی را جدی ترین رقیب 
خود برشـــمرد و جودی  کالینز خواننده و بازیگر امریکایی گفت که حتی تیرگی های 
بینـــش کوهن برای جهان درس آموز اســـت. خود کوهـــن روزی تصریح کرد که اگر 
همیشه می خواند و آواهایش طنین خواسته های مردم است با این هدف است که 
بتوان به چیزی فراتر از آنچه اینک در دســـترس بشـــر است نایل شد. گروه موسیقی 
نیروانا هم در آلبوم »In Utero« از زبان خواننده اصلی اش کورت کوباین که عمری 
کوتاه داشت و جوانمرگ شد آورده است: »یک ترانه کوهن را برای من پخش کنید 
تا همراه بـــا او برای ترمیم رنج های جهان بخوانم.« ببینیم خود کوهن در واپســـین 

روزهای زندگی  اش راجع به زندگی، کار و حرفه اش چه ها گفته است.

ë  آقـــای کوهن، چرا شـــما در کنســـرت هایتان بیـــش از حد جدی و خشـــک ظاهر   
می شوید؟

ایـــن از ذات من بـــر می خیزد. جهان ویران تر از آن اســـت که بتوان نگاهی از ســـر 
شوخ طبعی به آن انداخت.

ë  پس چـــرا همه کنســـرت هایتان را با ســـام   
نظامی پایان می دهید؟

من جنـــگ را رد می کنـــم و ســـرباز صلح ام. 
شـــروع  و  کدورت هـــا  رفـــع  مـــن  فراخـــوان 

تعامل هاست.
ë  خودتـــان را در درجـــه اول چـــه می دانیـــد؛   

خواننده، ترانه سرا یا شاعر سروده های سنگین؟
این را خوب می دانم که هرگز خواننده شلوغ 
کن و هنرمندی محبوب نزد آدم های هیجانی 
نبوده ام و هدفم هم نیســـت که چنین باشم 
اما مطمئنم که با اشـــعارم می توانم حقایق 

جهان را مقابل چشم ها بگذارم.
ë  اما برخی خواســـته ها و اشعار شما پیرامون   

آرزوهای محال است.
بایـــد از خوبی ها گفت، حتی اگر در دســـترس 
نباشـــد. دور از دســـترس بـــودن بســـیاری از 
آرزوهـــای بشـــری من حتـــی باعـــث نگرانی 
خودم هم شده و باید اعتراف کنم این موارد 
به قدری بزرگ اند که گاهی احساس می کنم 

توان بیان آهنگین آن را ندارم.
ë  شماری از اشـــعارتان راجع به بدبختی های   

بشری است. آیا این، انسان  را ناامید و بیش از 
حد بدبین نمی کند.

توقع شـــما چیســـت؟ در جهانی که شورش و 
بدکرداری حرف اول را می زند و حتی در زمان 
آرامش هم سیل  و زلزله  آدم ها را می کشد، آیا 

من فقط از شیرینی ها بگویم؟
ë  به نظر می رســـد با پیرشـــدن بخوبـــی کنار   

آمده اید.
مگر اجتناب پذیر اســـت؟ باید با حقیقت کنار 
آمد. همســـرمن )ربه کا دی مورنـــای، بازیگر 
مطرح ســـینمای امریکا( در درجه اول به این 
خاطر از من طالق گرفت که 30 ســـال با من 
تفاوت سنی داشت. عالوه بر این او می گفت 
هرگز نتوانســـته احســـاس  و نگرش  نسل مرا 

حس کند.
ë  آیا این بدین معناست که شما دیگر از عشق   

و تشکیل خانواده پرهیز خواهید کرد؟
بشـــر با عشق و امید زنده است و من نیز هنوز دیدگاه انسان هایی را دارم که تالش 
برای خوشـــبختی و رســـیدن به درجات عالی تر از انســـانیت را بر ناامیدی مطلق 

ارجح می شمرند.
ë احساسات و دیدگاه  شما نسبت به جهان و پایان کارتان چیست؟   

راجع به مرگ و رازهای نهان آن اندیشیده ام ولی باورم این است که در این زمینه 
کنترلی نداریم و بهتر است وقت مان را صرف اموری کنیم که برآن احاطه داریم. 
بکوشیم جهان را از نحسی عظیمی که دامنگیر آن شده، رهایی بخشیم حتی اگر 

فقط چند روز از زندگی مان باقی مانده باشد.
ë چقدر کارهای ناتمام دارید که احتیاج به کامل شدن دارد؟   

ترانه ها و اشعار نیمه کاره زیادی روی میزم مانده. اگر آنها نیمه تمام مانده اند، به 
این سبب است که جهان بدکردار هر روز بازی های تازه ای برای ما خلق و اخم های 
ما را بیشتر می کند. بعضی آثار شما بهتر است که در زمان های دیگری کامل شوند 

و برخی دیگر را باید برای همیشه ناقص گذاشت تا ناقوس مرگ را فریاد نزنند.
ë .چند سالی است که کنسرت تازه ای نگذاشته اید   

دیگـــر امـــکان و توانش را ندارم و حتی اگر می داشـــتم در این مقطع رســـیدگی به 
خانواده ام که سال ها از آنها غافل مانده ام بر هر چیز ارجح است.

ë  کنسرت ها و کتاب های شما البته به اندازه سایر بزرگان این حرفه ها فروش نداشته   
است. این طور نیست؟

همین طور است و آن را انکار نمی کنم. من هرگز ثروتی نداشته ام که احساس کنم 
تا پایان عمر نیاز نیســـت هیچ کار دیگری انجام دهم. من سوپراســـتار جوان های 

احساساتی و افراطی نیستم.
ë این روزها بیشتر به چه فکر می کنید؟   

کمرم درد می کند و حتی نمی توانم بدرســـتی بنشـــینم و ســـاز بنوازم. در این جور 
مـــوارد افکارتان متوجه روزهـــای خوش تر بخصوص ایام کودکی تان می شـــود که 

سرشار از تحرک و شیرینی و بی خیالی بود.
ë  آلبوم آخر شما )آن را تیره تر بخوان( نمایانگر و مصداق همین احساسی است که   

گفتید؟
اگر این تصنیف ها را 30 ســـال پیش هم می ســـرودم همین تم و منظر را داشت. 
دنیا اکثر اوقات، جهان شـــیرینی برای زیست نیست و بشر ابتدا به کشتن بشر فکر 
می کنـــد و کج کرداری در دنیای غرب حکم می راند و بدتر از همه این که دولت ها  

هم تالشی برای رفع این وضعیت اسفبار نمی کنند.
ë .بدیهی است که دنیای نمایشی و کمیک استریپی امروز را بشدت پس می زنید  

نمی دانم. شـــاید جوان ها را به شـــور و امید بیشـــتری می رســـاند و به ایـــن باور که 
قهرمانان خیالی کمیک بوک ها قادرند مشکالت عظیم جهان و چهره کریه آن را 
محو کنند؛ اما اینچنین نیست. واقع بینی سالح اول برای حل مشکالت بشری است 
و هرچه زودتر این خصلت را در اختیار گیریم، برای همه انسان ها بهتر خواهد بود. 

زمان رؤیا پروری های افراطی سال هاست که سپری شده است.

راز ها و آرزوهای بشر از زبان »لئونارد کوهن« در واپسین مصاحبه اش

منسربازصلحام
وصال روحانی

مترجم

مریم شهبازی
خبرنگار

نام»لئونـــارد کوهن«، برای اغلب عاقه مندانش، یادآور آن صـــدای گرفته خش دار و حزن انگیزی 
است که آرامشی عجیب، برآمده از مضامین نیایش گونه و صلح طلبانه ترانه ها و سبک خواندنش 
را به ذهن شـــنونده القا می کند. این نویســـنده، شـــاعر و خواننده کانادایی در حالی سال های پایانی 
عمر به تاالر مشـــاهیر»راک اند رول« راه یافت که محبوبیت زیادی در اغلب نقاط جهان و از جمله 
کشور خودمان داشت؛ شاید جالب باشد که بدانید آلبوم های او ازجمله نخستین کارهای خارجی 
بودند که با کســـب مجوز از سوی وزارت ارشاد منتشر شـــدند، آن هم در دوره ای که هنوز نوار کاست 
جای خودش را به انواع و اقســـام لوح های فشرده امروزی نداده بود. با این حال کمتر کسی است که 
حداقل میان ما ایرانیان بداند که او افزون بر ترانه ســـرا و خواننده، نویســـنده هم بوده و از این بابت 
گفت وگوی پیش رو را شـــاید بتوان فرصتی برای آشنایی بیشتر با »لئونارد کوهن« دانست؛ آن هم 
به بهانه انتشـــار »بازنده های نازنین«، دومین و آخرین رمان او که با وقفه ای 54 ســـاله از ســـوی نشر 
نیماژ به کتاب فروشی ها راه یافته اســـت. محمد رزازیان، نویسنده و مترجمی که پیش تر کتاب هایی 
همچون »اشـــراق در پاریـــس«، »زیرزمینی ها«، »در جـــاده« از »جک کرواک« و مجموعه شـــعر 
»ســـوترای آفتابگردان« از »آلن گینزبرگ« را ترجمه کرده. در خـــال این گفت و گو نکاتی از زندگی 

 گفت و گو با محمد رزازیان به بهانه ترجمه »بازنده های نازنین« 
آخرین رمان »لئونارد کوهن« بعد از 54 سال
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حرفه ای لئونـــارد کوهن و همچنین رمان 
»بازنده های نازنین« گفته که می خوانیم. 

نگاهیبهداستان
»بازندههاینازنین«

رمـــان »بازنده هـــای نازنیـــن« درباره 
نویســـنده ای اســـت که درگیر فضایی 
میان اتفاقاتی که برای اطرافیانش رخ 
می دهد و از ســـوی ماجرایی می شـــود 
کـــه درباره آن تحقیـــق می کند. رمان، 
ماجـــرای قدیســـه ای قـــرن هفدهمی 
است که نمی توان گفت جنایی گویی، 
امـــا نوعـــی پارانویایی زدگـــی در بدنه 
اصلی قصـــه اش دیـــده می شـــود. از 
طرفـــی با رابطـــه ای عاشـــقانه روبه رو 
هستیم که یکی از آنها خود راوی است 
که همزمان با آن شـــاهد برخی وقایع 
بیرونی مونترال هم می شویم؛ بحث 
جدایی طلبـــان و انقالب کبکی ها. این 
رمان را شـــاید بتوان نوعی شـــعر بلند 
هـــم دانســـت، چراکه وجوه شـــعری 
،بـــرای  اســـت  پررنـــگ  بســـیار  اش 
خواننـــده ای که خواهان مطالعه اثری 
چالش برانگیـــز، آن هـــم به شـــیوه ای 
کـــه خـــودش هـــم بتوانـــد در چینش 
ماجراها شـــریک شـــود، »بازنده های 
نازنیـــن« بهتریـــن انتخاب اســـت. هر 
چند که از همان ابتـــدا باید بدانید که 
در مطالعه این نوشته کوهن به صرف 
دقت بیشـــتری نیـــاز اســـت.این رمان 
به گونه ای اســـت که مخاطب قادر به 
برداشت های شـــخصی بی شماری از 
آن می شـــود، هرچند که شاید همین 
را  نوشـــته اش  درک  قـــدری  مســـأله 
نازنین«  »بازنده هـــای  کرده.  ســـخت 
اوج نگاه کوهن بـــه زندگی، اجتماع و 
مسائل پیرامون او به شمار می آید که 

دیگر در هیچ اثرش تکرار نشد.



دست هایت داستانی از یوساست*
یادداشتی بر کتاب »ازلیات« رضا جمالی حاجیانی، نشر چشمه، ۱۳۹۸

تن دیدنی ام را
دور که می کنم از خود

آن سوی پوستم را
به دقت ندیده اند.

تا نظاره پرندگان به صبح
تا آن چه به ارتعاش دست هایم

ختم می شود
گاه تبدیل به فکری خاص می شوم

به کسی خاص که مشغولم.
از تعریف های قاب شده فراری ام

با پیراهن شبانه روز بر تن
حق اوست که

از من خسته شود اما
که گاه برهنه ساختن یک جمله

ممکن است تبدیل به خنجری شود
که بر گلوی رودخانه بکشند.

شاید هم با همین لباس
که از خانه می زنم بیرون

در جایی گم
به خاکم بسپارند

نمی خواهم که بترسید.
من این روزها از روز

چیزی به طور شفاف نمی دانم
مثل عاقبت همه میوه ها که

به روی یک میز شکل نمی گیرند
شاید وقت اش رسیده

از این درخت بیفتم پایین
همین درخت دیگر...

چون نمی گذارم که از یادم برود
از شکل های گونه گون

این جهان آکنده است.
و من گاه در دست های خود

چه خوب داخل می شوم و
بیرون بزنم

در خود چه خوب
پاهای ام در خود جای می دهند مرا

و ستارگانی در خون من
ادامه خود هستند.

حاال می خواهم
خیلی از خاطرات را

بر زمین بگذارم.
تا به لمس و حس درون

جوانه های تازه ای
در من به اتفاق تبدیل شوند.

درست به مثل وقتی که
دلم به یاد تو بیفتد

و تصویرها به صف برسند
بعد به روز کاغذند

در جاهایی دیگر از این جهان نیز
که سوخته است اکنون

دل های دیگری هستند
که یاد دوست بیفتند

و من از همین شباهت ها
به این زبان رسیده ام

یا وقتی که در برهنه شدن رازهایی
آدمیانی الل بشوند.

تا حتی دنبال نام نهادن
به روی اشیایی

پیراهنی خیس به تن نداشته باشم.

پریشان
پشیمان

پر از حضور اندوه
در ال به الی سردرگمی ها

دیگر نمی توانم جز در غیاب خدا
حتی کنار نبض آن کهکشان دور

غریبه نباشم با خود
وقتی که اعتراض

در حنجره می خشکد
و گم می شویم

در درازترین تاریکی ها
من دیگر خودم نیستم

بوی نجاست می دهد تنم
و تعفنی

که میراث عادت هاست
وقتی که دست بر غریزه  می سایی

و سکته می کند نوزاد نرسیده
در هزارتوی بی خوابی ها

آه
دیگر بس است

چشم خواب آلود من
که ایمان نمی شناسید، لعنتی!

رهایم کن با این لقلقه هر جایی
گوشم پر است

از فرمایشات عقل
می خواهم خودم باشم

پریشان
پشیمان

و پر از پروازهای بی پندار
خدنگ تیره روز عمر

جان پراکنده ام را نشانه می گیرد
اگر سراغ گلویم آید

بی پناهی
مامن مستحکمی است

رویاروی من
فراموش کن ای خدا

بندگی مرا!

1
آنها فکر می کنند

انسان ها
هرجایی بروند هیچ جایی نرفته اند

زیرا پله های برقی
زیرا دکمه های باالبر

در حواس پرتی این متن
آنها فکر می کنند

برای رسیدن به خانه
چیزی به نخ های بخیه اضافه کرده اند

عاق کردن چراغ راهنمایی
چراغ راهنمایی را دعا کردن
برمی گردم از دار پایین بیایم

از فکرهایی که گم شدند
از ولگردی کلمات ما در ملکوت

شب شدیم
زیرا در عصر یخبندان اهواز

شکوفه های سیب دوبار می  ترسند
و در میدان گمرگ تهران

زمین از دنیا خوشــش آمد و رفت آسمانی 
شد و رهگذران

بــه کلمــات پــک زدنــد و از ریخــت و پاش 
خدایان

زیرا در خیابان خانه نشین شدیم
آنها فکر می کنند.

2
قبل از آن گفت

صدای سقوط سنگ ها به دره ها
محرمانه است

خواست بگوید که دکمه پیراهنش درخت شده نگفت
گفت:

فیلسوفان توت خشک شده می خواهند
و لیوان هایی هست که فقط در زمستان

شکوفه می  دهند
و پنجره هایی که سخت دلتنگ سقوط من اند

 چرا که شب لوزی است
چرا که بیشتر باید تالش کند

و مورچگانی هستند
که لباس های زیرمان را به النه می برند و می آورند

می برند و نمی آورند
جالباس کهنه درخت

در گلوی من
پذیرفتم دهان باز کنم

صدای شیهه اسبان تازه رم کرده بشنوید
دهان باز کنم

حروف لب پریده مجسمه شوند
استخوان های زمین چقدر سگ جان اند.

1
زن های زیادی از پنجره ی

آشپزخانه دریا را می بینند،
جنگل را

شاید درختی را با شکوفه های فراوان
و سیم برِق پر از گنجشک های خاکستری را...

من دوست دارم از پنجره آشپزخانه
یکی از این زن ها را ببینم.

2
به سلیقه دریاها گریه می کنیم

به سلیقه کوه ها می ایستیم
به سلیقه بادها به هرطرف می نگریم

تصمیم های زیادی برای زندگی ام گرفته ام
مثل همین حاال که باید بخوابم

به سلیقه خستگی.

تو را به تیغ آفتاب قسم دادم
به شانه برهنه ام

که از نزاعی خیابانی برمی گشت
به دستگیره درهایی

که باز می شدند به مزارع گندم
گفتم لب هایم را برایت گسیل می کنم

و از این جهان می روم
گفتی مادیان ها

سراسیمه نمی میرند
من بازگشته ام به ارتفاع خودم
به دیوانه خانه ات، ای کوهپایه!

به قشون تهران بگو

من بازگشته ام
با خون رفیقم

با بوسه ام
که ریشه تمام درختان را سست می کند

نوری که در اتاق گم می شود
هوای سینه من است

سینه من
که در میدان اصلی شهر

با یک گلوله سکوت می کند
 صدایم نکن

نه صدایم نکن
که هجران با لوازم آلوده اش هجران است

تو از خیابان چه می دانی
و رنجی که درختانش می کشند از هجران

قسم ات دادم به کوه
و آبی از رنگ های ممنوعه بود

گفتی: »آوارگی به کوه و بیابانم آرزوست.«

ویران ام
تا قامت ماه

با سایه باد
نشاید آن شاخه بلوط

تابوت مغمومی
روی شانه آتش است

آتش آتش از سرخی ماه، گل عنابی برویی
برویی در سینه ده

برویی بر سر دشت
برویی در سراپای دهدشت

و مدام هی آب از زاغ پلکت بپرد!
بر وبرانی شاخ هات

و خبر باد
در بستان ماه بپیچد

بپیچد بوی معطر سینه هات
و گل آتش دهان

مضطرب
بر گونه آب بنشیند.

انگار که افتاده
سایه ای روی سایه ای

در مه وش های نور
و ذکر آفتاب در مه وش های نور

خطای دهان من است
به هنگامه تاریکی
آهای تاریکی ابلق

به رعنای مرگ
در شاخه های خم شده

شک کرده ام.

1
من احتمال برف

در کوهساران بی کالغ دورم
قرار بود از قبیله کردها باشم

و پدرم
مهربان تــر از هــر مردی به همســرش 

اخم می کرد
یک جوری

ســقط  پســرانش  از  هیچ کــدام  کــه 
نمی شد

کاش به دنیا می آمدم
و مادرم یک اسم خوب رویم می گذاشت؛

مثاًل
حیدر...

2
البد به دریچه ای آبی خیره ام

و نصف شب
به نصف دیگرش رسیده است

بسیار شادم که می توانم ماه باشی
و در شــیفت شــب ایــن شــفاخانه کار 

کنی.

رسم این اســت که منتقد یا ریویونویس 
دربــاره اهمیت نویســنده و ارزش کتاب 
چیــزی بنویســد و مثــاًل بگوید که شــاعر 
یــا  بــرده  را  جایــزه  فــالن  نویســنده  یــا 
شــعرهایش توی مجلــه معتبر خارجی 
ترجمــه و منتشــر شــده تــا خواننده هــا 
گوشــی دست شــان بیاید که کتاب ارزشمندی است و وقت شان 
تلف نمی شــود. این هم راهی اســت اما وقتی می افتــی در فراز 
و نشــیب کلمه هــا و تنگنــای جمالت مــالل آور و خســته کننده 
می شــود. آخرش هــم نمی توانــی بگویی تکلیفت بــا کتابی که 
معرفی کرده ای و چندخطی برایش نوشته ای چیست. ترجیح 
می دهــم همان اول تکلیفم را با کتاب روشــن کنم یعنی وقتی 
هنــوز رنگ هــا و صداهــا و معناهــا توی گوشــم مانده. ارنســت 
همینگــوی، تفنگش را در همان عکس معــروف رو به خواننده 
نشــانه رفته اســت. انگار که وســط مزرعه اش در هاوانا ایســتاده 
باشد بین آن همه سگ و گربه خانگی. این جلد کتابی است که 
دســت گرفته ام. کتاب را ســه چهار بار با فاصله خواندم و تمام 

کردم. می خواهم بنویسم چرا خوشحال و راضی هستم.
پنج دفتر شــعر در یک کتاب. دفتر اول شعرهای کوتاه به هم 
پیوســته که نســبت و رگ و خون مشــترک دارند. عاشــقانه  ای 
برای محبوب شاعر-الی- که شاعر چهره اش را در طبیعت و 
زندگی می بیند. عاشــقانه هایی مدام که به شیوه ای دلپذیر، از 
فــراق و دوری و دلتنگی محبــوب حکایت می کند. نقطه قوت 
جمالــی همین دفتر اســت. همین دفتر اول گواه اینکه شــاعر 
غنایــی اســت و ذهن خالق و پرشــوری دارد. تخــم این آرزو را 
در دل ما می کارد که ای کاش شعرهای بلندی مثل آداب سر 
بریــدن معشــوق را در این دفتر ببینیم که دســت کم توی این 

کتاب نمی بینیم.
جمالی حاجیانی ازلیات، شــاعری شــهودی تر اســت از جمالی 
ماهیــان خاکزی و چنــد ورقه مه. طبیعت، چهــره حاضر تمام 
شــعرهای ازلیات است. جمالی ازلیات فراری از شهر و پناهنده 
بــه دشــت و کــوه و هــم بــال مرغــان دریاســت. یعنی با شــاعر 
شهرنشــین تهرانی طرف نیســتیم. کما اینکه اصاًل ندانیم اهل 

بوشهر است و جنوبی است.
شاعر برای بســط ایده شعرها نظیر می نویسد و به تشبیه مایل 
اســت. اســتعاره کمتر از تشــبیه در کتاب ریشــه زده. تشــبیهاتی 

درخشان و شفاف مثل:
توشاخه ای هستی/که از برف بیرون مانده )ص10(

دست هایت داستانی از یوساست/ می تواند سرزمینی را جابه جا 
کند)ص17(

مورچه ای هستم/ که به سیلوی گندم رسیده است.)ص11(
می خواهــم آرام از تو حرف بزنم/ رودخانه با گلوی پر از ســنگ 

چطور حرف بزند)ص 12(
گاهی مرگ از یادمان می رود/ مانند خالی روی شکم.

تشبیهات کتاب اغلب مرسل است و شاعر با آوردن تشبیه، شعر 
را راه می بــرد. ناهمگونی ها به چشــم نمی آیــد در ازای آن همه 

لطفی که خواندن و تصویرهای کتاب دارد.
غلو بی حد و تصنع ندارد و محبوب را همان قدر انسانی می بیند 
کــه بقیــه آدم هــا را. عــادی و پیش پا افتاده نیســت و برداشــت 
تــازه ای از سرنوشــت عاشــق می دهــد و همین رنــگ رمانتیک 
می دهد به شــعرها، اگــر رمانتیک را لغت محترمــی بدانیم. از 
قضای روزگار شــعر جمالی از ایدئولوژی های ســنتی و ادعاهای 
متضاد و انگاره های افراطی زبان مصون اســت. یکســره تجربه 

زندگی است. کنجکاوی سرخوشانه ای که به همه سوراخ سنبه ها 
ســرک می کشــد. »لغت رمانتیســم را که می گوییــم همان هنر 
مدرن را گفته ایم- یعنی صمیمیت، معنویت، رنگ، اشتیاق به 
امر متناهی« این کالم بودلر درباره ویلیام ترنر نقاش رمانتیک 
انگلیسی است که اگر بکشیمش به اقلیم شعر، ازلیات مصداق 

ایرانی اش است. همان را دارد با خرده ای ایرانی سازی.
ازلیــات جمالــی کتاب خوبی اســت نه به این دالیل که نوشــتم 
به خاطــر اینکــه ســاده و بی پیرایــه اســت و ادعای فلســفه بافی 
نمی کند و اگر عاشــق است دارد درک یک عاشق را می نویسد و 
اگر اندوهناک و مرثیه سراست غمگین است و معنا را به تعویق 

نمی اندازد.
جمالــی، رفتــارش با کلمه هــا غریب نیســت. تکرار بی مــورد و 

لغت زائد و انبان کلمات کهنه ندارد و عاطفه غلیظش، کمبود 
اندیشــه را جبــران می کند. حســرت از دســت دادن و جلوه های 
طبیعت موتیف غالب کتاب است. تقدیر تراژیک انسان عاشق 
را هــم می بینیــم. ظاهــراً آدم  درآفریقــای جنوبــی، در هند، در 
داکوتــا، در قطــب شــمال و هرجا کــه فکرش را بکنیــد یک جور 
عاشــق می شود و طبیعت نخســتین زبان مغازله و عشق ورزی 
است. شــاعر گاه ســعی می کند بالغتی تازه بیافریند و خواننده 
را در عاطفــه شــریک کند. اندوه مســافر هر ســه کتاب او اســت. 
انــدوه مه غلیظی اســت که گاه چهــره شــاعر را درآن می یابیم. 
 جنس شــعرهای ازلیــات در بعضی شــعرهای ماهیان خاکزی 

پیدا می شود:
در برابرت چاره ای جز کلمه ندارم/ می نشــینم و پیراهنت را به 
شعر درمی آورم )ماهیان خاکزی، ص47( به من نگاه کن/ چون 
ذره بینی که علفی خشک را رشد می دهد و می سوزاند)ماهیان 
خاکزی، 29ص( انگشت بر لب هایم بگذار و برای آوازهای مرده 
فاتحه بخوان )ماهیان خاکزی، ص44( و عجیب که این شعرها 
هــم مثــل دفتر اخیــر به النــاز، محبوب و همســر شــاعر تقدیم 
شــده است و همین عنوان ازلیات و دوگانه خوانی اش بی سبب 

نیست.
می خواهم آرام از تو حرف بزنم/ رودخانه با گلوی پر از ســنگ/

چه طور حرف می زند؟
در شعر دو تصویر بکری که شاعر در آن می خواهد از بسته بودن 
زبانش در گفتن از معشوق بنویسد. پرسش های مداوم که بیش 
از آنکه پاســخی را بجویند ســنتی دیرینه میان شاعران هستند. 
نرودا هم کتابی دارد پر از پرسش های شاعرانه. و انگار که همین 
پرســش های شاعرانه محزون، پرســش های اصیل آدمی است 
از هســتی و زندگــی که شــاعر ازلیــات بــه آن توجه جــدی دارد. 
تصاویری که به تازگی کشف شده با غیاب معشوق در این دفتر 
مخلوط می شــود و اشتیاق به خواندن را به خواننده می بخشد. 
همین دفتر گواه اینکه بازی های زبانی تا چه اندازه تأثیرش کم 
اســت و تصویرســازی تا چه میزان اثربخش. خالصه شــاعر در 
کتــاب ازلیات تردســتی نمی کند اما عاطفــه و تصویرهای بکر و 
ریتم کند کلمات به شــعرها سروشــکلی منسجم داده است که 
جعلی نیســت. به شعر غالمرضا بروسان و احمدرضا احمدی 
در تصویرسازی طعنه می زند اما جغرافیا و طعم دیگری دارد و 

شاعرش هم خالق است هم باعرضه.
شاید دو تا شعر کوتاه توی این کتاب ناجور باشد و وقتی خواندم 
چنــد بار برگشــتم ببینــم که راســتی راســتی اینها را تــوی کتاب 
گذاشــته کــه حتمــاً هــر خواننده ای ایــن دو تا شــعر را تــوی این 
مجموعه یکدســت و درست و حســابی پیدا می کند همان طور 
که تفنگی را که براتیگان توی نامش مخفی کرده است می یابد.

* سطری از کتاب
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1
گلویت را

در گفت و گوی دو ابر یافتم
و سفید دندان هایت را

در یک شعر ترکی پیدا کردم
با موهایت

تیمارستانی برای باد ساخته ای
قلبم با تو

بینایی اش را به دست می آورد
فقط در صورت تو

چشم آهو ابرو دارد
خیره می مانم به نگاهت

که همیشه یک نت را می نوازد

 سه شنبه 29 مهر 1399 
 سال بیست و ششم
 شماره 7472

http:// irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

چندشعرتازهازهرمزعلیپور

و به قلب شلیک می شود
و مثل دوتار »عثمان«

کشته های فراوانی می دهد.

2
برای نوشتن از تو

رودخانه ای می خواهم

با رقصی در کمر
سنگینی حواصیلی را

هفتصد کیلومتر دور از دریا
باید تا آخر عمر

از تو بنویسم
مورچه ای هستم

که به سیلوی گندم رسیده است.
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9 فروردین
در شب چهلم شهدای 29 بهمن تبریز، 
راهپیمایی های گسترده ای علیه رژیم شاه 
در مشهد، اصفهان، قم و یزد برگزار و 

در تظاهرات یزد ده ها نفر از مردم شهید 
و صدها نفر مجروح شدند. بازار تهران 

و سایر شهرها نیز تعطیل شد.

16 اردیبهشت
در جریان زد وخورد میان دانشجویان دانشگاه ملی ]شهید 
بهشتی[ با گارد مستقر در دانشگاه بخشی از غذاخوری 
دانشگاه آتش گرفت و شیشه های آن خرد شد و یک 

اتومبیل متعلق به دانشگاه نیز به آتش کشیده شد. دانشگاه 
صنعتی آریامهر ]شریف[، مدرسه عالی بازرگانی تهران و 

دانشگاه علم و صنعت تعطیل شدند.

9 خرداد
در درگیری های کوی 

دانشگاه تهران ده ها دانشجو 
مجروح و به بیمارستان منتقل 
شدند. درگیری دانشجویان 

با مأموران تا ساعت 3 بامداد 
ادامه داشت.

16 خرداد
ارتشبد نعمت اهلل نصیری از ریاست ساواک 

برکنار و به سمت سفیرکبیر ایران در پاکستان 
منصوب شد. سپهبد ناصر مقدم آجودان 

مخصوص شاه و دادستان ارتش به ریاست 
ساواک انتصاب یافت.

20 مرداد
با اوج گرفتن اعتراضات در اصفهان و کشته 

شدن ده ها نفر، از امروز به مدت یک ماه مقررات 
حکومت نظامی در اصفهان برقرار و سرلشکر رضا 
ناجی به فرمانداری نظامی این شهر منصوب شد. 
لوپوئن چاپ پاریس نوشت: »شهرهای امپراطوری 

ایران یکی پس از دیگری منفجر می شوند.«

7 شهریور
پس  از 14 سال برای اولین بار تصویر امام خمینی بر صفحه 
اول روزنامه کیهان چاپ شد. کیهان این عکس را زیر عنوان 

»مذاکره برای بازگشت آیت اهلل العظمی خمینی« به چاپ 
رساند و نوشت: »هیأتی از طرف دولت عازم نجف شد تا 

نظر موافق آیت اهلل را برای بازگشت جلب کند.«

25 فروردین
امیر اسداهلل علم وزیر پیشین دربار در 

بیمارستانی در نیویورک بر اثر ابتال به بیماری 
سرطان خون در 59 سالگی درگذشت .

 9 مرداد
در پی دستگیری آیت اهلل سیدجالل الدین طاهری در اصفهان، 
بازاریان مغازه ها را تعطیل و مردم، سینماها، بانک ها، مشروب 
فروشی ها و ساختمان کنسولگری امریکا را به آتش کشیدند.

13 شهریور
یکی از بزرگ ترین راهپیمایی های 
تاریخ در روز عید فطر در تهران 
برگزار شد. شاه با یک بالگرد که 

منوچهر خسروداد فرمانده هوانیروز 
آن را هدایت می کرد، راهپیمایان 

را از باال نظاره می کرد.

19 اردیبهشت
مراسم چهلمین روز شهادت 

تظاهرکنندگان یزد، جهرم و اهواز 
در بیش از 20 شهر از جمله 

اصفهان برگزار شد. این تظاهرات 
که با شهدای بیشتر و بازداشت های 
گسترده همراه بود، بازتاب وسیعی 

در مطبوعات اروپایی داشت.

13 خرداد
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار در 

چارچوب جام جهانی فوتبال 1978 آرژانتین مقابل 
هلند شکست 3 بر صفر را پذیرا شد. ملی پوشان 
4 روز بعد مقابل تیم اسکاتلند با گل ایرج دانایی 
فرد با نتیجه یک بر یک متوقف شدند و روز 21 

خرداد نیز با پذیرفتن شکست 4 بر یک مقابل پرو از 
گردونه رقابت ها حذف شدند.

2 شهریور
حجت االسالم سیدعلی اندرزگو روحانی 
مبارز در رویارویی با مأموران ساواک به 

شهادت رسید.

تلویزیون رنگی بلر
  خریداران راضی تلویزیون 
سیاه و سفید، فقط تلویزیون 

رنگی بلر می خرند. تلویزیون 
بلر ، جام جهان نما 

کاغذ دیواری پالستر
پالستر در سراسر کشور موجود است

17 شــهریور 1357 یکــی از نمادهــای 
مهم انقالب اســالمی اســت، روزی که 
رو در رویــی نیروهای نظامــی و ارتش 
شاهنشاهی با گروهی از تظاهرکنندگان 
علیه سیاست های پهلوی؛ روزی خونین 
را بــرای تاریخ این قرن ایــران رقم زد و 
میــدان ژاله را به میدان شــهدا بدل کرد. 
17 شهریور را بســیاری از تاریخ نگاران 
و کارشناسان سیاسی به عنوان آغاز پایان 
کار حکومت پهلوی می شناسند، روزی 
که بعد از آن حکومت محمدرضا شــاه 
با سرعت بسیار زیاد در سراشیبی سقوط 
قــرار گرفت و کمتر از 5 مــاه انقالبیون 
جشن پیروزی را در ایران برگزار کردند. 
17 شــهریور در تاریــخ وقایــع انقالب 
اسالمی از نظر تعداد شهدا، خونین ترین 
روز محســوب می شــود؛ اگر چه تعداد 
شهدا هیچگاه به صورت رسمی از سوی 
بنیاد شــهید اعالم نشده اما برخی از منابع 
تعداد شهدای این واقعه را حداقل ده ها نفر 

عنوان می کنند.
البته تظاهرات علیه حکومت پهلوی در 
شــهریور 57 تنها به 17 شهریور محدود 
نمی شــد، بلکه از ابتدای شهریور 57 در 
شــهرهای مختلف تظاهرات علیه شــاه 
شروع شــده بود و بین روزهای 13 تا 17 
شهریور به اوج رســید. روز 16 شهریور 
بعد از برگــزاری نماز عید فطر به امامت 
آیت اهلل محمد مفتح در تپه های قیطریه، 

تظاهرات گســترده ای شــکل گرفت و 
حاضــران در نماز فریــاد می زدند: »فردا 
صبح میــدان ژالــه« قراری کــه حتی با 
حکومت نظامی از ســوی جعفر شریف 
امامی نخســت وزیر از صبح 17 شهریور 
هم کسی نتوانســت جلوی آن را بگیرد. 
از صبــح زود کم کم میــدان ژاله پر از 
مخالفان شاه شد؛ کسانی که آمده بودند تا 
سرنگونی پهلوی را فریاد بزنند و در سوی 
مقابل خود سربازان ارتش را دیدند که با 
تانک، نفربر و ســالح های جنگی آماده 
حضور آنها بودند. با گذشت عقربه های 
ساعت و نزدیک شدن به ساعت 9 میدان 
ژاله و خیابان های اطراف آن پر شــده و 
تظاهرکنندگان و شعارها علیه شاه شدت 
زیــادی گرفــت و در این شــرایط چند 
دقیقه ای بیشــتر طول نکشــید که فرمان 
شلیک صادر شد و تظاهرکنندگان غرق 
خون شدند.ســفارت امریــکا در تهران 
در گزارشــی بــرای وزارت خارجه این 
کشــوراز وقایع 17 شهریور نوشته است: 
»متعاقب تظاهرات وســیع ســازمان یافته 
ولی نســبتاً آرام در طی ۴ تا 7 سپتامبر که 
مســتقیماً مقامات دولت را به زیر سؤال 
کشیده در تاریخ ۸ سپتامبر )17 شهریور( 
شــریف امامی نخســت وزیر، حکومت 
نظامی را در تهران و 11 شهر دیگر برقرار 
ساخت. گزارشــات اولیه اشــاره بر این 
دارند که جمعیت بزرگی در میدان ژاله 

در جنوب تهران جمع شدند... مشاهدات 
مقامات ســفارت در تمام تهران اشاره بر 
این دارند که به اســتثنای تجمع نظامیان 
در نزدیکی مجلس، استقرار سربازان در 
نقاط دیگر محتاطانه است که با تانک ها 
و نفربرهای محــدود، تقاطع های اصلی 
و راه های ورودی به کاخ های ســلطنتی 
را کنترل می نمایند.... نظامیان رودرروی 
تظاهرکننــدگان قــرار گرفتنــد و اولین 
برخورد ارتش با تظاهرات در میدان ژاله 
تهران منجر به قتل تعداد کثیری گردید... 
ســربازان مجهز به کلیه وســایل جنگی 
بودند و به جای ســالح های کنترل کننده 
جمعیت از ســالح های جنگی اســتفاده 

می کردند.«

یروانــد آبراهامیان تاریخ نگار برجســته 
درباره وقایع 17 شــهریور نوشــته است: 
»شــب، مقامات نظامی جان باختگان آن 
روز را جمعاً ۸7 نفر و ۲۰5 زخمی اعالم 
کردند اما مخالفان شاه اعالم کردند که 
تعداد جان باختگان به بیش از چهار هزار 
نفر می رسد و تنها در میدان ژاله 5۰۰ نفر 
جان باخته اند.« امام خمینی بعد از واقعه 17 
شهریور بیانیه ای صادر کرد:»17شهریور 
»مِْن ایام اهلل« است، باید متذکر باشید. باید 
یادآوری کنید این »ایام اهلل« را... این ایام 
اســت که جوانهای ما را از عشرتکده ها 
بیرون می آورد و به میدان جنگ می برد. 
این ایام الهی هســت که ملت ما را بیدار 

می کند و بیدار کرد.«

جمعه سیاه، جمعه خونین پس لرزه های سیاسی زلزله طبس

فاجعه رکس آباداناعتصاب کارگران شرکت نفت از تهران تا آبادان
آدم سوزی در سینما

میدان ژاله چگونه میدان شهدا شدآوار خانه های خشت و گلی

فرزانــه قبــادی / هشــت روز بعــد از 
حوادثــی که کانــون آن میــدان ژاله 
تهــران بــود، طبــس کانــون زمیــن 
لرزه ای 7.۸ ریشــتری شــد و سمت و 
ســوی اخبار را از التهابــات تهران به 
فاجعــه ای در جنوب خراســان تغییر 
داد. فاجعــه ای که دامنه آن تا پایتخت 
رسید و تهرانی های هراسان از زلزله را 
به خیابان کشاند. فردای آن روز مردم 
متوجه شدند کانون اصلی زلزله ای که 
دیروز عصر تهران را لرزانده بود، شهر 
طبس در خراســان جنوبی بود. طبسی 
که حاال به تلی از خاک تبدیل شــده 
بود، ساعت ۰6/19 روز ۲5 شهریور در 
زمین لرزه ای شدید بسیاری از ساکنان 
خــود را در آوار خانه های خشــت و 
گلی بلعیده بود. بســیاری از اجســاد 
هرگــز پیدا نشــدند و شــهر تاریخی 
طبس و 3۰ روســتای اطــراف آن از 
جمله کاشــمری، احمدیه، تورغلیان، 
ملشــجانان، جوخا، اکبرآباد و... برای 
همیشه به ویرانه تبدیل شدند. روزنامه 
 اطالعــات در تیتر اول خود نوشــت: 
»11 تــا 1۸ هــزار نفر در زلزله کشــته 
شــدند.« اما مرکــز آمار ایــران تعداد 
تلفات این زلزله را در شــهر 13 هزار 
نفری طبس، شــش هــزار و 363 نفر 
اعالم کرد که با توجه به ساعت وقوع 

زلزله آمار قابل توجهی است.

همزمانی این زلزله با وقایع پیاپی سال 
1357 باعث شــد تــا ویرانه های این 
حادثه تبدیل بــه میدانی برای مقابله 
مبارزان و حاکمیت شــود. از سویی 
)جعفر شریف  نخســت وزیر  شــاه، 
امامی( و همسرشاه در روزهای پس 
از زلزله به طبس سفر کرده و با مردم 
از نزدیک دیدار کردند. شاه شخصاً 
به ارتش دستور رسیدگی به وضعیت 
زلزله زدگان را داد و ســه روز عزای 
عمومــی در کشــور اعــالم کــرد. 
جشــن های آبان مــاه را لغو و گفت 
هزینه این جشن ها صرف رسیدگی 
به مردم زلزله زده خواهد شــد. فرح 
دیبا فراخوانی ملی جهت جمع آوری 
کمک های مردمی برای مردم طبس 
منتشر کرد. اما روایت هایی نقل شده 
کــه او در بازدید از مناطق زلزله زده 
طبس با بی مهری مردم مواجه شــد. 
چرا که مــردم معتقد بودند ملکه در 
این فاجعه نقش دارد. فرح دیبا چند 
ســال پیش از زلزله از شهر تاریخی 
طبس دیــدار کــرده و معتقــد بود 
بافت تاریخی شــهر باید حفظ شود 
و حاال مردم او را در کشــته شــدن 
عزیزان شــان در خانه های خشت و 
گلی که اســتحکام الزم را نداشتند، 
مقصر می دانســتند. از ســوی دیگر 
مراجع و چهره های شــناخته شــده 

مبارز اقــدام به برپایــی پایگاه هایی 
و  کردنــد  زلزلــه زده  مناطــق  در 
کمک های مردمی را جمع آوری و 
به دســت مردم آسیب دیده از زلزله 

می رساندند. 
پیام هایی در راســتای تبلیغاتی بودن 
اقدامات حاکمیت در امدادرسانی به 
مناطق زلزلــه زده به مردم می دادند و 
آنها را به بی اعتمادی نسبت به دولت 
و حکومت ترغیب می کردند. هرچند 
مردم بــا پیش زمینه ای که از حوادث 
اخیر کشــور بویژه اخبــار مربوط به 
17 شــهریور داشــتند، بــه نیروهای 
مبارز مردمی بیش از نیروهای دولتی 
و حاکمیــت اعتمــاد داشــتند.اما هر 

دوســوی ماجرا خبر نداشــتند که در 
ماه های پیش رو حوادثی رخ خواهد 
داد کــه طبس و مــردم زلزله زده آن 
را به فراموشــی خواهند ســپرد. البته 
دســت حوادث دو ســال بعد باز هم 
نام طبس را در میان حوادث تاریخی 
ایــران پر رنگ کرد، اما در آن حادثه 
کمتــر کســی از زلزلــه زدگان یــاد 
کرد. بازماندگان زلزله طبس تا ســه 
سال پس از زلزله وضعیت نابسامانی 
داشتند. زلزله ای که هنوز هم به عنوان 
شــدیدترین زلزلــه ایــران از آن یاد 
می شــود، مدتــی در میــان حوادث 
انقالب تیتر اخبار را به خود اختصاص 

داد و بعد فراموش شد.

در سال 1357 ایران دومین تولیدکننده و 
صادرکننده نفت جهان بعد از عربستان 
بود و ۲۰ درصد سهم نفت اوپک را به 
صــورت روزانه تأمین می کرد. در این 
شرایط اقتصاد ایران بیش از هر زمانی 
وابسته به نفت شــده بود و محمدرضا 
شــاه که به فکــر بلندپروازی بــود؛ با 
درآمدهای نفتی کالن تالش می کرد 
اهــداف خود را پیش ببــرد. اما در آن 
سوی میدان های نفتی کارگران شرکت 
نفت و پاالیشگاه های سراسر کشور که 
از وضعیــت کاری، درآمدهای پایین 
و ســایرمزایای خود نارضایتی شدید 
داشتند، یک روز پس از جمعه خونین 

17 شهریور دست از کار کشیدند.

کارگران شــرکت نفــت پایتخت و 
پاالیشــگاه نفت تهران ســر کارهای 
خود حاضــر نشــدند. اعتراضاتی که 
دو روز بعــد بــه کارکنان پاالیشــگاه 
تبریز، اصفهان و شــیراز هم کشــیده 
شــد و بحران سیاسی جدیدی را برای 

حکومت پهلوی ایجاد کرد.
این بحران زمانی برای حکومت حادتر 
شــد که اعتصابات کارکنان شرکت 
نفت در اواخر مهرماه به مناطق نفت خیز 
جنــوب )اهــواز( و البتــه پاالیشــگاه 
آبادان به عنوان پاشــنه آشــیل صنعت 
نفت کشور رسید. این اتفاق هم راستا 
بــا اوج گیــری اعتراضــات انقالبیون 
و گســترش تظاهــرات  خیابانــی در 

شهرهای مختلف، آسیب های شدیدی 
به حکومــت پهلوی وارد کــرد. روز 
۲7مهرماه کارگــران نفتی میدان های 
اهواز که بزرگترین میدان نفتی کشور 
در آن زمان بودند با کارگران پاالیشگاه 

آبادان در مقابل حکومت ایستاندند.
اعتصابــات کارگران شــرکت نفت، 
تحت حمایت انقالبیون و در رأس آنها 
امام خمینی قرار داشت و ایشان هیأتی 
را به میان اعتصاب کنندگان فرستادند 
و آنها را به ادامه مسیرشــان و مقاومت 
دعوت کردنــد. همچنین امام خمینی 
در بیانیه ای اعتصاب کارگران شرکت 
نفت را بســیار مهم دانستند: »اعتصاب 
نفت بسیار مهم است... هرچه در توان 

دارنــد در ادامــه آن انجــام بدهند که 
اگر اعتصاب شکســته شــود، نهضت 
به عقب می افتــد.« اعتصاب کارگران 
شــرکت نفت صادرات نفت ایران از 
جزیره خارک را هم با مشکل مواجه 
و کشــورهایی کــه نفت خــود را از 
ایــران تأمین می کردند، نگــران کرد. 
جعفر شریف امامی نخست وزیر وقت 
در یکی از مصاحبه هــای خود درباره 
مشکالتی که بعد از اعتصاب کارگران 
شرکت نفت به وجود آمد، گفته است: 
»این واقعــه روزانه حداکثر 57 میلیون 
دالر از در آمد ارزی کشور را کاهش 
داده و منافع متحدین حکومت را تهدید 

کرده است.«

خبرگزاری فرانسه:  مهندس جعفر شریف امامی، رئیس مجلس سنای ایران روز پنجشنبه گفت: خبر رسمی 
تغییر دولت ایران در دو روز آینده اعالم خواهد شد.شریف امامی حاضر نشد توضیح بیشتری در این باره بدهد. 
بسیاری از افراد در ایران او را جانشین جمشید آموزگار، نخست وزیر کنونی ایران می دانند. منابع مطلع می گویند 
آموزگار روز یکشــنبه اســتعفا خواهد کرد.منابع اضافه کردند که آموزگار و شریف امامی روز چهارشنبه با 
شاهنشاه مالقات و درباره تغییرات در دولت مذاکره کردند. رئیس 6۸ ساله سنای ایران قبالً در سال های 196۰ 
و 1961 نخســت وزیر ایران بوده اســت. او مهندس است و از تکنوکرات های ایران به حساب می آید. در این 
احوال که نشانه ای از سازش بین رهبران حکومت و رهبران مخالفان ایران به چشم نمی خورد، ناظران سیاسی 
با کنجکاوی به ادامه خودداری مخالفان از همکاری با حکومت چشــم دوخته اند. شایع  است که آموزگار و 
اعضای کابینه او هم اکنون استعفای خود را تقدیم کرده اند و امروز شریف امامی مأمور تشکیل کابینه شده است. 
روزنامه کیهان-  شنبه ۴ شهریور 1357

این بخشــنامه امروز از طــرف آقای مهندس 
جعفر شریف امامی نخست وزیر صادر شد.

وزارت.  سازمان: اداره کل:شرکت:
نظر به اینکه قانــون مصوب یازدهم فروردین 
ماه 13۰۴ ]هجری[ شمســی که متن آن ذیال 
نقل می شود به قوت خود باقیست. ماده اول- 
مجلس شورای ملی تصویب می نماید که از 
نوروز )13۰۴( تاریخ رســمی سالیانه مملکت 
بــه ترتیب ذیل معمول گردد و دولت مکلف 

 است که در تمام دوایر دولتی اجرا نماید:
 الــف - مبدأ تاریخ: ســال هجــرت حضرت 

خاتم النبیین محمدبن عبداهلل صلوات اهلل علیه از 
مکه معظمه به مدینه طیبه.

ب - آغاز سال: روز اول بهار.
ج - سال: کماکان شمسی حقیقی.

 د - اسامی و عده ایام ماه ها:
1 - فروردین 31 روز ۲ - اردیبهشت 31 روز                            
3 - خرداد 31 روز ۴ - تیر 31 روز                         
5 - امرداد 31 روز   6 - شهریور 31 روز                              

 7 - مهر 3۰ روز  ۸ - آبان 3۰ روز
9 - آذر 3۰ روز 1۰ - دی 3۰ روز

11 - بهمن 3۰ روز 1۲ - اسفند ۲9 روز

تبصره- در سنین کبیسه اسفند 3۰ روز خواهد 
بود.  ماده دوم- ترتیب سال شماری ختا وایغور 
که در تقویم های ســابق معمول بوده از تاریخ 
تصویب این قانون منســوخ خواهــد بود.  این 
قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه شب 
یازدهم ماه فروردین یک هزار و سیصد و چهار 

شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 رئیس مجلس شورای ملی - مؤتمن الملک

بنابراین اکیداً دستور فرمایید که در مکاتبات و 
مراســالت و اسناد و مدارکی که از حوزه آن 
وزارت، سازمان، اداره کل، شرکت و ادارات 

تابعه صادر می شود مفاد قانون فوق الذکر را 
مجری و منظور دارند و البته تاریخ شاهنشاهی 
یا هجری قمری یا میالدی را برحسب مورد بین 

الهاللین ذکر فرمایند.
روزنامه اطالعات -  یکشنبه 5 شهریور1357

محمد گرشاسبی/ طبق رسم همه ســال های پس از سال 
133۲، دولت شهرها را آذین بسته بود تا سالگرد قیام ملی 
]اصطالحی که شاه به کودتای ۲۸ مرداد داده بود[ را جشن 
بگیرد. روز ۲۸ مرداد 1357 تلخ ترین سالروز کودتای ۲۸ 
مرداد شــد. 377 نفر از آبادانی ها شامگاه این روز به سینما 
رکس آبادان رفتند تا فیلم گوزن های مسعود کیمیایی را 
ببینند. فیلمی که ســاواک آن را توقیف کرده بود و حاال 
پس از 5 سال اکران می شد.در میانه اکران در ساعت بیست 
و یک و چهل و پنج دقیقه  ابتدا بوی سوختگی شدید در 
سالن احساس شــد و سپس ناگهان آتش از بالکن سینما 
آغاز و به دیوارها ســرایت کرد. جمعیت حاضر در سالن 
برای فرار از آتش به سمت درهای خروجی سینما رفتند اما 
درها از پشت بسته شده بودند و راه خروجی وجود نداشت. 
خودروهای امدادی و آتش نشانی شهر هم با تأخیر آمدند 

و دقیقاً زمانی رسیدند که همه چیز خاکستر شده بود.
با گذشت بیش از ۴۲ سال از فاجعه همچنان تعداد دقیق 
قربانیان حادثه مشخص نیست، چرا که تعداد جمعیت 
داخل سالن بیش از بلیت های فروخته شده بوده و تنها 
دلیل آن، آزاد بودن اطفال بوده است. گزارش سازمان 
آتش نشانی آبادان 377 نفرکشــته بوده و اسناد ویکی 
لیکــس ۴3۰ نفر را ذکر کرده اند. این آمارها در حالی 
اســت که در لحظه وقوع آتش ظرفیت سینما که بین 
6۰۰ تا 7۰۰ صندلی ذکر شده مملو از جمعیت بوده و 
شــواهد حاکی از این است که تنها ۲۰ تا ۴۰ نفر موفق 
شــده اند از طریق تراس و پنجره کوچک باالی سالن 
خود را نجات دهند و مابقی خاکســتر شده اند. تشییع 
کشته های ســینما رکس آبادان نه تنها خشم آبادانی ها 
و خوزســتانی ها، که شعله های خشم را در سراسر دنیا 

علیه حکومت پهلوی برافروخته کرد. از آن روز به بعد 
بسیاری از افراد بی تفاوت نسبت به رویدادهای انقالب 

هم به صحنه آمدند.

 تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

گردآوری:محمد گرشاسبی

 صفحه 16   سال بیست و ششم   شماره 7472   سه شنبه  2۹مهر13۹۹  3 ربیع االول1442   ایران قرن صد و سه

نیمه اول1357

ریور
شه

استعفای آموزگار و نخست وزیری جعفر شریف امامی
تاریخ شمسی دوباره تاریخ رسمی شد

روز شمار 



امریــکا   2020 انتخابــات  بــه  هرچــه 
نزدیک تر می شــویم نقش شــبکه های 
اجتماعی در این برهه تاریخی پررنگ تر 
و حســاس تر می شــود و هــر عمــل این 
پلتفرم ها واکنش هایــی بزرگ به دنبال 
دارد؛ توئیتر یکی از شبکه های اجتماعی 
اســت که از همــان آغــاز رقابت ها عزم 
خــود را جــزم کرد تا با تصویــب قوانین 
مختلــف، مانــع انتشــار اخبــار جعلی، 
هــک یــا فعالیــت نادرســت گروه هــای 
مختلف بــه نفع یک کاندیــدای خاص 
شــود اما با تمامی ایــن تالش ها، هدف 
قــرار  تنــد جمهوریخواهــان  انتقــادات 
گرفتــه وبه دلیــل مسدود ســازی لینک 
مقاالت روزنامه »نیویورک پســت«، به 
طرفــداری از »جــو بایدن« متهم شــده 
است. دامنه نارضایتی جمهوریخواهان 
تا آنجا باال گرفته که جک دورسی مدیر 
این شبکه اجتماعی به تنهایی به کنگره 
احضــار شــده تــا فــردا ) روز 21 اکتبــر( 
پــاره ای  بــه ادای  در مقابــل ســناتورها 

توضیحات بپردازد.
ë »یک ضربه سخت به »بایدن

»مــارک  بــود  قــرار  کــه  حالــی  در 
بــوک،  فیــس  بنیانگــذار  زاکربــرگ« 
»ســاندار پیچــای«، مدیرعامــل گــوگل 
و »جــک دورســی«، مدیــر توئیتر هفته 
آینــده در روز 2۸ اکتبر در کنگره حاضر 
شــوند تا قوانینــی که به این شــرکت ها 
در مقابــل دعــاوی حقوقــی مصونیت 
می دهد مورد بحث و بررسی قرار بگیرد 
امــا ظاهــراً گردونــه زمــان بــرای توئیتر 
گردشی ســریعتر داشــته و حاال »جک 
دورسی« مدیر این پلتفرم مجبور است 
یــک هفتــه زودتر در ســنا حاضر شــود. 
می توان گفت مسدودسازی لینک های 
مخالف »جو بایــدن« رقیب انتخاباتی 
»دونالــد ترامپ« در توئیتر، کار دســت 

»جک دورسی« داده است.
»جک دورسی« بنیانگذار توئیتر بعد 

از حذف و مسدودسازی پست مربوط به 
مقاالت روزنامه راست گرای »نیویورک 
ایــن  بــه کنگــره احضــار شــد.  پســت« 
مقاالت اطالعات هک شده درباره »جو 
بایدن«، رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ 
و ماجرای جنجالی پســر وی در اوکراین 
مسدودســازی  و  بــود  کــرده  منتشــر  را 
شــدید  اعتــراض  توئیتــر،  در  آنهــا 
داشــت.  به دنبــال  را  جمهوریخواهــان 
اما ماجرا چــه بود؟ روزنامــه »نیویورک 
پســت« ایمیل هایــی را منتشــر کــرد که 
نشــان می دهد »جــو بایــدن« در زمانی 
کــه پســرش»هانتر« جزو هیــأت مدیره 
»بوریســما«  اوکراینــی  انــرژی  شــرکت 
بوده، با یکی از مشــاوران شــرکت انرژی 
اوکراینی »بوریســما« دیدار کرده است؛ 
موضوعی که بســیار حساســیت برانگیز 
اســت. با اینکــه کارزار انتخاباتــی بایدن 
اساساً منکر چنین دیداری است و یادآور 
شــده که هیــچ یک از حرف هــای عنوان 
شــده در این مقاالت واقعیت ندارد، اما 
در حالــی که کمتــر از 20 روز تا انتخابات 
ریاســت جمهــوری امریکا باقــی مانده، 
انتشار چنین اخباری می تواند ضربه ای 
ســخت به »جو بایدن« وارد کند و عماًل 

تحقق رؤیای ریاست جمهوری وی را در 
هاله ای از ابهام قرار دهد.

به محــض اینکه روزنامه »نیویورک 
پست« لینک این مقاالت را روی توئیتر 
منتشــر کرد، ایــن شــبکه اجتماعی آن 
را مغایر بــا سیاســت های توئیتر اعالم 
کــرد؛  مســدود  را  لینــک  بالفاصلــه  و 
موضوعــی کــه بشــدت اعضــای کارزار 
انتخاباتــی دونالد ترامپ را برآشــفت. 
سناتورهای جمهوریخواه انگشت اتهام 
خود را به سوی این شرکت خصوصی و 
شبکه اجتماعی پرطرفدار جهان نشانه 
رفتنــد وایــن کار توئیتر را نقض مســلم 
آزادی بیان دانســتند و عنوان کردند که 
این تصمیم توئیتر به نوعی دخالت در 

انتخابات امریکا تلقی می شود.
ë یک لپ تاپ پیچیده 

خبر احضــار جک دورســی ابتدا در 
روزنامه وال اســتریت ژورنال منتشــر و 
عنوان شد: گفته می شود این اطالعات 
از یک لپ تاپ و توســط یک تعمیرکار 
استخراج شده است؛ لپ تاپی که هرگز 
پــس گرفتــه نشــده و همیــن موضــوع 
کل  بــودن  ســاختگی  بــرای  شــک ها 

موضوع را بیشتر کرده است.

»جک دورســی« مدیرعامــل توئیتر 
افشــای این اطالعات را نتیجه یک هک 
دانست و بنابراین فارغ از درست یا غلط 
بــودن ادعــا، به دلیــل سیاســتی کــه این 
شــبکه اجتماعی از ســال 201۸ در پیش 
گرفته یعنی ممانعت از انتشار اخباری 
کــه از طریــق هک به دســت آمــده، این 
لینک ها را مســدود کرد. وی یادآور شد: 
این عمــل تنها بــه دلیل سیاســت های 
پلتفرم ماست و هیچ دلیلی بر حمایت 
مســتقیم ما از »جو بایــدن« یا مقابله با 

»دونالد ترامپ« به شمار نمی رود.
موضــوع وقتــی جالب تــر می شــود 
کــه نگاهی به یکــی از گزارش هــای ماه 
ژانویــه روزنامــه نیویورک تایمز داشــته 
باشــیم کــه بی ارتبــاط بــا ایــن مقاالت 
نیســت. نیویورک تایمز چند ماه پیش 
در گــزارش خود از هک شــرکت انرژی 
اوکراینی بوریسما توســط روس ها خبر 
داده بودکــه نقــش احتمالــی روس هــا 
در انتخابــات 2016 امریــکا هــم خــود 
داســتانی طوالنی دارد. به همین دلیل 
بسیاری بر این تصور هستند که احتمااًل 
ایــن ایمیل هــا نیــز نتیجه همــان هک 
و ســاختگی هســتند و حــاال در روزهای 

حســاس باقی مانده به انتخابات علیه 
شــده اند.  گرفتــه  کار  بــه  دموکرات هــا 
یکــی دیگر از مواردی که باعث شــده تا 
برخــی ایــن ایمیل ها را جعلــی بدانند 
این است که اساســاً چرا یک تعمیرکار 
لپ تــاپ باید عالقه ای به جســت و جو 
در ایمیل های دســتگاهی داشــته باشد 
و عــالوه بــر آن، اطالعــات را دقیقــاً در 
اختیــار دوســتان نزدیــک ترامــپ قرار 
دهد. مجموع این شــرایط ســبب شــد 
تــا توئیتــر مانع انتشــار این لینــک روی 
پلتفرم خود شــود هرچند پس از یکی، 
دو روز از موضع خود عقب نشینی کرد.

گفتنی اســت یکــی از اعضای کمیته 
قضایی سنا که بر احضار »جک دورسی« 
بســیار اصرار داشت، »تد کروز« بود. وی 
گفت:» کمتر از 20 روز به انتخابات باقی 
مانــده و ایــن کار یــک دخالــت واضــح 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری 2020 
امریــکا و همچنین نقض آزادی بیان به 
شمار می رود. شبکه های اجتماعی حق 
ندارنــد بــه ایــن صراحــت در انتخابات 
دخالت کــرده و افکار عمومــی را تحت 
تأثیــر قــرار بدهند. ما پیــش از این هرگز 
رســانه های  بــر  فعالیت هــای سانســور 
از  یکــی  نفــع  بــه  محبــوب  و  معــروف 

کاندیداها را شاهد نبوده ایم.«
ë عقب نشینی توئیتر

روی  پســت  نیویــورک  مقــاالت 
شــبکه های اجتماعی مختلف منتشــر 
شــد و تنهــا توئیتــر نبــود که نســبت به 
ایــن موضــوع واکنــش نشــان داد. باید 
گفت کــه توئیتر و فیس بــوک جداگانه 
گام هایــی بــرای محــدود کردن انتشــار 
پســت  نیویــورک  روزنامــه  مقــاالت 
از  برداشــتند.  پلتفرم هایشــان  روی 
تیــررس  در  نیــز  بــوک  فیــس  ایــن رو 
جمهوریخواهــان قــرار گرفــت و حتــی 
جمهوریخــواه  ســناتورهای  برخــی 
معتقدند بنیانگذار فیس بوک نیز باید 
همچون مدیر توئیتر برای ادای پاره ای 

توضیحات در کنگره حاضر شود.

امــا عملکــرد فیــس بــوک چگونــه 
بود؟ فیس بــوک مانع اشــتراک گذاری 
نشــد  کاربرانــش  توســط  پســت  ایــن 
ولــی ظــرف 3ســاعت، آن را پرچمــدار 
fact-(کرد تــا گروه هــای حقیقت یــاب
checkers( موضوع را مورد بررسی قرار 
بدهند و به این ترتیب روند انتشار مقاله 
کند شده و احتمال نمایش این لینک ها 

در خبرهای کاربران کاهش یابد.
امــا توئیتــر بــه طــو کلــی دسترســی 
کاربــران بــه ایــن پســت را مســدود کــرد 
به دلیــل اینکه تشــخیص داد از قوانین و 
خط مشــی توئیتر در نمایــش اطالعات 
شــخصی از جمله ایمیل، شــماره تلفن 
و... بدون اجازه کاربر تخطی کرده است. 
فشــار ســناتورهای جمهوریخواه تنها به 
احضار »جک دورســی« ختم نشــد و در 
نهایــت وی در یــک توئیــت، کار خــود را 
نادرست خواند که می توان این توئیت را 
چندین گام عقب نشینی از سیاست های 
توئیتــر دانســت. بعــد از احضــار »جک 
دورســی« به کنگره، ورق برگشــت و وی 
با عقب نشــینی از موضع خــود، توئیت 
کــرد:» اقــدام ایــن کمپانــی درمســدود 
کردن لینک ها درســت نبوده و غیرقابل 
رئیــس  َگــد«،  »ویجایــا  اســت.«  قبــول 
بخش حقوقی توئیتر نیز گفت:» ما دیگر 
محتوای هک شــده را حــذف نمی کنیم 
هکرهــا  توســط  مســتقیماً  اینکــه  مگــر 
یــا افــرادی که بــا آنهــا هماهنــگ عمل 
می کنند، به اشــتراک گذاشته شود.« وی 
ادامه داد:» ما بر این باوریم که برچسب 
زدن بــه توئیت ها و توانمند ســازی افراد 
بــرای ارزیابی محتوای خــود گام بهتری 
در راستای خدمت به منافع عمومی به 

شمار می رود.«
وی البته دوباره تأکید کرد اگر باز هم 
تصاویری از مقاله منتشر شود که شامل 
آدرس هــای ایمیــل و ســایر اطالعــات 
خصوصی باشد طبق خط مشی توئیتر 
در زمینه حریم خصوصی، از انتشار آن 

ممانعت خواهیم کرد.
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میترا جلیلی 
خبرنگار

 الیحه تراکنش های الکترونیکی 

روی میز دولت
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات به منظــور کاهــش نگرانی هــا در 
حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقالنی در جنبه های مختلف 
کاربردی فضای مزبور، الیحه تراکنش های الکترونیکی را به کمیســیون 

امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت ارائه کرده است.
به گــزارش ایرنــا در راســتای کاهــش و رفــع نگرانی هــای موجود در 
حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقالنی در جنبه های مختلف 
کاربــردی فضای مجــازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نســبت 
بــه انجام مطالعات جامع و تخصصی با همــکاری مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه 
قــوه قضائیه اقــدام کرد کــه برآیند مطالعــات مذکور، تدویــن لوایحی 
پنجگانه اســت؛ از جملــه این لوایــح، الیحه تراکنش هــای الکترونیکی 

است که در ۹۶ ماده تدوین شده است.
مطابــق ایــن الیحه پیشــنهادی، به هرگونــه فرآیند خــودکار یا نیمه 
پــردازش  کــه موجــب  الکترونیکــی  بــه وســیله ســامانه های  خــودکار 
داده های قابل اســتناد رایانه ای می شــود،  تراکنــش الکترونیکی اطالق 
می شــود. ایــن تراکنش هــا بــر ســه نــوع »عمومــی«، »خصوصــی« و 

»شخصی« دسته بندی می شوند.
همچنیــن، تراکنش هــای الکترونیکــی به ســه شــکل »ســامانه های 
رایانه ای یا مخابراتی با یکدیگر«، »اشــخاص و ســامانه های رایانه ای یا 

مخابراتی با یکدیگر« و »اشخاص با یکدیگر« پردازش می شوند.
مطابــق ایــن پیش نویــس قانونــی،  هــر شــخص حــق جســت و جو 
و دسترســی بــه داده هــا و اطالعــات تراکنشــی راجــع بــه تراکنش های 
الکترونیکــی قابل اســتناد خــود را دارد، مگر اینکه قانــون صراحتاً منع 

کرده باشد.
همچنیــن، دارنــده داده هــا و اطالعــات تراکنشــی )همه اشــخاص 
حقوقــی و حقیقی کــه تراکنش هــای الکترونیکی را پــردازش می کنند( 
حــق نــدارد داده ها و اطالعات تراکنشــی قابل اســتناد را بــدون آگاهی 
ذینفع آنها پردازش کند، مگر اینکه به موجب قانون اجازه چنین کاری 
را داشــته یــا رضایت صریح یا ضمنــی وی را دریافت کرده یا عرفاً ظن 
منطقــی مبنی بر وجود چنین رضایتی را داشــته باشــد. عــالوه بر این، 
دارنده مذکور موظف اســت رویه ها، فرآیندها، فناوری ها و سامانه های 
نرم افــزاری یــا ســخت افزاری مطمئنــی را بــرای نگهــداری داده هــا و 
اطالعــات تراکنشــی ذینفعــان بــه کار گیــرد تا صحــت و تمامیــت آنها 

تضمین شود.
اهــداف ایــن الیحه شــامل اعتباربخشــی قانونــی بــه تراکنش های 
الکترونیکــی ماننــد تراکنش هــای تجــاری و کســب  وکار الکترونیکــی، 
شــخصی،  تراکنش هــای  و  الکترونیکــی  اداری  و  عمومــی  خدمــات 
قضایــی  دعــاوی  در  الکترونیکــی  تراکنش هــای  اســتنادپذیری 
جایگزینــی  قانونــی  پیش نیازهــای  فراهم ســازی  غیرقضایــی،  و 
دیوان ســاالری ســنتی با خدمات دولت الکترونیکی، یکپارچه ســازی و 
هماهنگ ســازی رویه ها و فرآیندهای اعتباربخشی، اطمینان پذیری و 
استنادپذیری تراکنش های الکترونیکی، همسو با رویه ها و فرآیندهای 
بین المللــی حمایــت از تراکنش هــای الکترونیکــی در برابــر اقدامات 

غیرمجاز و غیرقانونی است. 
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حمله جمهوریخواهان به »توئیتر« در کارزار انتخاباتی امریکا
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 برای پیدا کردن آهنگ محبوب تان 

برای گوگل زمزمه کنید
گوگل سرانجام قابلیتی را برای یافتن آهنگی که مرتب در ذهن کاربر تکرار می شود 
امــا هیــچ کلمــه ای از آن را به خاطر نــدارد، عرضه کرد. به گزارش ایســنا، قابلیت 
Hum to search یــا »بــرای جســت وجو زمزمــه کنید« در اپلیکیشــن گــوگل برای 
iOS اپــل و اندروید عرضه شــد. کاربــران می توانند با زمزمه کردن یــا آواز خواندن 
در میکروفون گوشــی، آهنگی را که مد نظرشــان اســت، پیدا کننــد. این فناوری به 
ایــن صــورت کار می کند که کاربر به مدت 10 تا 1۵ ثانیه آهنگی که در ذهنش تکرار 
می شــود را زمزمــه می کنــد و فناوری گوگل ملــودی آهنگ را گرفتــه و آن را به یک 
توالی مبتنی بر اعداد تبدیل می کند و این توالی می تواند برای شناسایی آهنگ ها 
بر مبنای منابع مختلف شــامل آواز افراد، زمزمه کردن یا ســوت زدن و همچنین 
رکوردینگ استودیو مورد استفاده قرار گیرد. گوگل هوش مصنوعی شناسایی کننده 
آهنگ را در ســال 201۷ با گوشــی پیکســل 2 عرضه کرد که تالش کوچکی از ســوی 
این شرکت برای فراهم سازی امکان شناسایی آهنگ توسط گوشی بدون اتصال به 
اینترنت بود. این شرکت سال بعد هوش مصنوعی را به اپلیکیشن توسعه داد که 

در آن کاربران می توانستند از اپلیکیشن بپرسند چه آهنگی پخش می شود.

 چین سرویس های اینترنتی اعتیاد آور کودکان را 

ممنوع کرد
چین اقدامات ســختگیرانه تری برای دور نگه داشــتن کودکان از محتوای اعتیادآور دیجیتال اجرا 
می کنــد. بــه گزارش مهر، دولت چیــن رأی به اصالح قوانینی داده که محصوالت و ســرویس های 
اینترنتــی اعتیادآور برای کــودکان را ممنوع می کند. ســازندگان بازی های رایانه ای، ســرویس های 
پخــش آنالیــن محتــوا و شــبکه های اجتماعــی بایــد محدودیت هــای زمانــی و میزان مصــرف را 
بــرای کاربــران خود اعمال کنند. ایــن اقدامات همچنین به کودکان و والدین شــان حق می دهد از 
شرکت های اپراتور اینترنت درخواست کنند اقدامات ملزوم برای مقابله با قلدری سایبری مانند 
مسدود کردن و حذف محتوا را اجرا کنند. قوانین اصالح شده از یکم ژوئن 2021 میالدی )تابستان 
ســال آینده( اجرا می شــوند. البته قوانین جدید به اقدامات پیشــین چین در ایــن زمینه وجهه ای 
رســمی می بخشــد. قانونگذاران این کشــور در حال حاضر مشــغول بررســی جنبه های اعتیاد به 
بازی های رایانه ای هستند و توسعه دهندگان نرم افزار مانند شرکت تنسنت نیز اقدامات نظارتی 
را اجرا می کنند. اما ممنوعیت آشکار محتوای اعتیادآور، سایت ها و سازندگان بازی های آنالین را 
مجبور می کند حتی اگر نسبت به زیان آور بودن محتوا شک دارند، اقداماتی احتیاطی در این زمینه 
را انجــام دهنــد. هرچند این قوانین بیشــتر به محصوالت دیجیتالی چینی مربوط اســت، اما روی 

بازی های رایانه ای و سرویس های چینی که در نقاط دیگر عرضه می شود، تأثیرگذار خواهد بود.
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کوریره دلو اسپورت )ایتالیا(
 ،A رم در ادامــه هفتــه چهــارم ســری
5-2 بنونتو را شکســت داد. دیداری که 
ایــن روزنامه به آن پرداخته و با اشــاره 
بــه اینکــه پائولو فونســکا ســرمربی رم 
ادیــن ژکو را بــه فرم خوبــش برگرداند 
تا دبــل کند، تیتر »ســیرک رم« را روی 
جلــد خود برد. ایــن روزنامه همچنین 
به اینکه »دیباال ناجی پیرلو می شــود« 

هم پرداخت.

آس )اسپانیا(
پس از شکست بارســلونا برابر ختافه 
و رئــال مادریــد برابــر کادیز بــا نتیجه 
مشــابه 1-0 در اللیــگا، ایــن روزنامــه 
چــاپ مادریــد بــه تبعــات باخت دو 
غــول فوتبــال اســپانیا پرداختــه و بــا 
اشــاره به اینکه مارســلو، ایســکو، دی 
یونــگ و گریزمان بیــش از همه مورد 
انتقاد قــرار گرفته اند، عنوان »نشــانه 
گرفته شده ها« را انتخاب کرده است.

مترو اسپورت )انگلیس(
تاتنهام ۳ گل به وســتهام زد اما با ارائه 
بــازی ضعیــف اجــازه داد نتیجــه ۳-۳ 
شــود. این روزنامه با پرداختن به اولین 
حضــور گــرت بیــل در ترکیــب تاتنهام، 
تیتــر»از مادرید به دیوانه خانه« را برای 
بازگشــت او برگزیده است. این روزنامه 
بــا اشــاره بــه مصدومیــت فــن دایک و 
خانه نشــینی 8 ماهه او گفته که لیورپول 

باید جای خالی مدافعش را پر کند.

رد ادعای خلیل زاده توسط پسر شفر
هواداران استقالل دوباره مقابل مجلس تجمع کردند

اسماعیل خلیل زاده، رئیس هیأت مدیره باشگاه استقالل دیروز در صفحه 
اینستاگرام خود اعالم کرد: » امروز )دوشنبه( 200 هزار دالر از مطالبات ۶00 
هزار دالری شفر را به حساب ایشان در کشور کرواسی حواله کردم. همچنین 
از طریق معاونت بین الملل باشــگاه به وکیل شفر اعالم شده است که طی 
روزهای آینده مطالبات ایشــان  کامل پرداخت می شــود. هواداران استقالل 
مراقــب تحرکات برخی در صفحات مجازی باشــند و اجــازه ندهند از آن ها 
سوء اســتفاده کننــد. اجازه دهیــد در کمــال آرامش یک به یک مشــکالت را 
برطرف کنیم تا استقالل با آرامش وارد مسابقات شود.« با این حال، ساعاتی 
بعد ساشا شفر پسر این مربی آلمانی در واکنش به این مسأله به ایسنا گفت: 
»هنوز پولی به حســاب ما نیامده اســت. ما از این مســأله متعجب هســتیم 
و هنــوز منتظریم که پول مــا را بدهند.« در این میان، هواداران اســتقالل که 
هفته پیش به نشــانه اعتراض به وضعیت تیم شان مقابل مجلس شورای 
اسالمی تجمع کرده بودند، دیروز هم با تجمع مقابل مجلس به وضعیت 
ایــن تیــم اعتــراض کردند. پــس از دقایقی از زمــان آغاز این تجمــع یکی از 
نماینــدگان مجلــس به میان هــواداران معترض اســتقالل آمد تا شــنونده 
اظهارات آنها باشــد. هواداران معترض تیم فوتبال استقالل از عدم تمدید 
قــرارداد با هروویه میلیچ و علی کریمی و بســته بودن پنجره نقل وانتقاالت 
آبی پوشــان ناراحت بودند. گفتنی است پرویز مظلومی سرپرست استقالل 
که با شــروع به کار محمود فکری در این ســمت مشــغول به کار شده بود، با 
حضور در دفتر باشــگاه اســتقالل و دریافت حکم سرپرســتی از سوی احمد 

مددی، رسماً به عنوان سرپرست تیم فوتبال استقالل معرفی شد.
ë فکری: حق نداریم بازیکنان فعلی استقالل را خرد کنیم

ســرمربی تیــم فوتبال اســتقالل ضمــن حمایــت از بازیکنان فعلــی که در 
تمرین آبی پوشان حضور دارند، از مخالفتش با جدایی قائدی خبر داد.

محمــود فکــری دیــروز در جمــع خبرنگاران گفــت: »سیاســت اولیه 
خودم و باشــگاه این اســت که ابتــدا بتوانیم تمدید قــرارداد با بازیکنان 
گذشــته داشــته باشــیم. هنوز یک بازیکــن دیگر می توانیــم جذب کنیم 
ولــی خیلی مهم نیســت و می توانیم بــه فکر تمدید قراردادها باشــیم. 
مشکالت بازیکنان باید حل شود تا بازیکنان قراردادشان را تمدید کنند. 
پنجره نقل  و انتقاالتی  ما بســته اســت و احتمااًل تمرکز باشگاه روی این 

است که بدهی داده شود تا پنجره باز شود.
سرمربی استقالل درباره وضعیت مهدی قائدی و شیخ دیاباته اظهار 
داشــت: »قائــدی فعاًل در اســتراحت اســت. اگــر بحث جدایــی او وجود 
داشــته باشــد به نظر من و باشــگاه برمی گــردد ولی مــن در حال حاضر 
موافقتی با جدایی او نداشــته ام و با این موضوع مخالفم. شــیخ دیاباته 
هــم به صورت مجازی با باشــگاه در ارتباط اســت و فکــر می کنم بعد از 
اینکه بدهی باشگاه به او پرداخت شود، به تیم برمی گردد.« فکری درباره 
اینکه هواداران از اســتقالل توقع دارند نتیجه بگیرد ولی مشــکالتی برای 
ماندن برخی بازیکنان وجود دارد، تصریح کرد: »تعدادی بازیکن داریم 
و اگــر به آنها بی اهمیت باشــیم به این افراد برمی خــورد. همه بازیکنان 
ما شــخصیت بازیکن اســتقالل را دارند و اگر بخواهم به بازیکنان فعلی 
بی احترامــی کنم، ایــن افراد را از دســت می دهم، بــرای همین تمرکزم 
را روی داشــته هایم می گــذارم. از طــرف دیگــر حق نداریــم بازیکنانی را 
کــه االن در تمرین هســتند خرد کنیــم. باید به همه آنها بهــا بدهیم تا با 

گذشت زمان تیم مان تکمیل شود و به جلو برویم.«
گفتنی است استقالل و نفت مسجدسلیمان دیروز در دیداری دوستانه 
به مصاف هم رفتند که آبی پوشــان 2-1 حریف را شکســت دادند. مسعود 
ریگی)28( و آرش رضاوند)۳۴( گل های اســتقالل را به ثمر رساندند. این 

مسابقه اولین تجربه محمود فکری به عنوان سرمربی استقالل بود.

لیــگ  جدیــد  فصــل  آغــاز  ســوت  ورزش/  گــروه 
قهرمانــان اروپــا امشــب به صــدا درمی آیــد تا باز 
هم شــاهد بازی های مهیج این تورنمنت جذاب 
باشــیم. رقابت هایــی کــه روبــرت لواندوفســکی، 
مهاجــم لهســتانی بایرن مونیخ و ماشــین گلزنی 
باواریایی ها درباره آن گفته: »لیگ قهرمانان اروپا 
همواره رقابت خاصی بوده و هســت.« مسابقات 
 E فصــل 2020/21 بــا انجــام 8 بــازی در گروه های
تــا H آغاز خواهد شــد که از ســاعت 20:25 زنیت 
در ورزشــگاه کرستوفسکی ســن پترزبورگ میزبان 
کلــوب بــروژ اســت. زنیــت کــه صدرنشــین لیــگ 
روســیه اســت، در بــازی قبــل مقابــل ســوچی بــه 
برتــری ۳-1 رســید و ســردار آزمــون روی گل اول 
تیمــش تأثیر مســتقیم داشــت. به نظر می رســد 
در بازی امشــب هم ســردار جــزو بازیکنان اصلی 
زنیــت باشــد. کلوب بــروژ تیم ســابق کاوه رضایی 
هــم که در صدر ژوپیر لیگ بلژیک اســت در بازی 
قبــل خــود مقابل اســتاندارد لی یژ به تســاوی 1-1 
دســت یافــت. در دیگــر بــازی ایــن گــروه، التزیو و 
بورســیادورتموند دیــداری حســاس را از ســاعت 
22:۳0 در ورزشــگاه المپیــک رم برگــزار می کنند. 
شــاگردان ســیمونه اینزاگی در آخریــن بازی خود 
۳-0 مغلوب ســامپدوریا شــده اند و با 4 امتیاز در 
رده چهاردهم ســری A هستند. در مقابل زنبورها 
در دیــدار قبــل خــود 1-0 هوفنهایــم را از پیــش رو 
برداشتند و با 9 امتیاز در رده سوم بوندسلیگا قرار 
دارنــد. در گــروه G دیناموکیــف در ورزشــگاه ملی 
المپیکــی کی یــف پذیــرای یوونتــوس اســت. این 
تیــم که در بازی قبل خود برابــر روخ لیو به برتری 
2-0 رســید تا صدرنشــین لیگ اوکراین شود، حاال 
بایــد مقابــل یووه ای قــرار بگیرد که در بــازی اخیر 
خــود برابــر کروتونــه بــا تســاوی 1-1 متوقف شــد. 

آنــدره آ پیرلــو فوق ســتاره خــود یعنی کریســتیانو 
رونالــدو را بــه دلیل ابتال به کرونــا در اختیار ندارد. 
در دیگر بازی این گروه، بارسلونا از ساعت 22:۳0 
واروش  فرانــس  میزبــان  نیوکمــپ  ورزشــگاه  در 
اســت. آبی و اناری پوشــان که فصل گذشته لیگ 
قهرمانــان را با شکســت تحقیرآمیــز 8-2 مقابل 
بایــرن مونیخ بــه پایان بردنــد، حاال در شــرایطی 
برابر حریف مجاری به میدان می روند که در بازی 

قبــل خــود 1-0 مغلوب ختافه شــدند تــا روزهای 
بد بارســا با رونالد کومان هم ادامه داشــته باشد و 
حــاال باید دید مرد هلنــدی در لیگ قهرمانان چه 
عملکــردی بــا کاتاالن هــا خواهد داشــت. فرانس 
واروش در بازی قبل خود کیسواردا را 2-0 شکست 
داد. در بازی های گروه E چلســی از ساعت 22:۳0 
در ورزشــگاه اســتمفورد بریج لندن با ســویا دیدار 
می کند. شــاگردان فرانک لمپارد که در بازی قبل 

مقابل ساوتهمپتون به تســاوی ۳-۳ رسیدند و با 
8 امتیاز در رده هفتم لیگ برتر جزیره هستند، در 
حالــی پا به لیــگ قهرمانان می گذارنــد که در این 
فصل بازیکنانی مانند تیاگو ســیلوا مدافع برزیلی 
ســابق پاری ســن ژرمن و تیمو ورنــر مهاجم گلزن 
فصل گذشــته الیپزیــش را به خدمــت گرفته اند. 
در آن سوی میدان سویا که فصل گذشته قهرمان 
لیگ اروپا شــد، می خواهــد در لیگ قهرمانان هم 

عملکرد درخشــانی داشــته باشــد و شگفتی ســاز 
شــود. البتــه تیــم یولــن لوپتگی کــه در ایــن فصل 
ایوان راکیتیچ را از بارسا به خدمت گرفته، در بازی 
قبــل خــود 1-0 مغلوب گرانادا شــد و در رده دهم 
جــدول اللیگا قرار دارد. دیگر دیدار این گروه را رن 
و کراسنودار از ساعت 22:۳0 برگزار می کنند. یکی 
از بازی هــای جذاب هفته اول مســابقات امشــب 
برگــزار می شــود کــه طــی آن پاری ســن ژرمــن از 
ساعت 22:۳0 در ورزشگاه پارک دوپرنس پذیرای 
منچســتریونایتد خواهــد بــود. شــاگردان توماس 
توخل که فصل گذشــته به فینــال لیگ قهرمانان 
رســیدند ولــی 1-0 مغلــوب بایرن مونیخ شــدند، 
در بــازی قبل خود 4-0 تیــم المپیک را از پیش رو 
برداشتند. شــیاطین ســرخ هم در بازی قبل خود 
پیروزی پرگلی به دســت آوردند و برابر نیوکاســل 
به پیروزی 4-1 رســیدند تا فشــار از روی اوله گونار 
سولسشــر و شــاگردانش تا حدودی برداشته شود. 
نکته  قابل اشــاره پیوستن ادینسون کاوانی از پاری 
سن ژرمن به منچســتریونایتد است. این مهاجم 
اروگوئــه ای از ســال 201۳ تــا 2020  در 200 بــازی 
1۳8 گل بــرای پاریســی ها بــه ثمر رســاند، پس از 
درگیری هایــی کــه بر ســر جدایی خود بــا این تیم 
داشــت، 7 ماه بدون تیم ماند تا اینکه به منچستر 
پیوســت و از دوشــنبه در تمرینات این تیم حضور 
پیدا کرد. با این اوصاف مگوایر و ادینســون کاوانی 
دو ســتاره منچســتریونایتد بــرای تقابــل ایــن تیم 
مقابل پاری ســن ژرمن راهی پاریس نشدند.« در 
دیگر دیدار این گروه هم الیپزیش و باشاک شهیر 
از ساعت 22:۳0 به مصاف هم می روند. الیپزیش 
پدیده فصل گذشته لیگ قهرمانان بود که تا نیمه 
نهایی هم رســید و حاال به دنبال تکرار موفقیت با 

ناگلزمن سرمربی جوان و ۳۳ ساله خود است.

بازگشت هیجان به قاره سبز
فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا از امشب آغاز می شود

طارمی: به تیم های بزرگتر از پورتو فکر می کنم
اسکوچیچ می تواند تیم ملی را دچار تغییر و تحول کند

مهــدی طارمی فصل جــاری لیگ پرتغال را با عضویت در یکــی از تیم های مطرح 
این کشــور و حتی اروپا پشــت  ســر می گذارد. با این حال او آرزوهای بزرگتری دارد که 
بــرای تحقق آنها تالش می کند. مهاجم ایرانی پورتو با اشــاره به اینکه به حضور در 
تیم هــای بزرگتر فکر می کند، گفت: »طرفدار رئال مادرید هســتم و از بچگی آرزوی 
حضور در این تیم را داشــتم.« مهدی طارمی در بخشــی از مصاحبه اش با ســایت 
فدراســیون فوتبــال ایــران تأکیــد کرده برای رســیدن بــه آرزوهایش دســت از تالش 
نمی کشد: »رسیدن به آرزو و هدفی که از کودکی در سر وجود دارد با تالش و پشتکار 
میســر می شــود. آرزوی بــزرگ من حضور در تیــم بزرگی بود که بتوانم بدرخشــم و 
عملکرد خوبی داشــته باشــم. پورتو در این برهه از زمان برای من رســیدن به هدف 
دوران کودکی ام اســت. پورتو تیم بزرگی اســت و آرزوی هر کســی می تواند باشد. هر 
چند که آرزوی من حضور در تیمی بزرگتر است و امیدوارم به آن برسم. من طرفدار 
رئال مادرید هســتم. از ۶ سالگی فوتبال را دنبال می کردم و آن زمان آرزویم حضور 
در رئال بود. اما باید خیلی تالش کنم و با شرایط موجود به هدفم برسم. یک سری 

چیزها سخت و غیرقابل به دست آوردن است اما من دست از تالش نمی کشم.«
آقــای گل فصل گذشــته لیــگ پرتغال از حضــور در پورتو راضی اســت: »پورتو تیم 
بزرگــی اســت و در ســطح جهان معتبر اســت. با امکانــات زیادی کــه در لیگ  پرتغال 
مخصوصاً این تیم وجود دارد، به این کشور آمدم تا با جام هایی که در طول مسابقات 
می توان کسب کرد به موفقیت برسم. سبک بازی و اعتقادی که مربی این تیم به من 
داشــت، باعث شــد در این تیم حضور یابم. نکته خوبی که در پورتو وجود دارد، اینکه 
همه یک تیم هســتند. تیم ســتاره ندارد و به دنبال ســتاره هم نیســت. مهمترین چیز 
برای من اعتقاد مربی به من است که این امر مهم و تأثیرگذار برای یک بازیکن است 
و خوشبختانه تمام شرایط برای حضوری آرام و موفق برایم فراهم است. می خواهم 
در لیــگ پرتغال آقای گل شــوم و چند جام وجــود دارد که بتوانم همه را با هم در کنار 
دیگــر هم تیمی هایم کســب کنیم. بدون شــک در آینده اتفاقات بهتــری خواهد افتاد. 
قهرمانی لیگ پرتغال، بزرگترین هدف کنونی من اســت.« مهدی 
طارمــی درباره شــرایط تیم ملی با حضور دراگان اســکوچیچ 
هــم صحبت کرد: »اســکوچیچ مربی اســت کــه مدت ها با 
تیم هــای باشــگاهی در ایــران کار کرده و شــناخت و درک 
کاملی از بازیکنان ایرانی دارد. او فن، اســتعداد و کیفیت 
باالیــی دارد که می تواند تیم ملــی را دچار تغییر و تحول 
کنــد و این امر در 4 بــازی پیش رو بســیار تأثیرگذار خواهد 
بــود. اســکوچیچ بــرای تــک تــک ملی پوشــان بــه منظور 
اجــرای بازی و نوع عملکردشــان برنامه دارد. 
در صحبتی که با او داشتم، متوجه شدم که 
سخت در حال آنالیز و برنامه ریزی است. 
حریفانمان خیلی سرســخت نیســتند 
امــا بــدون برنامــه، تــالش و پشــتکار 
پیروزی قابل اجرا نیســت. متأسفانه 
انتخابــی  مســابقات  رفــت  دور  در 
جــام جهانــی بــه عــراق و بحریــن 
باختیــم. تــا زمانــی کــه تمرینــات 
مســتمر و بازی های دوستانه وجود 
نداشــته باشــد نمی تــوان در مســیر 

موفقیت پیش رفت.«

حامــد جیرودی / درروزهای گذشــته و بــا موج جدید 
شــیوع کرونــا، چهره هــای سرشــناس ورزشــی مانند 
حمیــد ســوریان نایــب رئیــس فدراســیون کشــتی، 
صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بســکتبال و 
سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال 
از ابتــال به ایــن ویروس در امان نماندند و متأســفانه 
این شرایط ادامه هم دارد. در این میان تست محمد 
نوازی مربی شــهرخودرو هم مثبت شــده و پس از او 
دیگر مربی این تیم یعنی علی ســامره هم به کووید 

19 مبتــال شــده اســت. نــوازی در این خصــوص به 
خبرنگار »ایران« گفــت: »نمی دانم چطور مبتال 
شــدم ولی فکر می کنم چنــد روز پیش که با تیم 
بــرای دادن تســت پزشــکی به ایفمــارک رفتیم، 
آنجــا مبتال شــده ام. صبــح آن روز چند سی ســی 

از مــا خــون گرفتند و بعد هــم لباس مان را 
و تســت ورزش دادیــم  درآوردیــم 

و ســرما خــوردم. وگرنــه جــای 
خاصی نمی رفتــم و با تیم 

در اردوی هتــل المپیک 
بــودم.« او کــه حاال در 

خانگــی  قرنطینــه 
دربــاره  اســت، 
بیماری اش  عالئم 
هــم توضیــح داد: 
کمــی  ابتــدا  »در 

تــب کــردم ولــی بعد 
حالم بهتر شــد ولی تست 

دادم که مثبت بود و االن حس 
بویایــی ام را از دســت داده ام. 

فعاًل اســتراحت می کنــم. از همه مــردم می خواهم 
مراقب سالمتی شان باشند، تا جایی که ممکن است 
از رفــت و آمدهــای اضافــه پرهیز و موارد بهداشــتی 
را رعایــت کننــد تــا خــدای ناکــرده مبتــال نشــوند.« 
شــهرخودرو شــنبه در دیداری دوستانه مقابل پیکان 
اردوی  ایــن مســابقه،  بــا  و  رســید  برتــری 2-۳  بــه 
مشــهدی ها در تهــران پایــان یافــت. نــوازی دربــاره 
وضعیت نماینده مشــهد در لیــگ برتر گفت: »ما ۳ 
بازی دوســتانه در ایــن اردو انجام 
دادیــم؛ بــا بــادران بــدون گل 
مساوی، نفت مسجدسلیمان 
را 1-0 بردیــم و در بازی آخر با 
پیــکان کــه مــن نبــودم ولی 
شنیدم بچه ها خیلی خوب 
بــازی کردنــد. البتــه بچه ها 
در دوران بدنســازی هستند. 
تعطیــل  روز  چنــد  تمرینــات 
است  و تیم از آخر هفته دوباره 

در مشهد استارت می زند.«
ســــــیدمهدی  اینکــــه  بــا 
رحمتــــــــــــی ســـــــــــرمربی 
شــهرخودرو اســت ولی در 
لیـــگ قهرمانـــان آســـیا، 
 A نـــــوازی کــه مـــــدرک
مربیگری آســــیا را دارد 
به عنــوان ســرمربی در 
قبــــل  کنفرانس هـــــای 
و بعــــــد از بازی هــــــای 
شـــــهرخودرو شــــــرکت 

می کرد. او درباره مربیگری رحمتی در لیگ بیســتم 
چنیــن نظــر داد: »آقا مهــدی در زمان بــازی هم به 
عنوان کاپیتان با بازیکنانش از عقب زمین به راحتی 
صحبــت می کرد و تجربه خوبــی در این زمینه دارد. 
رحمتــی به دنبال مــدرک مربیگری اش اســت و به 
طــور مــداوم کتــاب می خواند و پرس و جــو می کند. 
ما هم کنارش هســتیم و امیدوارم با حمایت مردم 
و مسئوالن مشــهد و آقای حمیداوی تیم منسجم و 

خوبی روانه مسابقات لیگ برتر بیستم کنیم.«
چند روز پیش خبری منتشــر شــد مبنــی بر اینکه 
رحمتــی به صــورت رســمی از فوتبــال خداحافظی 
کــرده ولــی خودش اعــالم کــرد هنــوز تصمیمی در 
این باره نگرفته اســت. نوازی هم در این باره اطالع 
دقیقــی ندارد: »نمی دانم او در لیگ بازی می کند یا 
نه و این بسته به نظر خودش دارد ولی فکر می کنم 
هنوز به بازی کردن عالقه داشته باشد. ضمن اینکه 
بــه نظرم در شــأن رحمتی اســت که اگــر می خواهد 
کنار برود، یک بــازی خداحافظی آبرومندانه برگزار 
و از او تشــکر و قدردانی شــود. درســت است که یک 
سری از بازیکنان مثل ما بازی خداحافظی نداشتند 
و باشگاه هایی که بیشتر در آنها بازی کردیم اهمیتی 
ندادنــد ولــی امیــدوارم ایــن اتفــاق بــرای رحمتــی 
بیفتــد.« صحبت هــای پایانــی  هافبک اســتقالل در 
دهــه 80 درباره شــرایط فعلی آبی پوشــان با حضور 
محمــود فکــری اســت: »خوشــحالم کــه یــک کادر 
اســتقاللی آمده و امیــدوارم با آمدن آقــای فکری و 
سایر دوســتان اتفاق های خوبی بیفتد و استقالل به 
جایگاه واقعی اش برگردد. حق هواداران نیســت که 

این همه اذیت شوند.«

گلزنی انصاری فرد و عزت اللهی در فوتبال باشگاهی اروپا
لژیونرهــای فوتبــال ایران دوشــنبه شــب در بازی های 
مختلفی در ترکیب تیم های خــود به میدان رفتند؛ در 
هفته پنجم لیگ دانمــارک، وایله در یک بازی جذاب 
برابر لینگ بای به برتری ۳-2 رسید. سعید عزت اللهی 
ضمــن گلزنــی در دقیقه 45 برای وایلــه، یک اخراجی 
هــم از حریــف گرفــت؛ در هفته چهارم لیــگ پرتغال، 
سانتاکالرا برابر پاسوس ده فریرا 2-1 شکست خورد. در 
این بازی شهریار مغانلو از دقیقه 64 برای سانتاکالرا به 
میــدان رفت و با حضور 26 دقیقــه ای اولین بازی خود 

در پرتغــال را تجربــه کــرد. در هفته پنجــم رقابت های 
لیگ هلند، زووله میزبان آیندهوون بود و ۳ -0 شکست 
خــورد. رضا قوچان نژاد در ترکیب اصلی زووله حضور 
داشــت و در دقیقه ۳0 یک پنالتی گرفت اما نتوانســت 
آن را بــه گل تبدیــل کنــد. در هفته نهم لیــگ بلژیک، 
شارلروا میهمان خنک بود و 2-1 شکست خورد و صدر 
جــدول را از دســت داد. در ایــن بازی علی قلــی زاده و 
کاوه رضایی دو بازیکن ایرانی از ابتدا در ترکیب شارلروا 
حضور داشتند اما در گلزنی ناکام بودند. در هفته پنجم 

سوپرلیگ یونان، آاک میزبان پائوک بود که این 
بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در این بازی 
کریــم انصاری فرد که از ابتــدا در ترکیب آاک 
حضــور داشــت، دقیقــه 2۳ گل زد و دقیقــه 
60 تعویض شــد. المپیک دونتسک در هفته 
ششــم لیگ برتر اوکراین به مصاف ورســکال 

رفــت و 1-0 شکســت خــورد. شــهاب زاهــدی 
دقیقه 58 به میدان رفت و حضور ۳2 دقیقه ای 

در ترکیب المپیک  دونتسک را تجربه کرد. 

گفت وگوی »ایران« با محمد نوازی، مربی شهرخودرو که تستش مثبت شد

فکر می کنم در ایفمارک کرونا گرفتم، بویایی ام را از دست داده ام
باید برای رحمتی یک بازی خداحافظی آبرومندانه بگیرند/ امیدوارم با آمدن فکری اتفاق های خوبی برای استقالل بیفتد

جلسه مدیران و پیشکسوتان پرسپولیس با نمایندگان مجلس

یحیی نبود، پروین تقاضای بودجه کرد
جلسه اعضای فراکسیون ورزش و کمیسیون فرهنگی مجلس با پیشکسوتان 
و مدیران باشــگاه پرسپولیس دیروز در مجلس شــورای اسالمی برگزار شد. 
در این جلسه مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس، علی رغبتی، 
محمــد فیاض و غالم محمدعلیپــور اعضای هیأت مدیره و پیشکســوتانی 
چــون علی پرویــن، حمید اســتیلی، محمــود خوردبین، محســن خلیلی و 
سپهر حیدری و برخی از اعضای کانون هواداران باشگاه پرسپولیس حضور 
داشــتند ولــی یحیی گل محمدی و افشــین پیروانی که جــز مدعوین بودند، 
غیبت داشتند. در این نشست پیشکسوتان پرسپولیس به بحث و تبادل نظر 
پیرامون مشــکالت و حواشی این تیم پرداخته و این مسائل را با نمایندگان 
مــردم در مجلس در میان گذاشــتند. پروین درباره جلســه پرسپولیســی ها 
بــا نمایندگان مجلس گفت: »جلســه خیلی خوبی بود. امیــدوارم خروجی 
خوبی هم داشــته باشد. در مورد سهام بورس، خصوصی سازی و مشکالت 
اســتقالل و پرســپولیس امیدوارم خروجی داشــته باشــد که نتیجه بگیریم. 
هزینه های اســتقالل و پرسپولیس باالی 200 میلیارد تومان می رود، اینها را 
نمی توان تأمین کرد مگر این که بودجه و درآمدزایی باشــد. حاال فکر کنیم 

امسال بگذرد، سال بعد چه؟ باز هم می گویم دست شان درد نکند.«
ë رسول پناه: به دنبال درآمدزایی از فروش بشار نیستیم

مهــدی رســول پناه پــس از حضــور در مجلــس شــورای اســالمی در جمع 
خبرنــگاران، اظهار داشــت: »در خصوص مشــکالت باشــگاه پرســپولیس 
دیداری با نمایندگان محترم مجلس بخصوص اعضای فراکسیون ورزش 
مجلس داشــتیم و مشــکالت و دغدغه هایمان را بیان کردیم. پرسپولیس 
یکی از بزرگترین باشگاه ها است که قهرمان غرب آسیا شده. من خدمت 
نمایندگان دغدغه و مشــکالت باشــگاه را بیان کــردم و امیدوارم راهکاری 
ایجاد شــود تا مشــکالت حل شــود؛از ســویی در خدمت کمیســیون برنامه 
و بودجــه هــم بودیــم تا راهکار مناســبی جهت رفع مشــکالت پیــدا کنیم. 
 مشــکالت باشگاه پرسپولیس خیلی زیاد اســت بخصوص در بخش مالی 
که امیدوارم به راهکار مناســبی برسیم.« سرپرست باشگاه پرسپولیس در 
مورد اینکه در این جلسات چه قول هایی از نمایندگان برای حل مشکالت 
گرفته ایــد؟ عنــوان کــرد: »نظــر ما این بــود که بودجــه ای برای دو باشــگاه 
اســتقالل و پرســپولیس اختصــاص دهند. بحث من باشــگاه پرســپولیس 
اســت و نماینــده اســتقالل هــم در اینجــا حضور داشــت؛ بودجــه ای را به 
صورت مشــخص برای دو باشــگاه اختصاص و به صورت خیلی فوری در 
اختیار باشــگاه ها قرار دهند تا مشــکل دو باشــگاه حل شود.« رسول پناه در 
مورد بحث بشــار رســن و قراردادی که این بازیکن با باشگاه داشته، گفت: 
»به هیچ عنوان اجازه جدایی به بشار رسن را نخواهیم داد زیرا ما به هیچ 
عنــوان به دنبــال درآمدزایــی از ایــن بازیکن نیســتیم. به توافقاتــی با این 

بازیکن رسیده ایم و به امید خدا بشار رسن در تیم ما می ماند.«
ë بشار در تمرینات نیروی هوایی

بشــار رســن، هافبک عراقی پرســپولیس 4 روز پیش تهران را به مقصد 
بغداد ترک کرد تا در مراسم دومین سالگرد وفات مادرش شرکت کند. 
در همین راستا سایت »اسپورت« عراق خبر داد این بازیکن دوشنبه در 
تمرینات تیم ســابقش نیــرو هوایی رفت تا به همــراه بازیکنان این تیم 
تمرین کند. گفتنی اســت ســایت »الکــره العراقیــه« در جدیدترین خبر 
10 بازیکــن گرانقیمت فوتبال این کشــور در به روزرســانی جدید ســایت 
ترانســفر مارکــت را معرفی کرد و رســن با ارزش 725 هــزار یورو در رده 

ششم این رده بندی قرار گرفت.
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ë  )وایپــو( معنــوی  مالکیــت  جهانــی  ســازمان 
مــدال خالقیت ایــن ســازمان را بــه پاس یــک عمر 
دســتاوردهای گرانسنگ اســتاد محمدرضا شجریان 
در حوزه موسیقی سنتی و فرهنگ فارسی، به مرحوم 
شجریان اعطا کرد. مدال خالقیت وایپو به هنرمندان 
اثرگذاری که سهم بسزایی در توسعه فرهنگی و هنری 
ایفا کــرده و ابتکارها و فعالیت های آنها تأثیر شــایانی 
بــر ارتقــای احتــرام به آثــار خالقانــه داشــته اند، اهدا 

می شود./مهر
ë  اجرای مشترک همایون شــجریان و شهرام ناظری

که قرار است فروردین ماه 1400 در هفته فرهنگی ایران 
در سالن فیالرمونیک شهر پاریس برگزار شود هر اجرا 
به صورت جداگانه خواهد بود. سهراب پورناظری هم 
در این رویداد فرهنگی هنری حضور دارد و آهنگسازی، 
تنظیم و سرپرســتی گروه همایون شجریان را برعهده 

خواهد داشت./ موسیقی ما
ë  محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ

و ارشاد اســالمی در احکامی جداگانه حجت االسالم 
والمسلمین حبیب رضا ارزانی، علیرضا اسماعیلی، 
اســماعیل امینــی، اشــرف بروجــردی، راضیــه تجار، 
هومــان حســن پور، ابراهیم حیدری، محمدحســین 
رنجبــران، صابــر ســهرابی، غالمرضــا غفــاری، علی 
غیاثی ندوشــن، مهدی فیــروزان، علیرضــا کاظمی، 
جــواد محقــق، علیرضــا مختارپــور و محمدجــواد 
مرادی نیا را به عنوان اعضای شــورای سیاســتگذاری 
بیســت و هشــتمین دوره »هفتــه کتــاب« جمهوری 

اسالمی ایران منصوب کرد.
ë  فراخوان بخش رقابتی ســی و ششــمین جشنواره 

موسیقی فجر به صورت باکالم و بی کالم در بخش های 
موسیقی )دستگاهی، کالسیک، پاپ، نواحی، تلفیقی، 
معاصــر و ارکســترال ایــران( و ناشــر برگزیده منتشــر 
شــد. صاحبان آثار از چهارم آبــان می توانند، تمامی 
آلبوم های صوتی دارای مجوز از دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و ســایر نهادهای رسمی را در 
بازه زمانی مشــخص از یکم مهر ۹۶ تا یکم مهر ۹۸ که 
به صورت فیزیکی و دیجیتال منتشــر شــده اســت تا 
پایان وقت اداری شنبه 1۵ آذرماه با مراجعه به سامانه 
اینترنتــی جشــنواره مراحل ثبــت نام خــود را انجام 

دهند. /روابط عمومی
ë  بهــروز غریب پور« کارگــردان تئاتر کــه در روزهای«

گذشــته به دلیل ابتال به کرونا و با مشــورت پزشکان در 
بیمارستان بستری شده بود، پس از بهبودی نسبی روز 

گذشته به خانه بازگشت./ایرنا
ë  به گفته ســیداحد میکائیل زاده معاون ارتباطات و

اطالع رسانی شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
»مقاومت« آیین نکوداشــت زنده یاد اکبر عالمی در 
مراســم افتتاحیه دومین مرحله برگــزاری این رویداد 

سینمایی برگزار می شود./ ایسنا
ë  کتاب »آمــوزش تنبک« تألیــف مجید طریقت

توســط مؤسســه آوای برگریزان و چکاد هنر منتشــر 
شد./ایلنا

ë  محمدرضا گلزار و نوید محمدزاده دو ستاره سینمای
ایران به بیماری کرونا مبتال شدند./خبرآنالین

ë  فیلم نمایش عروسکی »ماهی« به کارگردانی ویدا
قهرمانــی از تولیــدات ســال 1۳۷4 مرکز تئاتــر کانون 
پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان اکــران اینترنتی 

شد./مهر
ë  فراخوان  یازدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه

ایران منتشر شد./مهر
ë  گاو امریکایــی به کارگردانی و نویســندگی آســمان

طوســی در چهارمین حضور جهانی خود به بیســت 
 Sugardi و هفتمین دوره جشــنواره بین المللی زنــان
altrove میالن-ایتالیــا راه پیــدا کــرد. این جشــنواره 
بیست و سوم تا سی و یکم اکتبر مصادف با ۲ تا 10 آبان 

به صورت آنالین در ایتالیا برگزار می شود./خبرآنالین
ë  ،فیلم هــای مرضیــه ریاحــی، علیرضــا کاظمی پور

محمد پوســتین دوز و احمد میرهاشــمی به بیست و 
ششمین جشنواره جهانی فیلم گرانادا »جوایز لورکا« 
اســپانیا راه یافتند. این جشــنواره با گرامیداشــت یاد 
درخشــان ترین چهره شعر اســپانیا، »فدریکو گارسیا 
لورکا« برگــزار و به برگزیدگانش تندیس لــورکا را اهدا 

می کند. /ایسنا
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گــروه فرهنگی/ بیش از 20 ســال قبل، اواخر تابســتان 
ســال 1999 کنفرانــس علمی بزرگی بــا محوریت آثار 
فرهنگی و علمی خیام از ســوی یونسکو برگزار شد که 
طی آن محمدرضا شــجریان هم با برپایی کنســرتی، 
اشــعاری از عمــر خیــام و ســعدی خوانــد.  در همین 
مراســم بود که مدال پیکاسو به پاس تالش شجریان 
معرفــی  و  ایرانــی  اصیــل  موســیقی  شناســاندن  در 
کاربرد آن در صلح و دوســتی توسط »فدریکو مایور«، 
مدیرکل وقت یونســکو به او اعطا شد. هر چند که این 
تنها تقدیر یونســکو از زنده یاد شجریان نبود، زمستان 

ســال 2007 هم به پاس ارزش های انسانی و فرهنگی 
آثــار اســتاد، مدال موتــزارت به او اعطا شــد. از همین 
رو، »ُادری اَزوله«، مدیرکل یونســکو با ارسال پیامی به  
احمد جاللی، ســفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو  
درگذشت زنده یاد شجریان را تسلیت گفت.  اودر پیام 

خود آورده است: 
» بــا انــدوه فراوان از درگذشــت محمدرضا شــجریان 
آگاه شــدم، انســانی کــه قلــب بســیاری را در ایــران، 
فارســی زبانان منطقه و سراســر جهان متأثر ساخت. 
از طــرف یونســکو به شــما، خانواده وی و مــردم ایران 

صمیمانه تسلیت می گویم. از دلبستگی تان به ایشان 
و سنگینی این فقدان آگاهم.

نــه تنهــا خواننــده ای با اســتعداد و  آقــای شــجریان 
استادی کامل در سبک های موسیقی سنتی ایران بود، 
بلکه هنر خــود را برای دفاع از اهداف بشردوســتانه و 
آموزشــی و تربیتی مصروف داشت. در کنار تخصص 
موسیقایی اش، او با صدای رسا و مصمم، حصارهای 
جدایی میان افراد، کشــورها و فرهنگ ها را درنوردید. 
بر این اســاس بود که پس از اجرای آوازی اشعار عمر 
خیــام در ایــن ســازمان، جایزه پیکاســو یونســکو را در 

ســال 1999 دریافت کرد. همچنین در ســال 2007، در 
مراســمی که به افتخار شــما، به عنوان رئیس پیشین 
مجمع عمومی یونسکو و پایان مأموریت 10 ساله نزد 
این ســازمان برگزار شــد، مدال موتزارت یونسکو به او 

اعطا شد.
آقای شــجریان طی بیش از 6 دهه، با فضیلت هنری 
خود، زیبایی شــعر کالســیک پارســی، از جمله اشعار 

ســعدی، حافــظ، موالنــا جالل الدیــن رومــی، عطار و 
عمــر خیــام را در پرتــو تــازه ای بــه نمایش گذاشــت. 
وی ایــن امکان را برای نســل جدید فارســی زبانان در 
کشورهای مختلف فراهم ساخت تا هویت فرهنگی و 
میراث مشترک خود را بازیابند، و با این کار، پیوندهای 

فرهنگی مردمان منطقه را استحکام بخشید.
بــا  آقــای شــجریان در چنــد ســال اخیــر شــجاعانه 
بیمــاری جنگیــد و در عیــن حــال پیونــد عمیــق خود 
را بــا مــردم ایران نــگاه داشــت، مردمی کــه او از آنان 
الهام می گرفت و برای آنــان می خواند. او با آثار خود 

نشــان داد که راه های بســیاری وجود دارد که فرهنگ، 
بــا آشــکار ســاختن آدمیت مشــترکمان، مــا را به هم 
نزدیک تر کند. از دیدگاه او، هدف همه هنرها انسانیت 
اســت کــه باید بر جهــان حکمفرما باشــد. ایــن نگاه، 
ارتباط تنگاتنگ با رســالت یونســکو دارد که می گوید: 
سنگر دفاع از صلح را می باید در اندیشه زنان و مردان 

ساخت. 
میراث محمدرضا شجریان در دل ها و اندیشه هایمان 

زنده خواهد ماند.
لطفاً همدردی عمیق ما را پذیرا باشید.«

 فرهنگــی/ نگاهــی به خبرهای منتشــر شــده در حــوزه ســینما در چند وقت اخیر نشــان 
از حضــور پررنگ مســعود کیمیایــی دارد؛ فیلمســازی که از یک ســو برای ســاخت فیلم 
تازه اش خبرســاز است و از سوی دیگر برای اکران آخرین ساخته اش. اواخر هفته گذشته 
امیرحســین حیدری، مدیر شــرکت پخــش نمایش گســتران از تدارک برای اکــران فیلم 
»خون شــد« در آبان ماه خبر داد. خبری کــه البته قطعیت ندارد و بــا توجه به فیلم های 
اعالم شــده برای اکــران و تعطیلی ســینماها بعید به نظر می رســد که به اکــران آبان ماه 
برســد. حتی آن طور که مرتضی شایســته به »ایران« می گوید این فیلم به شورای صنفی 
نمایــش وصول نشــده اســت. محمدصادق رنجکشــان، ســرمایه گذار این فیلــم هم در 
گفت وگــو با »ایران« تأکیــد می کند که به هیچ عنوان »خون شــد« را در شــرایط موجود 

اکران نخواهد کرد.
از »خون شــد« بیست ونهمین فیلم کارنامه مســعود کیمیایی سال گذشته در غیبت 
خود خواسته کارگردان در جشنواره فیلم فجر رونمایی شد. اگر چه این فیلم با فیلم های 
موفــق پیش و پس از انقــالب کیمیایی فاصله داشــت و همچون آثار پر انتقاد ســال های 
اخیرش بــا واکنش های متفاوت منتقدان مواجه شــد اما به هر حال هــر حضور کیمیایی 
در میدان سینما برای اهالی و عالقه مندان این حوزه جذاب و کنجکاوی برانگیز است. از 
این رو وقتی اواخر شــهریورماه خبر صدور پروانه ساخت برای فیلم تازه اش منتشر شد، 
در میان اخبار تولیدات سینمایی باز هم فیلم تازه این فیلمساز بر صدر اخبار قرار گرفت.

فیلم های اخیر کیمیایی اغلــب به خاطر همکاری با چهره هایی چون منصور لشــکری 
قوچانی در »قاتل اهلی« و جواد نوروزبیگی در »خون شد« به عنوان تهیه کننده حاشیه ساز 
شــده است و در اولین خبرها از فیلم تازه  او »خائن کشــی« هم حضور علی اوجی در مقام 

تهیه کننده شگفتی ســاز بــود. مدیر برنامه هــای رضا یزدانــی و یکی از تهیه کننــدگان پرکار 
موســیقی ایران که اگر چه چند سالی است پا به عرصه نمایش هم گذاشته اما تجربه ای در 
تهیه کنندگی ســینما ندارد. کیمیایی در روند ســاخت »قاتل اهلی« روزهای پرهیاهویی را 
تجربه کرد و اختالف نظر و درگیری لفظی ســنگین این فیلمســاز و منصور لشکری قوچانی 

حتی به نشســت خبری این فیلم در جشنواره ســی وپنجم فیلم فجر هم کشیده 
شد. او سال گذشته هم با اعالم انصراف از حضور در جشنواره فیلم فجر، 

اقدام همدالنه تهیه کننده »خون شد« را به همراه نداشت و نوروزبیگی 
اعالم کرد که این فیلمساز فقط می تواند از بخش کارگردانی در داوری 

انصراف بدهد. این بار هم قرار گرفتن نام کیمیایی در کنار علی اوجی 
از همان لحظه صدور پروانه ســاخت فیلم با موضع گیری های قابل 

توجه همراه شده است.
تــا به اینجــای کار حضــور علی اوجی کــه در این ســال ها به فرد 
اصلی پشــت پرده برنامه »دورهمی« تبدیل شده در همین مرحله 
انتخاب بازیگر شگفتی ســاز است. روز گذشــته خبر غافلگیرکننده 

اولین همــکاری مهران مدیــری با کیمیایــی در این 
فیلم منتشــر شــد. این دو البته قرار بود در فیلم 

»جــرم« در کنــار هــم باشــند کــه بــه دالیلی 
و  آقایــی  امیــر  ایــن  از  پیــش  نشــد.  میســر 

 ســارا بهرامی بــه عنــوان اولیــن بازیگران 
بودنــد.  شــده  معرفــی  کشــی«  »خائــن 

کیمیایــی پیش از ســاخت »متروپل« به دنبال آن بود که »خائن کشــی« را بســازد اما به دلیل 
پیــدا نکردن ســرمایه گذار قید کار را زد. در آن هنگام در کنار پوالد کیمیایی از شــهاب حســینی، 
حامــد بهداد و فریبرز عرب نیــا به عنوان گزینه هــای ایفای نقش اصلی فیلم نام برده می شــد. 
طبق اخبار منتشر شــده در یکی از رســانه ها، گویا کیمیایی در »خائن کشی« قصد دارد نگاهی 
بــه زندگی مهدی بلیغ داشــته باشــد؛ کال هبرداری که حتی کاخ دادگســتری تهــران را هم 
فروخت!  کیمیایی که در این سال ها تالش زیادی برای ساخت فیلمنامه دیگرش، 
»تبعید ســایه ها« داشــته و بــه دلیل هزینه باالی ســاخت، تصویــری کردن این 
فیلمنامــه را بــه پیداکــردن ســرمایه گذار موکــول کــرده، همزمــان نامش در 
میان فهرســت سریال ســازان شــبکه نمایش خانگی هم شــنیده می شود. 
محمدرضا نــادری مجــری طرح ســریال »جســدهای شیشــه ای« بهمن 
ماه ســال گذشــته از نگارش فیلمنامه این ســریال خبر داد. »جســدهای 
شیشه ای« عنوان رمانی اســت که در دهه هشتاد توسط مسعود کیمیایی 
نوشــته شــده و تــا امــروز ۲۶ بــار تجدید چــاپ شــده اســت. در اطالعات 
اولیــه نام جــواد نوروزبیگــی و هومن کبیری بــه عنوان تهیه کننــدگان این 
ســریال مطرح شد. قرار بود نگارش این سریال توســط میترا عرفانی و پیمان 
شــیرخانی و به سرپرستی مســعود کیمیایی تا بهار امسال به پایان برسد 
و بالفاصله پس از آن کیمیایی مشــغول ساخت شود اما آن طور که 
به نظر می رسد تولید این سریال هم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار 
گرفته و فعاًل اولویت کیمیایی به ســامان رســاندن ســی امین 

فیلم بلند سینمایی اش است.

پیام » ُادری اَزوله«، مدیرکل یونسکو برای درگذشت محمدرضا شجریان
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»خون شد« فعاًل اکران نمی شود، بازیگران »خائن کشی« به صف می شوند
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جشنواره کودک  به خانه ها می آید

پایان صدرنشینی »تنت« پس از ۶ هفته

کمدیجدیدرابرتدونیرو،بربامسینماهایجهان

افتتاحیه متفاوت سی  و سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان

گروه فرهنگی/ کودکان پشــت پنجره، روی پشت بام 
و بالکن های خانه شــان یا مقابــل صفحه تلویزیون 
افتتاحیــه ای متفــاوت از یــک رویــداد ســینمایی را 
تجربه کردند، جشنواره ای که به نام خودشان است 
و قرار بر این بوده که مشــارکت ویــژه  در برگزاری آن 
داشــته باشــند. امســال که کرونــا مانع حضورشــان 
کنــار هــم در خانــه جشــنواره شــده، برگزارکنندگان 
جشــنواره تالش کرده اند این رویداد را به خانه های 
آنها در سراســر ایران بیاورند، اگر چه محل برگزاری 
اصلی آیین فرهنگســرای منطقه 1۳ اصفهان بود و 
گروهی از مردم اصفهان در ســاختمان های مشرف 
از بالکــن منــازل خود، این مراســم را تماشــا کردند 
اما آیین افتتاحیه به صورت زنده از شــبکه امید هم 
پخش شــد تا سی  و سومین جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان شــامگاه یکشــنبه 27 مهر با حضور کودکان 
به صورت مجازی افتتاح شــود. قــدرت اهلل نوروزی، 
شــهردار اصفهان، نخستین سخنران مراسم اظهار 
امیــدواری کرد که شــعار ایــن دوره از جشــنواره »هر 
خانــه یــک ســینما و هــر کــودک یــک داور« تحقق 
پیــدا کند و به وســیله ســینما، هر خانه، یــک پایگاه 
فرهنگــی شــود. در ادامه بــا حضور مســعود توکلی 
)عمو مســعود( مجری و هنرمنــد اصفهانی و گروه 
آبنباتی و همیاری بچه هایــی که با بادکنک و پرچم 
ایران از بالکن خانه شــان برنامه را تماشا می کردند، 
آهنگ هایــی با مضامیــن داوری بچه هــا، رأی دادن 
آن ها به فیلم ها، تماشــای فیلم ها و شعار جشنواره 
اجرا شد. علیرضا تابش، دبیر این رویداد سینمایی 
هــم در پیام ویدئویی اطالعاتی راجع به بخش های 
مختلف جشنواره ارائه  و اظهار امیدواری کرد که این 
جشــنواره در  مدت شش روز از 27 مهرماه تا 2 آبان 
ثبت کننده خاطراتی خوش و متفاوت برای کودکان 
و نوجوانان باشــد. اجــرای آهنگ های نوســتالژیک 

و  مادربزرگــه«  »خونــه  نبــود«،  یکــی  بــود  »یکــی 
»خواهــران غریــب«، توســط تعــدادی از نوجوانان 
اصفهانی روی صحنه بخش بعدی این مراسم بود. 
پس از آن مجری برنامه از تمام کســانی که در حال 
تماشای این آیین بودند، درخواست کرد به احترام 
شهیدان راه سالمت یک دقیقه سکوت کنند. پس از 
قرائت بیانیه این دوره از جشــنواره توسط دو کودک 
به زبان فارســی و انگلیســی، بــا رهاســازی بادکنک 
توســط کــودکان و نوجوانــان، چراغ های ســی و ســه 
پل اصفهان یک به یک روشــن و آســمان اصفهان 

نورباران شد. 
ë !از ۶ سالگی آواز می خوانم اما فقط برای خودم 

برگــزاری  بــر  عــالوه  جشــنواره  روز  اولیــن  در 
کارگاه هــای آنالیــن آموزشــی و نمایــش فیلم ها در 
پلتفرم هــای نماوا، فیلیمــو و تیوا، دو فیلم »مســیر 
معکــوس«  و »لوپتــو« ســاخته عباس عســکری در 
خانه اجرایی جشنواره )سینما فرهنگ( به نمایش 
درآمــد و بــا حضور عوامل فیلم نشســت خبری آن 
برگــزار شــد. ابوالفضــل جلیلــی، کارگردان »مســیر 
معکــوس« بــا تأکیــد بــر اینکــه فیلم هایــم را خلق 
نمی کنــم بلکــه کشــف می کنــم، توضیــح داد: »ما 
فیلمســازان کاشــف هســتیم. خالص ترین هنر من 
در موسیقی اســت، بزرگترین استاد من محمدرضا 
شــجریان اســت. یک فیلمســاز می تواند حال بدی 
داشــته باشد اما فیلم خوبی بسازد اما یک خواننده 
اگر حالش بد باشــد، نمی تواند آهنگ شاد بخواند. 
هنــر را عبادت می دانم. از ۶ ســالگی آواز می خوانم 
امــا فقط برای خــودم! به غیــر از دو فیلمم که یکی 
از پســران از 1۴ ســالگی ازدواج کرد و به افغانســتان 
رفــت باقــی بچه هــا ماننــد خانــواده ام می مانند. با 
تمامشان صحبت می کنم و حواسم به آنها هست. 
با بازیگرانم دوست هستم چون از 1۶ سالگی کارم را 

شروع کرده ام هنوز در همان سن مانده ام.«
ë بگذارید ایده هایتان پرواز کند 

المپیــاد  چهارمیــن  همچنیــن  روز  ایــن  در 
فیلمســازی نوجوانان با پیام هــای ویدئویی مرضیه 
ایــرج طهماســب  برومنــد، رســول صدرعاملــی و 
داوران این رویداد افتتاح شــد. برومند در پیامش به 
نوجوانان از آنها خواست: »بگذارید ایده هایتان پرواز 
کند. سعی کنید به هرچه که فکر می کنید، روی کاغذ 
بیاورید و از طریق تصویر منتقل کنید. موضوعی که 
مــن از میان ایده های شــما انتخاب کــرده ام، رابطه 
انســان و طبیعت است. ثروت همیشه پول نیست، 
ثروت هر آن چیزی اســت که مــا از آب و هوا و زمین 
داریم. میراث فرهنگی و معنوی ما ثروت ما هستند. 
بــه میراثمان اهمیت داده و از آن پاســداری کنیم.« 
رســول صدرعاملــی هــم در پیامــش بــه نوجوانان 
گفت که حتی اگر فیلمســاز نشوید دانش هنر آن ها 
را متفاوت، خاص و دوست داشــتنی می کند. طبقه 
گفتــه حبیــب ایل بیگــی، مدیر المپیاد فیلمســازی 
نوجوانان، در این المپیاد  ۳1 دختر و ۳۳ پســر از 2۴ 

استان حضور خواهند داشت.
ë به رسمیت شناختن افراد دارای معلولیت 

 از اتفاقات تازه این دوره از جشــنواره توضیح دار 
شــدن فیلم ســینمایی »خداحافظ سینما« ساخته 
یاسر احمدی و »شــماره29« ساخته هادی رحیمی 
خواص با همکاری گروه سوینا برای نابینایان است. 
دکتــر وحیــد قبادی دانا با اشــاره بــه فعالیت  مثبت 
جشــنواره فیلم کودک در مناسب ســازی فیلم های 
جشنواره در پخش پلتفرم ها برای مخاطبان نابینا و 
ناشنوا، ابراز امیدواری کرد این اتفاق کم نظیر، شروع 
خوبــی باشــد تــا در تمامــی رویدادهــای فرهنگی و 
اجتماعی مسئولین و متولیان افراد دارای معلولیت 

را به رسمیت بشناسند. 

 
پس از شــش هفتــه صدرنشــینی متوالــی »تنت« 
جدیدترین ساخته کریستوفر نوالن بریتانیایی، پس 
از شــش هفتــه نمایــش در امریکای شــمالی با 64 
میلیون دالر و با احتساب سایر قاره ها مجموعاً ۳41 
میلیون دالر درآمدســازی کرد. پــس از فیلم نوالن 
یک فیلم خانوادگی و شیرین و کمدی به نام »جنگ 
با پدربــزرگ« با حضــور رابرت دونیــروی معروف 
در نقــش اصلی، در باالترین نقطه جدول ایســتاد. 
ایــن فیلــم 94 دقیقــه ای محصــول اســتودیوهای 
مارو و ســای کــه تیم هیــل آن را کارگردانــی کرده و 
فیلمنامه  آن را تام جی استل و مت امبر نوشته اند 
و تصویربــرداری اش با گرگ گاردینر بوده در 2250 
سالن در سطح امریکا، کانادا و مکزیک ۳/6 میلیون 
دالر پولســازی کرد و بر »tenet« که در 2218 تاالر به 

2/1 میلیون دالر رسید سایه انداخت.
ë پایان یک بالتکلیفی دو ساله

»جنگ بــا پدربزرگ« که برای کســب رتبه اول 
پرفروش هــای امریــکا »ســارق صــادق« کارتریلر 
)دلهــره آور( و اکشــن تــازه لیام نیســون ایرلندی را 
هــم پشت ســر نهــاد. ایــن فیلم نــه یــک کار کاماًل 
جدیــد بلکــه محصــول 2018 اســت و تأخیــر دو 
ســاله در پخــش آن به دلیل ویروس کرونا نیســت 
بلکه به این خاطر اســت که این فیلم تولید شــده 
توسط استودیوی وین اشتاین است که پس از افشا 
شدن تخلفات وســیع اخالقی هاروی وین اشتاین 
یکــی از دو مالک آن بالتکلیف مانــده بود تا اینکه 
اســتودیوها و توزیع کننده های تازه ای که در ســطور 
قبلــی نام شــان آمد، پــا پیش گذاشــتند و تملک و 
توزیع آن را برعهده گرفتند. این فیلم که داستانش 
از یــک رمــان بــا همیــن نام نوشــته رابــرت کمیل 
اســمیت اقتباس شــده و اوماتورمن، جین سیمور 
و کریســتوفر واکن سرشــناس و قدیمی هــم در آن 
بــازی کرده اند. داســتان درباره کوشــش یک پســر 
نوجــوان برای بیرون راندن پدربــزرگ خود از اتاق 
ویژه خودش در خانه مســکونی اش است. »جنگ 
بــا پدربزرگ« از ســایت ارزشــگذاری روتن توماتوز 
فقــط نمــره تأیید آمیــز 6۳ درصــد از 100 درصد را 
دریافت داشــته و فروشــش در ســایر قاره ها هم از 
17/8 میلیون دالر فراتر نرفته  اما همین ارقام برای 
عصر تلخ جوالن »کووید 19« هم اسباب پیشتازی 

در هنر هفتم به حساب می آید.
ë پیامدهای نیک کردار شدن یک سارق

»ســارق صادق« که کمپانی هــای زیرو گراویتی 
و اوپــن رود آن را ســاخته و توزیــع کرده انــد، بــا تم 
جــدی 180 درجه متفاوت با حــال و هوای »جنگ 
بــا پدربزرگ« اســت و بخوبی توانســته اســت نظر 
مساعد دوستداران این ژانرها را جلب کند. در این 
فیلم مارک ویلیامز عالوه بر کارگردانی در نگارش 
ســناریوی آن هم شــریک بــوده. این فیلــم درباره 
یک ســارق در آســتانه پیــری به نــام کارتر بــا بازی 
لیام نیسون اســت، که اهالی منطقه زیستش، او را 
»ســارق آشکار و پنهان« لقب داده اند، چرا که او با 
نقشه ریزی ها و طراحی های گسترده و طوالنی اش 
توانســته اســت بــدون لو رفتن و مشــخص شــدن 

هویتــش از بانک هــای کوچــک منطقــه مجموعاً  
بیش از 20 میلیون دالر بدزدد و با این حال او بعد 
از دل باختــن بــه زنی به نــام آنی ســامپتر )با بازی 
کیت والش( و ازدواج با او تغییر رویه می دهد و اما 
داستان به این ســادگی نیست. سایت ارزشگذاری 
متاکــری تیک از حداکثــر نمره 100 فقــط نمره 51 
را به »ســارق صــادق« داده اما فروش 1/9 میلیون 
دالری آن در ســه روز پایانــی هفته، فیلــم را در رده 
ســوم جدول سودســازان ســینماهای امریــکا قرار 
داده و فقط »جنگ با پدربزرگ« و »تنت« را باالی 

دست آن نشانده است.

ë وصف سایر فیلم های جدید
این هفته چند فیلم جدید دیگر هم در سطح جهان 

اکران شدند که اوصاف کوتاه آنها از این قرار است:
  رز زرد« محصول تازه استودیو »استیج سیکس« به 
کارگردانی دایان پاراگاس. یک موزیکال دراماتیک 94 
دقیقه ای اســت که زندگی و کارهای یک خواننده زن 
فیلیپینی به نام رز را نشان می دهد که از شهر کوچک 
محــل اقامتش در ایالت تگزاس امریکا کوچ می کند. 
این فیلم که اوا نوبل زادا نقش اصلی اش یعنی رز را 
ایفا کرده در 900 تماشاخانه در امریکای شمالی بیشتر 
از ۳50 هــزار دالر نفروخــت اما همین مبلغ حقیرانه 
هم برای ایستادنش در رده نهم جدول پرفروش های 

امریکا و کانادا کفایت کرد.
  »گرگ اسنو هالو« که یک کار کمدی و در عین حال 
هارور )ژانر وحشت( و ساخته جیم کامینگز است )او 
نقش اول فیلم را هم ایفا کرده( واپسین فیلم رابرت 
فورستر هنرپیشه پرسابقه امریکایی قبل از مرگش هم 
به حساب می آید و گیشــه ای اندک و 171 هزار دالری 
را به نام زد. با وجود این پیتر دبروژ منتقد نام آشنای 
نشریه پرنفوذ ورایتی با انتقاد از این فیلم آن را بسیار 
نازل تر از نخستین فیلم بلند جیم کامینگز که نامش 
»راه رعــد« اســت، خوانــده و متذکر شــده که صاعقه 

اقبال این بار برای کامینگز صادر و نازل نشده است.
  »مــردان پیشــتاز« کــه بــا فــروش 9۳ هــزار دالری 
در 184 ســالن در امریــکا و کانــادا بــه رتبــه بیســت و 
یکــم جــدول پرفروش هــا دســت یافت یــک کارتون 
کامپیوتری پرتحرک از کشــور کانادا با داستان نویسی 
و کارگردانــی آدام وود اســت که البته نــه کاری جدید 
بلکه محصــول 2018 اســت که کمپانی ســازنده اش 
)بــا نام »برون«( در ادامه روند باز پخش آثار قدیمی 
در روزگار ســخت و کم رونــق کرونایی اقــدام به اکران 
مجدد آن کرده است. این فیلم با صداپیشگی امثال 
جیمز مارسدن، روزاریو داوسون و آفرد مولینا داستان 
رویارویــی یــک گــروه از مبارزان بالنســبه نیــک کردار 
با چهــره ای خبیث به نــام بارون بلک اوت اســت که 

می خواهد دنیا را زیر چتر تملک سیاه خود درآورد.

وصال روحانی
خبرنگار 

 صحنه ای از »سارق صادق« اکشن جدید لیام نیسون ایرلندی 
که به جمع 3 فیلم پرفروش این هفته جهان وارد شد
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امــام علــی)ع(: چه بســیارند دانشــمندانی که جهلشــان آنهــا را کشــته در حالی که علمشــان با 
آنهاست، اما به حالشان سودی نمی دهد.

نهج البالغه)للصبحی صالح(ص852ح485 
سخن روز

چند سال است ســریال های ایرانی این وضع و 
حــال را پیدا کرده اند؟ گذشــته هــم همین طور 
بــود یــا مــا همیشــه فکــر می کنیــم در گذشــته 
بهتریــن فیلم ها و ســریال هایمان را دیده ایم؟ 
حــوزه  وارد  تــازه ای  نســل  اخیــر  ســال های  در 
سریال ســازی شــده اند؛ تغییر نســل ها طبیعی 
اســت و نمی تــوان مثــل بعضــی بازیگرهــا کــه 
متوجــه گذشــت ایــام و نیاز مخاطب بــه تغییر 
و تنوع نیســتند، دائم شــکایت کرد که چرا ورود 
و حضــور بازیگرهــای جــوان بــه پروژه ها باعث 
کم کاری بازیگرهای قدیمی شــده، بازیگرهایی که دهه 60 و 70 نقش 
جــوان اول را بــازی می کردنــد حــاال میانســال یا ســالخورده هســتند و 
طبیعتــًا، نقش بــرای آنها کمتر اســت. تهیه کننده هــا و کارگردان های 
شــاخص آن روزهــا هم حاال دیگر در اوج نیســتند، درســت کــه با آنها 
و آثارشــان خاطره داریم اما نمی شــود از آنها انتظار داشت هنوز مثل 

گذشته پرکار یا موفق باشند.
مسأله شاید این است که نسل تازه بسیار بسیار ضعیف تر از نسل قبلی 
است و اســتانداردهای بازیگری، سریال ســازی و برنامه سازی در همه 
شــبکه ها پایین آمده؛ قرار نیســت غــر بزنیم یا حرف هــای بارها گفته 
شــده را تکــرار کنیم، اما نســلی که ســلیقه، دانش و تجربــه نازلی دارد 
نمی تواند »هزاردســتان«، »روزی روزگاری« یا »اولین شــب آرامش« 
بســازد. بحــث محدودیــت و ممیــزی تنها بخشــی از این ماجراســت 
کــه همــواره در تلویزیون وجود داشــته. نمونــه بارز آن اعمال ســلیقه 
و ممیزی ســریال »در پناه تو« اســت که پس از بیســت ســال عجیب و 

بیهــوده به نظــر می رســد. امــا حتــی »در پناه تــو« با آن همــه ممیزی 
محتاطانــه و نادرســت، به دلیل متن و قصه تازه اش هنــوز جذاب و از 
بعضــی ســریال های امروز دیدنی تر اســت؛ در دل همیــن ممیزی ها، 
»وفا«، »پایتخت« و »وضعیت ســفید« هم ســاخته شــده اســت پس 
نمی شود همه گناه را به گردن مدیرانی انداخت که بیش از هر چیز به  
صندلی و ماندن در سمت هایشان فکر می کنند؛ مشکل اندیشه و نوع 
نگاهی اســت که به موضوع سریال ســازی وجود دارد. تولیدات سطح 
پاییــن جــدا از ایــن که از جامعــه و دغدغه هــای مردم دور هســتند در 
کپی برداری هم شکست خورده و سطح پایین اند؛ بازتولید برنامه ها و 
شــوهای موفق یا پر زرق و برق خارجی، در اندازه ای ضعیف تر کمکی 
به جذب مخاطب نمی کند، حتی دست خالی ما در برنامه سازی را رو 
می کند. کپی برداری از ســریال های ترکی با استانداردها و ممیزی های 
تلویزیــون کــه جذابیت های اصلــی آن ســریال ها را هم ندارد، نشــان 
می دهــد کــه حتی در ســاخت آثار عامه پســند و پربیننــده هم مهارت 
و ابــزار نداریــم؛ موجــی از ســریال های تــازه در راهنــد کــه تلویزیون با 
تبلیغــات فــراوان می خواهــد بگویــد پاییــز قرار اســت بــرگ برنده رو 
کند، اما واقعیت این اســت سال هاســت برگ برنده ای در کار نیست. 
»نجال« ترکیبی از »مینو« و »کیمیا« و ناامیدکننده تر از آنهاســت. با دو 
اســتعداد تلف شده، سارا رسول زاده )نجال( که در تئاتر، به یادماندنی 
و جذاب اســت و حســام منظور که کوشــیده متفاوت با »برادرجان« و 
»بانــوی عمارت« باشــد اما نقــش عبد چیزی بیش از تــالش او، برای 
دیــده شــدن نیاز داشــته اســت؛ بایــد منتظر مانــد و به تماشــای بقیه 
سریال ها نشست شاید این بار پیش بینی ها غلط از کار در بیاید، اگرچه 

مشت نمونه خروار است. 

۲۹ مهر؛ سالروز تولد ساموئل خاچیکیان سهیل محمدی
  چرا سریال های ایرانی نــــگاره

دیگر گل نمی کنند؟
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»انســولین  هشــتگ  هــم       دیــروز 
نیســت« اولیــن هشــتگ کاربران 
ایرانی شــبکه های اجتماعی بود. 
 البته بحث ها کمی با دیروز  تفاوت داشت و عالوه بر 
اینکه دیابتی ها از مشکالت شــان برای پیدا کردن این 
دارو می نوشتند حرف های رئیس کمیسیون اقتصاد 
ســالمت اتاق تهران مورد توجه قرار گرفت و بازنشــر 
شــد. او گفــت: »بــه روال هــر ســال بیــش از 1/5 برابر 
نیاز کشــور انسولین وارد شــده اما انسولین وارد شده، 
مجــدداً صادر یا به عبارتی غیرقانونی از کشــور خارج 
می شــود.« از ســوی دیگــر کاربران با هشــتگ از اینجا 
بخر انســولین، داروخانه هایی که این دارو را دارند به 
یکدیگر معرفی می کردند. بحث بر سر انسولین های 
قلمــی و داخلــی و تفاوت شــان بــا یکدیگــر هــم داغ 
اســت: »دیشــب شــام نخوردم کــه نوورپیــد نزنم که 
صرفه جویی کنم. آخر شــب قندم بــاال بود، اهمیتی 
ندادم. لنتــوس همیشــگی رو زدم و خوابیدم. صبح 
بــا افت قنــد بیدار شــدم. دیــروز ورزش هــم نکردم. 
فقط یــه دیابتی می فهمــه قند ۴۹ یعنــی چی. فقط 
یــه دیابتــی می دونــه تنظیم قنــد چه کار ســختیه.«، 
» می دانیــد چــه اتفاقی افتاده که  انســولین نیســت؟ 
رئیس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتاق تهــران: »به 
روال هــر ســال بیش از 1/5 برابر نیاز کشــور انســولین 
وارد شــده اما انسولین وارد شــده، مجدداً صادر یا به 
عبارتــی غیرقانونــی از کشــور خــارج می شــود.« بعد 
می گوینــد قاچــاق دارو نداریــم«، » بعــد از چنــد روز 
کــه داروی پــدرم تمام شــده بود، به ســختی باالخره 
تونســتم  انســولین پیدا کنم؛ قصد ســیاه نمایی علیه 
مملکت رو  ندارم و به کسانی که می خوان بیان شروع 
به فحاشی کنند پیشــاپیش می گم می تونید بیایید و 
مدارک پزشــکی پدرم رو ببینید! فقط ســؤالم اینه آیا 
ایــن زندگی حق ماســت؟!«، »خواهــرم کرونا گرفت 
قندش رفت باال و وارد کمای دیابتیک شــد. بعد از یه 
هفته تو ICU بودن آوردیمش خونه. ۲ نوع  انســولین 
می زنه، امروز کل کرج رو گشتم انسولین نبود نه آزاد و 

نه دولتی.«، »  بیمار نابینای من که تنها زندگی می کنه 
بدون انسولین قلمی می میره آقای مسئول«، » از اول 
ســال ۹۹ درگیر کمبود انسولینم قطره چکونی تحویل 
میــدن، در این چندماه دوبار پرونده ســازی کردم هی 
رد می کنن، میگم پدر بزرگم با ۴ نوبت تزریق قندش 
باالی دویســته میگن انسولین الزم نداره آخرش یک 
روز بهــش تزریق نکردم رفتــم آزمایش دادم قندش 
شده بود ۴۸0 تا قبول کردن«، » هنوز فرق قند خون و 
فشــار خون رو نمیدونین در مورد انسولین زدن و نوع 
انســولین هم نظر میدین؟ چرا به زور میخواین بگین 
انسولین قلمی نباشه اتفاق خاصی نمی افته؟«، »  من 
 دیابت دارم ولی هنوز کارم به  انســولین نکشــیده تازه 
منی که با دارو  میخورم اگر ذره ای ســاعت یا مصرف 
داروم کــم و زیــاد بشــه می افتــم رو ویبــره و چنــان 
رعشه ای می گیرم که نمی تونم چیزی رو تو دستم نگه 
دارم عیــن حالــت مرگه. حاال ببین اونی که انســولین 
می زنه چه حالی می شه« » جالبه  انسولین نیست در 
صورتی که اعالم کردن 1.۵ برابر نیاز کشور وارد شده.«، 
» اینایی که میگن خوب  انسولین ایرانی استفاده کنید. 
میشــه بگن در ازای  نوومیکس کدوم انســولین ایرانی  
رو بزنیم و چه دوزی؟ در ازای  لنتوس و  نوورپید چی؟ 
آهان پس باید بریم دکتر بنویسه و یادمون بده چیکار 
کنیم. راســتی تــا بدن مون اومد با اینا هماهنگ بشــه 
دو باره بســتری شدیم. بیمارستان جا داره؟«، » اصواًل 
من اآلن باید پمپ انســولین داشــته باشم ولی حتی 
انســولین قلمــی رو بــا هــزار خواهش و التمــاس پیدا 
می کنم نمی خوام بازم مثل 7 ســال پیش با ســرنگ 
انســولین تزریق کنم. کنترل قند خون با انســولین ان 
پی اچ و رگوالر واقعاً سخت و غیرممکنه پس نگید که 
انسولین قلمی نباشه قدیمیاش هستن«، »انسولین 
رگوالر مدت اثر بخشیش حدود دو برابر انسولین های 
ســریع االثــری مثل نوورپید هســت. بــه همین خاطر 
تغییر انســولین باعث تغییر ســبک زندگی، غــذا و... 

میشه. انسولین دوغ نیست که بشه 
به راحتی عوضش کرد.«   

ریزش ۵1 هزار واحدی شــاخص 
کل بــازار بــورس دوبــاره بحــث 
در  را  آن  شــرایط  و  بــورس 
شــبکه های اجتماعــی داغ کــرد. تحلیــل شــرایط، 
پیش بینــی وضعیت بورس، دالیــل ماندن در این 
بازار و لــزوم صبر و واکنش های منطقی مهم ترین 
نکاتی بود که بین نوشته های بورسی می خواندیم: 
» بازارها دارن برای بایدن فرش قرمز پهن می کنن. 
دالر از 3۲.4 بــه 31.3 افــت کــرد . ســکه از 16.۲ بــه 
15.7. بــورس از 1.600 بــه 1.46۲«، »  بــه فرزنــدان 
خــود یــاد بدیــد کــه اوالً بورس کم ریســک نیســت 
و ابــداً قــرار نیســت هــر روز مثبــت ۵ بخــوری. ثانیاً 
بــدون آمــوزش به صــورت گله ای نیاییــد تو بورس 
کســی کــه آمــوزش و تجربــه نــداره صنــدوق بخره 
بهتره یا حداقل بده مؤسســات مجاز ســبد گردانی 
کننــد واســش«، » دلیــل اینکه هنــوز با بــورس جلو 
میریم، چون دو ســه سال پیش تا دو سه ماه پیش، 
وضعیــت مالی ما رو همین بورس، اندازه 10 نســل 
بــاال کشــید .چون در ســودهایی که قبل هــا کرده ایم 
بشــدت خوشــیم.«، »اونی که پول هایش را در یکی 
از مؤسســات مالــی و اعتباری گذاشــت و همه را به 
باد داد، اکنون مدام دوســتش را که وارد بازار بورس 
شــده مسخره می کند.«، »  بورس به کل قرمز است؛ 
فقط چند ســهم شــوینده سبز اســت؛ آن هم برای 
اینکــه این زیان های عظیم را بشــورد و ببرد.«، » آقا 
مــن غلــط کردم پول گذاشــتم تــو بورس. پــول منو 

بدید بــررررم«، » خیلی ها مثل من از ریزش  بورس 
شــاکی هســتن. ولی منطقاً ســهامداری بلند مدت 
نگران کننــده نیســت، اگــر جنــگ یــا اتفــاق بزرگی 
پیش نیاد. شــما سهم یک شرکت با کلی دارایی رو 
خریــداری کردید. وقتی  دالر،  خونه، ماشــین و... در 
حــال گرون شــدنه، چطوره دارایی هــا و محصوالت 
یک شــرکت می تونه ارزون بشه؟"، » اینکه شاخص 
کل  بورس داره تکنیکالی ریزش میکنه یکی از موارد 
خاص اقتصادی ایرانه، تازه دالر و تورمم داره بیشتر 
میشــه.«، » مــن به نظــرم یکــی از شــرایط دریافت 
 یارانــه معیشــتی بایــد فعالیــت در  بورس باشــه«، 
» روزی کــه وارد  بــورس شــدم بنا به توصیــه یکی از 
قدیمی های بازار 30 درصد همیشــه نقد بودم این 
اواخر بخاطر جو روانی سیاســی کشــور رســوندمش 
به ۶0 درصد هر چند امروز براحتی میشــد بسیاری 
از ســهم های بنیادی و خوب را با قیمت مناسب در 
آغوش کشید ولی منم مثل بقیه فعاًل نظاره گرم«، 
» بازار سرمایه هم شده جای تسویه حساب سیاسی. 
بابا دســت از ســر ســرمایه مردم بردارید حداقل«، 
»  دوســت عزیز کی  به شــما گفت با کمترین سواد و 
بدون کارگزار معتبر وارد  بورس بشــی؟ حاال فحش 
و داد و بیدادشو ما باید تحمل کنیم؟  اقتصاد نابود 
شــده بورس پر ســود داره؟ اگر داشت شما رو توش 
راه میــدادن؟ چرا همه  دالل و اقتصاددان شــدین؟ 
هر کســی کار خودش، یک شــبه ره صدســاله؟ البد 

همه شم تقصیر این دولته!«

هشتـگ

ماجرا

#انسولین نیست

روز قرمز بورس

 ضرورت افزایش قیمت بلیت 
در چارچوب منصفانه

در هفتمین روز درگذشت اکبرعالمی

مرد نکونام نمیرد هرگز... 
براســاس آخرین دســتورالعمل های ابالغ 
شــده ازســوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا، 
برگزاری کنســرت بــا رعایــت پروتکل های 
بهداشتی و با ســالن های موسیقی حداکثر 
بــا 50 درصــد ظرفیــت همچنان بــه قوت 
خــود باقــی اســت و بالمانــع بــوده و ایــن 
تصمیــم بــه تصویــب ســتاد ملــی کرونــا 
هم رســیده اســت. اما بــا توجه به شــرایط 
پیــش آمــده و شــدت گرفتن ایــن بیماری 
و تعطیلــی دوبــاره برنامه هــای فرهنگــی 
وهنــری در تهران ، درحال حاضر برگزاری 
کنســرت ها متوقف است و منتظر خواهیم 
بود تا ببینیم تمدیــد این تعطیلی ها که به صورت هفتگی اعالم 
می شــود چه سرنوشــتی برای فعالیت دوبــاره برنامه های هنری 
رقــم خواهــد زد. آیــا  شــرایط بــرای از ســرگیری کنســرت ها مهیا 

خواهد بود یا خیر؟
امــا دربــاره افزایــش قیمــت بلیت هــای کنســرت بایــد بگویــم، 
درتمامی این ســال ها و در واقع از ابتدای شکل گیری برنامه های 
هنــری در ایــران، هیچ قانون یــا تعرفه مطلق و مشــخصی برای 
فــروش بلیــت وجــود نداشــته، نــدارد و نخواهد داشــت، چرا که 
هرکدام از اجراهای موسیقی با درنظرگرفتن مؤلفه های مختلف 
همچــون اجــاره ســالن، تجهیــزات فنی، نــوع موســیقی و میزان 
هزینه های مرتبط انتخاب شده و همچنین شمایل های تصویری 
در اجراهــای بــه اصطــالح موزیــکال متفــاوت بــوده و بــر همین 
اســاس قیمت ها هم تغییر خواهد کرد و البته  تبلیغات محیطی 
و میزان و سرعت فروش بلیت ها هم در تغییر قیمت ها بی تأثیر 
نبوده اســت و تمامی عواملی که نام برده شــد در انتخاب قیمت  
بلیت های کنســرت دخیل خواهند بود و این موضوع در دنیا هم 
مرســوم اســت. حــاال بــا درنظرگرفتن عوامــل فوق حســاب کنید 
درهمین مدت زمان شــیوع ویروس کرونا قیمت برخی مؤلفه ها 
واقــالم مختلــف درایــران چندیــن برابر افزایــش پیدا کــرده و به 
افزایش صددرصدی هم رســیده است و بی تردید این تغییرات 
و افزایش قیمت ها در قیمت بلیت  برنامه های فرهنگی وهنری 
تأثیرگــذار خواهــد بــود، چرا کــه اجاره ســالن ها، حقوق پرســنل، 
تجهیــزات نگهــداری ســالن و همچنیــن پرداخــت قبــوض  آب، 
برق و گاز هم دســتخوش تغییرات جدی شــده اســت و همه این 
عوامل دســت به دســت داده تا تغییراتــی درقیمت بلیت ها هم 

وجود داشته باشد.
امــا براســاس تمامی فاکتورهایی که اشــاره شــد، تصمیــم بر این 
اســت که هر یک ازتهیه کنندگان کنسرت با درنظر گرفتن رعایت 
حــال مخاطب وهمچنین میــزان هزینه های برآورد شــده از یک 
کنســرت، دریــک چارچــوب مشــخص و منصفانه قیمــت بلیت 
کنســرت خــود را تعییــن کننــد و البتــه تــالش خواهیــم کــرد این 

افزایش قیمت، آسیبی به مخاطب نزند. 

اکبــر عالمی هــم کوچ کرد و هفــت روز دنیا بدون او 
گذشــت. در روزهایی که همه هنوز داغ شــجریان را 
بر تن و جان حس می کنند و دل هایشــان می سوزد، 

زخم بسیارعمیقی بر دل ها پدیدار شد...
اکبــر عالمی ای کــه لحظــه ای آرام و قرار نداشــت، 
پرتــوان و پرانــرژی و هدفمنــد بــود، جــان خــود را 

تسلیم کووید1۹ زیرک و خوش انتخاب کرد!
نمی توانیــم و  نمی خواهیــم بگوییم که رفته اســت. 
زیــرا کســی نمی توانــد جایــش را بگیــرد و اگــر برود 
بیشــتر از پیش حفره نبودنش پدیدار خواهد شــد و 
مــا تنهاتــر... با این که آنقدر از خود باقی گذاشــته و خدمت کرده اســت که 
ما تا مدت ها با آن ســر کنیم، اما حقیقت این اســت که با این همه، باز هم 
جامعه به او نیاز داشــت. آخر، ما می دانیم که هنر ایران زمین اســت که با 
رفتــن چون اوهایی تنها تر می شــود. نســل های مختلف با دیــدن از دریچه 
نــگاه او، انگیــزه پای گذاشــتن به عرصه هنــر را پیدا کردند. او در دانشــگاه، 
در فرهنگســتان ادب فارســی، در دفتــر فیلمســازی خــودش و مدت هــا در 
تلویزیــون، بســیار مشــغول بــه کار بود. عکس را بــا تمام رنگ هــا و نور ها و 
کادرهایش، به عرصه نگاه می کشــید و درسش می داد. در کار صدا برداری 

استاد بود و از خود کتاب هایی نیز باقی گذاشته است.
این هــا را همــه کمــا بیــش می داننــد. امــا، برخــی هــم می دانند کــه این 
اســتاد جدی ومهربان، خــوش رو و خوش 
بیــان، همیشــه وقــت نثــار کــردن عشــق و 
توجــه بــه دیگــران را داشــت: بــه گروهــی 
کــه بــا او کار می کردنــد، با کســانی کــه از او 
راهنمایی می خواستند، دانشجو هایش و... 
دســت های متواضعــش همیشــه در برابر 
دیگران بر سینه اش بود. احترام به دیگری 
را خــوب بلــد بــود. پشــتیبانی از دیگــری را 
می فهمیــد. بد حالیم و بــد حالم از این که 
دیگر آوایش به گوش نمی رســد. بد حالیم 
که دیگر اولین نام در فهرســت شماره تلفن های گوشی هایمان او نیست 
کــه اگر دســتمان به اشــتباه خــورد و او را گرفتیــم، قطع نکنــد و بگذارد از 

کالس درسش بهره ببریم!
اما خوش حالم که اکبر عالمی الگوی خیلی ها بوده و از ایشان، خاطره های 
نیک بسیار در ذهن آدم ها باقیست... خوش حالم که این بخت یارم بوده 
که با ایشــان به بحث و گفت و گو درباره چندین فیلم فرانســوی )با معرفی 
و پیشــنهاد ایشــان(، بنشینیم، خوش حالم که در نســخه به زبان فرانسوی 
مســتند »مروارید خلیج فارس« با این اســتاد گرانقدر همکاری داشته ام و 
خوش حالم که چشــمان و مردم نوازی پدرم را درایشان یافتم و خرسندم 

که با انسانی چنین پر لطف در زندگیم آشنا بودم...
خاطرات بسیارند و می مانند.

اصالت می ماند و او اصیل بود.
نامش و حاصل زحماتش همیشــه باقیســت هر چند که کارهایش در این 

عصر کرونایی ناتمام ماندند و ایران عزیزمان از آنها بی بهره می ماند... 

 مناجات نامه  
خواجه عبداهلل انصاری

در عجبم از 
کسی که کوه را 

 می شکافد 
تا به معدن 

 جواهر برسد،
ولی خویش را 

 نمی کاود 
 تا به درون خود 

راه یابد. 

 به نام 
تاریخ

ë 29 مهر 
امــروز روز سینمایی هاســت. در برگــه تقویــم 
امروز تولد و درگذشــت تعــدادی از اهالی هنر 

هفتم ثبت شده که زندگی و آثارشان را مرور می کنیم.

ë تولدها
ســاموئل خاچیکیــان: کارگــردان شــاخص ســینمای دلهــره و 
وحشــت ســال 130۲ در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. ســاموئل 
خاچیکیــان ابتــدا به شــعر و موســیقی عالقــه داشــت و اولین 
شــعرش را هم در ۹ سالگی ســرود که در روزنامه آلیک منتشر 
شد اما در 14 سالگی در نمایش »سویل« بازی کرد و به این هنر 
عالقه مند شــد. پس از مهاجرت خانواده اش از تبریز به تهران 
همراه هنرمندانی مانند آرمان هوســپیان گروه تئاتری جوانان 
ارامنــه را تأســیس کــرد و اولین نمایش این گــروه هم با متن و 
کارگردانی خودش اجرا شــد. ســال 13۲1 با فیلم »بازگشــت« 
وارد ســینما شــد و پــس از آن فیلــم »دختــری از شــیراز« را 
ســاخت و اکران کــرد. اما آنچه کــه خاچیکیــان را معروف کرد 
فیلم »شــب نشینی در جهنم« بود که ســال 1336 اکران شد. 
ایــن فیلم در بخش رســمی جشــنواره فیلم برلیــن به نمایش 
درآمد و نامزد خرس طالیی از این جشــنواره هم شد. در سال 
1340 او با ســاخت فیلم های »فریاد نیمه شــب« و »یک قدم 
تا مرگ« پیشــگام ســاخت فیلم های جنایی در سینمای ایران 
شــد و آنقــدر به این کار عالقه داشــت که بــه او لقب هیچکاک 
ایــران را دادنــد. »دلهــره« و »ضربــت« هــم ادامــه همین راه 
بودنــد. پس از پیروزی انقالب اســالمی ســاموئل خاچیکیان با 
فیلم »عقاب ها« نخستین فیلم حوزه دفاع مقدس را ساخت 
کــه موفــق هــم بــود. پــس از آن هــم فیلم هــای »یوزپلنــگ«، 
»چــاووش«، »مــردی در آیینــه« و »بلــوف« را از او دیدیــم که 
مثل کارهای قبلی اش موفق نبودند. ساموئل خاچیکیان سال 

13۸0 درگذشت.
دنــی بویــل: کارگردانــی که بــا فیلــم »میلیونر 
زاغه نشــین« به شــهرت رســید امروز 64 ساله 
می شــود. دنی بویــل ابتدا در تئاتــر و تلویزیون 
فعالیت می کرد و سال 1۹۹4 اولین فیلمش را 
با نام »گودال کم عمق« ســاخت. دو ســال بعد و با فیلم »رگ 
یابی« مطرح شــد اما »میلیونر زاغه نشین« در سال ۲00۸ از او 
چهره جهانی ســاخت. بویل برنده جوایز اسکار بهترین فیلم و 
کارگردانی با این فیلم شد و در گلدن گلوب هم همین جوایز را 
به دســت آورد. »میلیون هــا«، »۲۸ روز بعد«، »آفتاب«، »1۲7 
ســاعت«، »اســتیو جابز« و »نبرد دو جنس« از دیگر فیلم های 
دنی بویل اســت که با ســاخت فیلم های مســتقل در ســینمای 

جهان شناخته می شود.
ویگو مورتنســن: بازیگر امریکایی ســال 1۹5۸ 
در چنیــن روزی به دنیا آمد. ویگو مورتنســن با 
بازی در فیلم »مدرک« در ســال 1۹۸4 کارش 
را به صــورت جدی آغــاز کرد و پــس از آن هم 
در فیلــم »رز بنفــش قاهــره« بــه کارگردانــی وودی آلــن بــازی 
کــرد هرچنــد کــه بخش های مربــوط بــه او از فیلم حذف شــد. 
»رستگاری« و »زندان« نخستین فیلم هایی بودند که مورتنسن 
در آنهــا نقــش اول داشــت و باالخره بــا بازی در فیلــم »ارباب 
حلقــه هــا« و در نقــش »آراگون« به شــهرت رســید. »قول های 
شــرقی« فیلــم دیگری بــود که ویگو مورتنســن را مطــرح کرد و 
برایش نامزد جایزه اســکار شــد. »سابقه خشــونت«، »خوب«، 
»جاده« و »کتاب سبز« دیگر فیلم هایی هستند که با بازی ویگو 

مورتنسن دیده ایم.
   نیکیتــا میخالکــوف فیلمســاز و بازیگــر روس، مجید شــریف 
نمایشــنامه نویس رادیویــی، ســاموئل تیلــور کولریــج  خدایــی 
دهکــردی  طالبــی  بنــی  مهیــن  امریکایــی،  نمایشــنامه نویس 
داستان نویس و داوود ملک زاده شاعر هم متولد امروز هستند.

ë درگذشت ها
نرســی گرگیا: بازیگــر ایرانی که معمــواًل او را با 
نقش هــای منفــی بــه یــاد داریم ســال 13۸5 
درگذشت. نرسی گرگیا متولد سال 1317 بود و 
با فیلم »زمین تلخ« در سال 1341 وارد سینما 
شــد. او قهرمــان بوکــس و موتورســواری بــود و به همیــن دلیل 
هم بیشــتر در فیلم های اکشــن و ماجراجویانه حضور داشــت. 
»ببــر کوهســتان«، »عصیان«، »بی عشــق هرگز«، »قســمت«، 
»کوچه مردها« و »مبارزه با شــیطان« دیگر فیلم هایی است که 
گرگیا پیش از پیروزی انقالب اســالمی در آنها بازی کرد. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی با فیلم »تیغ و ابریشم« در سال 1364 
دوباره کار در سینما را آغاز کرد و پس از آن در فیلم هایی مانند 
»تشــکیالت«، »محکومین«، »ســرب«، »دندان مار«، »پرواز را 
به خاطر بســپار«، »آشــیانه«، »شــغال« و »آتــش بس« حضور 
داشــت. نرســی گرگیا در ســریال های تلویزیونــی مانند »وکالی 
جوان«، »تازیانه بر باد«، »ضلع ششــم«، »بیابان عشق« و »ما 

چند نفر« هم بازی کرده بود.
   رضا رضاپور بازیگر هم در چنین روزی درگذشت. 

جشــنواره ملی موسیقی جوان نمونه ای روشــن از امید به آینده و فردای موسیقی ایران اســت که پیشینه فرهنگ موسیقی 
کشــور و میراث داری اســتادان و پیشکســوتان را پشــتوانه گران ســنگ خود دارد. نوجوانــان وجوانانی که با شــوق و امید 
موسیقی ریشه دارفرهنگی را برگزیده اند، آموخته اند و برای پایندگی و روشن نگه داشتن چراغ موسیقی با انگیزه و عالقه 
تالش می کنند. این جشــنواره، بستری است برای شناســایی استعدادهایی که موسیقی دســتگاهی، نواحی و کالسیک 
را از اســتادان آموخته و پاس می دارند و فردای روشــن موســیقی کشــور را با آواها و نواهای امروز خــود نوید می دهند. 
اگرچه شــرایط اخیر جهان و جامعه متأثر از بیماری کووید ۱9 موجب شــد حضور جوانان در چهاردهمین جشــنواره 
ملی موسیقی جوان به شکل مرسوم ممکن نشود، اما اجراهای جوانان در تجربه ای جدید در فضای مجازی یادگاری 

است که در تاریخ موسیقی این کشور ثبت خواهد شد.  
بخشی ازپیام سیدعباس صالحی به چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

 وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی: جشنواره ملی موسیقی جوان
امید به آینده موسیقی ایران است

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

یادداشت

محسن رجب پور
مدیرعامل مجمع صنفی 
تولیدکنندگان آثار 
موسیقی و شنیداری

عکس نوشت
آلبــوم تصویــری »نوایــی« از آخریــن اجــرای قربان ســلیمانی 
ملقــب بــه »حــاج قربــان« از شناخته شــده ترین و معتبرترین 
بخشــی ها، نوازنــدگان و خواننــدگان موســیقی محلی شــمال 

خراسان منتشر می شود.
بــه گفتــه نیمــا جــوان، تهیــه کننــده ایــن آلبــوم تصویــری آثار 
تعدادی دیگــر از نوازندگان معتبر منطقه خراســان هم در آلبوم 
پژوهشــگران  از  قیطاغــی  مجتبــی  و  شــده  داده  قــرار  »نوایــی« 
صاحبنــام موســیقی منطقــه خراســان همــراه پیــروز ارجمنــد 

اتنوموزیکولوژیست پژوهشگران این اثر هستند.
قرار اســت »نوایــی« پس از آرام شــدن ماجرای شــیوع ویروس 

کرونا منتشر شود. 

روشنسایه 

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

یاد

ترانه وفایی
نویسنده و مترجم


