
تردد دودزاها بدون محدودیت
 یک ماه از اجرای قانون ممنوعیت تردد وسایل نقلیه کاربراتوری گذشته  اما الزامی 

به رعایت آن دیده نمی شود 
سازمان سنجش با اعالم جزییات کنكور امسال اعالم کرد که 61 درصد داوطلبان زن

و 39 درصد مرد هستند
 در پایان فروردین 1401نرخ تورم ساالنه با کاهش مواجه شد

اما نرخ تورم ماهانه  افزایش یافت

استقبال كم مردان از كنكور ثبت تورم زیر40 درصد

بخوانید مرا...
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دعواهای سیاسی شد

اسرار قتل زن دعانویس زمانی 
فاش شد که او به خواب یكی از 

همسایه هایش رفت

سردار اسماعیل کوثری از ریشه 
 دشمنی با سپاه و نقش این نهاد
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کلین شیتم 
آرزوست
پرسپولیس»نه«نمیگوید

ازهمهگلمیخورد

هیچ کجای دنیا نتایج مســابقات دوستانه را 
جدی نمی گیرند، اما کم وکیــف اتفاقات رخ 
داده در این بازی ها مهم هستند. اصال مسابقه 
تدارکاتی به این دلیل برگزار می شود که تیم ها 
در جریان نقاط ضعف و قوت خود قرار بگیرند. 
خبر غم انگیز برای پرسپولیس اما این است که 
ضعف خط دفاع این تیم در مسابقات رسمی 
هم مثل بازی های دوستانه توی ذوق می زند. 
پرسپولیس پس از حذف از جام حذفی و پیش 
از بازگشایی مسابقات لیگ برتر در یک بازی 
دوستانه به مصاف نفت مسجدسلیمان رفت 
و با مساوی 2 - 2 متوقف شــد. سرخپوشان 
در آســتانه شکســت برابر این تیم بودند که 
سیامک نعمتی از روی نقطه پنالتی گل دوم 
را زد. این اما مهم نیســت، مسئله اینجاست 
که چطور پرســپولیس از تیمی که برای بقا 
در لیگ برتر می جنگد به همین راحتی 2 گل 
می خورد؟ در مسابقات رسمی، تنها پیروزی 
پرسپولیس در 5بازی آخر مقابل همین نفت 
مسجدسلیمان رقم خورده، اما قرمزها در آن 
بازی هم نتوانسته اند دروازه خود را بسته نگه 

دارند و یک گل خوردند.
آمار و ارقام تکان دهنده اســت؛ پرسپولیس 
در 7 بازی رســمی آخرش تنها موفق به ثبت 
یک کلین شیت شده و شــرایط در دیدارهای 
دوســتانه هم نیازی به توضیح ندارد؛ دریافت 
2 گل از نفــت مسجدســلیمان و خــوردن 
3گل از تیــم ملی امید! یحیــی گل محمدی 
پرسپولیس را با بهترین و مقاوم ترین ساختار 
دفاعی ممکن تحویل گرفت، اما حاال از آن دژ 
مستحکم سایه ای بیشــتر باقی نمانده است. 
همه ما می دانیم که ســرخ ها عناصر انسانی 
مهمی مثــل محمدحســین کنعانی زادگان 
و شــجاع خلیل زاده را از دســت داده اند، اما 
هیچ کدام از اینها عذر موجهی نیســت برای 
اینکــه سرخپوشــان از معمولی ترین رقبای 
داخلی هم چند گل دریافــت کنند. آیا واقعا 
برای کلین شیت مقابل آلومینیوم اراک نیازی 
به مدافع ملی پوش هست؟ چطور تیمی که در 
8 بازی آخرش فقط یک گل زده بود می تواند 
3بار دروازه پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی 
باز کند؟ به هر حال این مسئله در آستانه آغاز 
دوباره لیــگ برتر و 6 مصاف سرنوشت ســاز 
پرسپولیس با رقبا، برای هواداران آزاردهنده 
اســت. آیا واقعا تیمی با این ســاختار دفاعی 
می تواند کسری 6امتیازی اش را جبران کند 

و جام قهرمانی لیگ برتر را باالی سر ببرد؟ 

 امباپه دور
رودیگر نزدیک

درمادریدشایعههاینقلوانتقاالتی
هوادارانراسرگرمکرده

در باشــگاه رئال مادریــد دو شــایعه مهــم 
نقل وانتقاالتی رخ داده که یکی از آنها هواداران 
را امیدوار و دیگری ناامید کرده. درباره امباپه 
گفته شــده که او 100 میلیون یورو بیشــتر 
می خواهد که رئال بــا آن موافقت نمی کند. 
اما مارکا که روزنامه مالیم نزدیک به باشــگاه 
است، درباره این شایعه توضیح داده که امباپه 
درخواســت افزایش مالی نداشــته است. او 
می خواهد برای رئال مادرید بازی کند و آماده 
است تا خواسته های خود را کاهش دهد. تنها 
اختالف بر سر حق تصویر است. در رئال مادرید 
به جز کریســتیانو، هیچ کس حق اســتفاده 
صددرصــدی از تصاویر خودش را نداشــت. 
کریستیانو ابتدا 60درصد و سپس 100درصد 

را گرفت.
خبر خوش نزدیک شدن رودیگر به سانتیاگو 
برنابئو است. درخشش این مدافع آلمانی در 
ورزشگاه اختصاصی رئال با پیراهن چلسی همه 
را برای جذب او متقاعد کرده است. رودیگر که 
رایگان خواهد آمد، حاضر شــده درخواست 
حقوقش را کاهــش دهد. منچســتریونایتد 
به شدت خواهان او بود و حاضر شده بود بازوبند 
کاپیتانی را هم به این بازیکن بدهد اما رودیگر 
اعالم کرد که فصل آینده می خواهد در لیگ 
قهرمانان بازی کند. کریــم بنزما هم پس از 
شــایعات اخیر اقدام به فالوکردن رودیگر در 
اینستاگرام کرد. او یک قدم تا پیوستن به رئال 
مادرید فاصله دارد. مذاکرات سرعت گرفته و 
اکنون بسیار سریع در حال انجام است و معامله 

باید به زودی تکمیل شود.
و خبر خوب آخر برای رئالی ها اینکه باشــگاه 
و لوکا مودریچ ســر تمدید تا 2023 به توافق 
رســیدند، فقط مانده امضای پــای قرارداد. 
مودریچ در 36سالگی مشتریان زیادی دارد. 
احتمال خرید شوامنی از موناکو هم خیلی باال 
رفته و حتی گفته می شود رئال ریاض محرز، 
بازیکن منچسترسیتی را هم زیر نظر گرفته تا 
شاید بتواند در رقابت با پاریس این بازیکن را 
به خدمت بگیرد اما اگر امباپه به برنابئو نیاید، 

هواداران ناراضی خواهند بود.
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خط دفاعی محکم و فقط يک گل خورده به فوالد کمک کرد تا با 4گل زده صعودش را به 

مرحله حذفی ليگ قهرمانان آسيا قطعی کند

بهترین حمله
دفاع بود!
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 متن کامل را با  اسکن  کی آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

رسیدگی به آسفالت معابر شهری در ۶ ماه ابتدایی امسال 
جعفر تشکری هاشــمی، رئیس کمیســیون عمران و 
حمل ونقل شــورای شــهر تهران با اشــاره بــه وضعیت 
روکش آسفالت در برخی معابر شهری گفت: بودجه 
خوبی برای ترمیم آســفالت معابرو خیابان های تهران 
درنظر گرفته شــده، امیدواریم تا پایان ۶ مــاه ابتدایی 
امسال وضعیت آسفالت معابر تهران بهبود پیدا کند.

کوه و جنگل و دریا در یک روستا همنشین 
سروالت یکی اززیباترین روســتاهای گیالن در منطقه 
چابکسر است که چشم اندازی زیبا و سرسبز رو به دره ای 
جنگلی و باغ های میوه دارد. نزدیکی این روستا به جنگل، 
رودخانــه و دریا در کنــار غذاهای محلی خوشــمزه، آن را 
مقصد گردشگری کرده است. در اوایل بهار و تابستان 

زیبایی های مسیر این روستا چشم نواز است.

خیز بلند هوندا برای تولید خودروهای برقی
هونــدا موتــور قصــد دارد میلیون هــا وســیله نقلیــه 
الکتریکــی)EV( را بــا اســتفاده از 3 پلتفــرم اختصاصــی 
جدید بســازد که یکی از آنها به طور مشــترک با شریک 
آمریکایی اش جنرال موتورز، توسعه خواهد یافت. هوندا 
گفته است تا سال۲۰3۰ دومیلیون وسیله نقلیه الکتریکی 
ازجمله مدل های سایز متوسط در سراسر جهان می سازد.

 گورستان اسرارآمیز ایران با سنگ افراشته هایی عجیب
زیارتگاه خالد نبی و گورستان آن یکی از منحصربه فردترین 
نقاط گردشــگری اســتان گلســتان اســت.اما آنچه این 
منطقه را به شــهرت رســانده اســت، گورســتان عجیب 
و غریــب آن اســت. قبرهایی که سنگ افراشــته هایی با 
شکل های ویژه در کنارشان دیده می شود. ارتفاع برخی 

از این سنگ افراشته ها به ۴متر می رسد.

شهری

گردشگری

خودرو

گردشگری

دیدگاه
سیامک باقری؛  کارشناس مسائل سیاسی

سرانجام پس از یک ماه ونیم وقفه در مذاکرات وین، مشخص 
شد علت اصلی آن، خواسته فرابرجامی آمریكا از ایران است 
و این کشور رفع تحریم ها و انتفاع اقتصادی ایران از برجام را 
منوط به رفع مسائل فرابرجامی کرده است. در توضیح این مسئله به چند نكته اشاره می شود.

رفتار دولت بایدن و تیم او از زمان آغاز مذاکرات در زمستان1399 تا پایان دوره  دولت روحانی و سپس از 8آذر1400 تا 20اسفند همین سال که متوقف شد، این 1
حقیقت را آشــكار کرد که آنها زمانی حاضر به رفع همه تحریم ها هســتند که ایران به 
خواسته های فرابرجامی شــان تن دهد. درواقع این سیاســت از حیث ماهیت، تفاوتی با 
سیاست های ترامپ ندارد، زیرا او با خروج از برجام و اعمال700 تا 800 تحریم جدید )به غیر 
از بازگرداندن 800تحریم گذشته( به دنبال این بود که بتواند خواسته های فرابرجامی را در 
برجام بگنجاند. اکنون نیز بایدن و تیم او با نگاه داشتن بخش مهمی از تحریم های ترامپ، 

همان امتیازات فرابرجامی را دنبال می کنند.
آمریكایی ها و رسانه های وابسته شان برای توجیه رفتار خود به شگرد جدیدی متوسل  شده اند؛ آنها در تالشند تا در افكارعمومی جا بیندازند که رفع تحریم های موردنظر ایران، 2
یک خواسته فرابرجامی است و منطقا دربرابر این خواسته، باید نگرانی های فرابرجامی آمریكا نیز 
رفع شود. درحالی که خواسته ایران برای رفع تحریم دقیقا وفق برجام قطعنامه 2231 است؛ 
براساس برجام طرف های توافق نباید کاری کنند که ایران از منافع اقتصادی برجام محروم شود 
یا بر پایه  قطعنامه 2231 همه دولت های عضو سازمان ملل، سازمان های منطقه ای و بین المللی 

از اقداماتی که اجرای تعهدات وفق برجام را با مشكل روبه رو می کند، باید خودداری کنند.
درمیان موضوع های باقیمانده، تأکید بر رفع تحریم  های ســپاه و تضمین منافع  اقتصادی است. مهم ترین تحریم های آمریكا علیه سپاه به عنوان یک نهاد حكومتی 3
در دوره ترامپ انجام شد. قانون کاتسا)قانون مقابله با دشــمنان آمریكا از طریق تحریم( 
درسال 1396 به تصویب رسید. مهم ترین بخش این قانون اعمال تحریم های مشابه دستور 
اجرایی 13224 بر افراد و نهادهایی است که کوچک ترین ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با 
سپاه پاســداران دارند. این قانون به همین دلیل باعث می شود فهرست تحریم علیه ایران 
افزایش یابد و دایره تحریمی به هرگونه ارتباط با سپاه پاسداران توسعه یابد. نهادهایی که 
براســاس بخش مربوط به ســپاه این قانون درفهرست تحریم هســتند، همزمان دارای 
تگ تحریمی )SDGT( و تگ تحریم )IRGC( مربوط به سپاه پاسداران و گروه های تروریستی 
هستند. بنابراین، رفع تحریم سپاه و تضمین منافع اقتصادی رابطه وجودی باهم دارند. اگر 
تصور شود که با چشم پوشی از قانون کاتسا و تحریم های سپاه توافق پایداری از درون مذاکرات 
وین بیرون می آید یا ایران از این رهگذر به منافع اقتصادی پایدار و تضمین شده دست خواهد 
یافت، خیالی بیش نیست. بنابراین، تأکید بر لغو تحریم های سپاه اوال خواسته فرابرجامی 

نیست و ثانیا این تأکید کامال درراستای منافع ملی خصوصا اقتصادی ملت ایران است.
درخصوص لغو تحریم های موصوف، وضعیت داخلی و انتخابات کنگره است. اگر 4 نكته دیگر این است که برخی معتقدند مشكل اصلی بایدن برای تصمیم گیری 
بایدن به خواســته ایران درخصوص برداشته شدن سپاه از لیســت تروریستی تن دهد، 
موقعیت خود را در کنگره از دست خواهد داد. این درحالی است که رفتار بایدن از روزی که 
وارد کاخ سفید شد و 6دور مذاکرات را در دوره روحانی داشتند، همین رویه را داشتند و 
نسبت به رفع تحریم ها صادقانه برخورد نمی  کردند. این وضعیت را در زمان مذاکرات برجام 
بین سال های 1392 تا تصویب آن در سال 1394 تجربه کردیم. درآن سال ها بهانه های 
آمریكا جواب داد، اما درتیم جدید با توجه به خساراتی که با خروج آمریكا از برجام بر ایران 

تحمیل شد، دیگر هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که از یک سوراخ 2بار خسارت ببینیم.
تردیدی نیست پافشاری ایران بر خواسته های خود و رفع مؤثر تحریم بهتر از توافق  شكننده ای است که هر آن شاهد احتمال نقض آن یا بی عملی طرف های غربی 5
باشیم. آمریكایی ها در یک سال اخیر بارها این تهدید را مبنی بر اینكه اگر توافق در زمان 
معینی تحقق نیابد، برجام را کنار خواهند گذاشــت، نقض کردند. بنابراین، در این مسیر 

آمریكا یک راه بیشتر ندارد و آن، تأمین خواسته های بحق ایران است.

گره مذاكرات در خواسته 
فرابرجامی آمریكا

یادداشت
محسن مهدیان؛ مدیرعامل

چرا خوارج در هر نقطه تاریخ که باشند ویران کننده اند؟ 
پاسخ ساده است؛ چون در لباس جبهه حق، آلت دست 

و خاک راه دشمن می شوند.
و این روزها نتیجه شدت و عمق جنگ های شناختی، 
توســعه خوارج زمانه اســت. فكر می کنید مهم ترین تفاوت جنگ های شناختی با 
جنگ های »اعتقادی، فرهنگی و جنگ ســخت« چیســت؟ در دیگر جنگ ها فرد 
یا حذف می شــود)ثمره جنگ ســخت( و یا از جبهه حق به جبهه دشــمن اضافه 
می شود)ثمره جنگ اعتقادی و فرهنگی(، اما در جنگ شناختی )جنگ رسانه ای و 
تحریف( فرد ظاهرا در جبهه حق است و شعار های انقالبی و عدالتخواهانه می دهد 

و اما آگاهانه و ناآگاهانه عامل بی مزد و مواجب نقشه آمران خدعه و مكر می شود.
اما ویژگی اصلی خوارج چیســت؟ کســانی که ظاهرا در جبهه حق اند، اما به تعبیر 

امیرالمومنین تیر در کمان شیاطینند؟!
این 5ویژگی برای شناخت این روزهای ما نیز کارساز است.

یكم. در ظاهر حق  مدارند
امیرالمومنین در وصف این جریان می فرماید: »خویشتن را به زیور ایمان آورندگان 
می آرایند و به زیور مردان صالح، آراسته می سازند و بدینســان، تزویر و نیرنگ در 

عبادت های ظاهری را وسیله معصیت قرار داده اند.« نهج البالغه، خطبه32.
جناب مالک اشــتر درباره آنها می گوید: »ای صاحبان پیشــانی های پینه بسته و 
سیاه؛ چنین می پنداشتم که این نماز شما نشانه زهد و بی اعتنایی به دنیا و شوق به 

خداست...« تاریخ طبری، ج5، ص50
و پیش بینی پیامبر)ص( از این خصیصه خوارج: »دسته ای به روش گفتار انسان های 
نیک، سخن می گویند و قرآن می خوانند اّما... از دین خارج می شوند، چنان که تیر از 

کمان بیرون می رود.« )کنزالعّمال(، ج. 11/ 202

  دوم. ظاهرگرایی محض
﴾ )انعام: 57( مقابل قرآن و حقیقــت قرآن قرار گرفتند و  با شــعار ﴿إِِن الُْحكُم إاِلَّ ِلَّ
با همین مبنا بــه عدالت بدون والیت رســیدند. تا آنجا که با همیــن ظاهرگرایی، 

امیرالمومنین و پیامبر اکرم را به بی عدالتی متهم کردند.
شهید مطهری می گوید خوارج مقدس نما شب نوزدهم رمضان را برای به شهادت رساندن 
میزان حق، حضرت علی)ع( انتخاب کردند؛ زیرا می خواستند این جنایت را که از نظر آنها 

عبادت بود، در شب عزیز و مبارکی انجام دهند. )مطهری، بی تا، ج4، ص823(
ابن ملجم ملعون معتقد بود: »علی به کاری تن در داد که برخالف حكم خدا بود.«

)االستیعاب، ج. 3/ 219(
پیش تر نیز یكی از سردمداران خوارج به نام حرقوص بن زهیر در زمان حیات پیامبر 
اکرم)ص( حضرت را در تقسیم غنایم به عدالت سفارش کرد و سبب برانگیختن خشم 

حضرت شد. )مجلسی، 1404ق، ج 22، ص 38(

 سوم. بی بصیرتی
خوارج در نهایت بی بصیرتی از شناخت زمان و تقابل حق و باطل بودند و به تعبیر شهید مطهری 

همین بی بصیرتی باعث می شد آلت دست دشمن شوند. )مطهری، بی تا، ج2، ص37(
حضرت علی)ع( در این باره می فرمایند: »شكایت می کنم به خدا، از مردمی که در 
جهالت و نادانی زندگی می کنند و در گمراهی می میرند.« )ابن ابی الحدید، 1378، 

ج8، خطبه 17(
 حضرت جای دیگر این ویژگی خوارج را بسیار لطیف و عالی بیان کرده اند: »همانا 

بدترین مردم هستید؛ تیرهایی در دست شیطانید که از وجود 
پلیدتان برای زدن نشانه خود اســتفاده می کند و به وسیله 

شما، مردم را در حیرت و گمراهی می افكند.« )ابن ابی الحدید، 1378، ج8، ص112(

5ویژگی خوارج برای این روزها

ادامه در 
صفحه2

داده نما
فهیمه طباطبائی/ گرافیک: مهدی سالمی

داستان پرنده های پایتخت

دریاچه چیتگر و مهمان های جدید

دریاچه چیتگر زیستگاه جدیدی برای 
پرندگان ایجاد کرد و باعث شد تا اردك ها و 
کاکایی هایی در اطراف دریاچه دیده شوند.

پرنده های پایتخت در فصول مختلف

پرندگانی که همیشه در تهران هستند:
 »قمری«، »گنجشک خانگی«

»کبوترچاهی«، »کالغ«
پرندگانی که در فصل تابستان به تهران می آیند و 

زمستان به کشورهای جنوبی حتی تا آفریقا می روند.

 »زنبورخوارها«، »سبزه قبا«
»چلچله ها« و »پرستوها«

پرندگانی که مناطق سردشمالی را ترک کرده و به 
کشور ما که زمستان معتدل تری دارد، می آیند.

»اردک ها«، »غازها« و »قوها« 
 پرنده هایی که در مسیر مهاجرت 

از تهران عبور می کنند:
 »دارکوب قهوه ای« که دو سه هفته 

در تهران می ماند و سپس عبور می کند.

پرنده های مناطق مختلف تهران

پارک جمشیدیه منطقه کوهستانی:
»کبک«، »کمرکولی« و »طرقه کوهی«

جنوب تهران منطقه بیابانی و نیمه بیابانی:
»چک چک دشتی«، »بادخورک ها« و 

»زنبورخوارها«

پارک سرخه حصار؛ دشت یا تپه ماهوری:
»تیهو« و پرندگان شکاری

پرندگان غالب در تهران 
کالغ زاغــی، کالغ و بلبــل خرمــا به دلیــل به هم خــوردن تعــادل اکولوژیکــی، 
عدم مدیریت درســت پســماندها، تغییر معماری و رهاســازی... با افزایش 

جمعیت غیرمعمول مواجه هستند.

چرا عمرکالغ های تهران زیاد شد؟

مدیریت نشدن زباله و تغذیه کالغ ها از پسماندها
تغذیه دستی کالغ ها از سوی برخی از شهروندان

نبود اهرم های کنترلی طبیعی از قبیل گربه وحشی، عقاب و شاهین

جانشین پراید 
می آید

 با طراحي یک پلتفرم مشترک داخلي
 4خودروي ارزان قیمت 150 میلیون توماني

 تا نیمه نخست 1402 به بازار مي آید

7
در سایه ناتواني طالبان در تامین امنیت،  حمالت تروریستي 

داعش علیه شیعیان  افغانستان شدت گرفته است روزهای خونین شیعیان افغانستان
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صفحه12 صفحه5 صفحه4

صفحه3

صفحه16

مناسب سازی سرعت گرفت
طرح جامع دسترس پذیری اماکن، معابر و فضاهاي عمومي شهر تهران 

با مناسب سازی  600 معبر وارد فاز اجرایی شد

600 کیلومتر 
از معابر شهری تا پایان سال 

مناسب سازی می شود.

5000 کیلومتر 
 طول معابر شهری در کل 

پایتخت است.

 از معابر تهران  نیازمند 
اصالحات مقطعی  است.

از معابر تهران  نیازمند 
اصالحات اساسی است.

از معابر تهران  در حال 
حاضر پیاده رو   ندارد.

%54%28%14.5
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درحالی که گفت وگوهای هسته ای 
میــان جمهوری اســامی ایران و 
1+4همچنان به دلیل تعلل طرف 
آمریکایی در اتخــاذ تصمیم های 
الزم بــرای به نتیجه رســیدن مذاکــرات، متوقف 
مانده، به نظر می رســد طرف هــای دیگر حاضر در 
گفت وگوهای وین به رایزنی ها برای گره گشــایی از 
مذاکرات ادامه می دهند؛ بر همین اســاس هم بود 
که جوزف بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، در تماس تلفنی با وزیر امورخارجه کشورمان 
پیشنهاد کرد که گفت وگوها مجددا میان نماینده 
اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشــد ایران از نزدیک 

پیگیری شود.
به گزارش همشــهری، ادامــه رایزنی های برجامی 
میان طرف های حاضر در گفت وگوهای هسته ای در 
شرایطی است که واشنگتن همچنان می کوشد طرح 
خواسته های فرابرجامی ازســوی ایران را به عنوان 
دلیل توقف مذاکرات القا کند و تلویحا آمادگی ایران 
برای گفت وگوهای فرابرجامی را کلید گشودن قفل 

مذاکرات وین مطرح می کند.

ســناریوی مقصرنمایی ایــران درحالی همچنان 
ازســوی آمریکا پیش برده می شــود که مقام های 
کشــورمان بارها اعام کرده اند قــرار گرفتن نام 
سپاه پاسداران در فهرســت گروه های تروریستی 
اقدامی ورای برجام بوده و اگــر آمریکایی ها واقعا 
قصد بازگشــت به برجام را دارند، باید تحریم های 
دوران ریاســت جمهوری ترامپ، ازجمله تحریم ها 
علیه ســپاه را لغو کننــد؛ چراکه براســاس توافق 

هســته ای ســال2015، نه تنها آمریکا موظف به 
لغو تحریم ها بود، بلکه این کشــور بایــد از اعمال 
تحریم های جدید خودداری می کــرد؛ موضوعی 
که از سوی سیاســتمداران این کشور رعایت نشد 
و رئیس جمهوری سابق این کشور در سال 201۸ 
به صورت یکجانبه از برجام خارج شد و یک سال بعد 
هم نام سپاه پاســداران را در فهرست سازمان های 

تروریستی خارجی )FTO( قرار داد.

تهدید از نوع آمریکایی
در چنین شرایطی همچنان شــاهد تناقض گویی 
در گفتــار و عملکرد مقام هــای آمریکایی در قبال 
گفت وگوهای هسته ای با جمهوری اسامی هستیم و 
عاوه بر مقام های کاخ سفید که در هفته های اخیر به 
کرات تاش کرده اند توپ مذاکرات را به زمین ایران 
بیندازند، سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز در روزهای 
اخیر در گفت وگویی بار دیگر کوشید ایران را مقصر 

به تعویق افتادن مذاکرات معرفی کند.
لیندا توماس گرینفیلد در پاســخ به سؤالی درباره 
بن بســت در مذاکرات وین و اینکه آیــا انتظار دارد 
شورای امنیت به زودی این موضوع را به بحث بگذارد 
یا نه، گفت: مــا هنوز به توافقی دســت نیافته ایم و 
ممکن است به آن نرســیم، اما رئیس جمهور بایدن 
وعده داده است ما اطمینان خواهیم یافت ایران هرگز 

به تسلیحات هسته ای دست پیدا نکند.
وی همچنین ادامه داده است که اگرچه موضوع توافق 
در شــورای امنیت مطرح نشده است، اما درصورت 
طرح آن، آمریکا آمادگی دارد رأی بدهد. گرینفیلد 
همچنین تأکید کرده اســت که اگر این مسئله در 
شورای امنیت مطرح شــود، ایران خواهد شنید که 

جهان می خواهد در این زمینه وارد عمل شود.

اراده ایران برای توافق خوب و پایدار
در این میان اما در ادامه رایزنی های برجامی حسین 
امیرعبداللهیــان، وزیر امورخارجه کشــورمان در 
گفت وگــوی تلفنــی با جــوزف بورل، مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بار دیگر تأکید کرد 
که هیچ تردیدی در اراده دولت جمهوری اســامی 
ایران برای رســیدن به توافق خــوب، قوی و پایدار 
وجود ندارد. وزیر امورخارجه ایران در این گفت وگو 
با اشاره به تداوم رایزنی ها برای رفع تحریم ها، گفت 
که کاخ ســفید باید زیاده خواهی ها و تردید را کنار 

گذاشته و در مسیر واقع بینی و راه حل گام بردارد.
امیرعبداللهیان با اشــاره به تــاش طوالنی همه 
طرف ها در ویــن تصریح کرد که اکنون 3کشــور 
اروپایی، روســیه و چین آماده نهایی شــدن توافق 
هســتند و دولت فعلی آمریکا باید جسارت اصاح 
سیاست های اشتباه گذشته کاخ ســفید را داشته 
باشد. وی همچنین با قدردانی از تاش های بی وقفه 
بورل و انریکه مورا، تأکید کرد که »اکنون دیپلماسی 

به درستی و به خوبی عمل می کند«.
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز در این 
گفت وگو با اشــاره به اراده مثبت طــرف ایرانی در 
مذاکرات وین، ادامه داد: باور داریم که ایران خواهان 
توافق اســت و ابتکارات متنوعی وجود داشــته و 
تداوم دارد. بورل همچنین طوالنی شــدن تنفس 
در مذاکرات را ســازنده ندانست و پیشنهاد کرد که 
گفت وگوها مجــددا میان نماینــده اتحادیه اروپا و 

مذاکره کننده ارشد ایران از نزدیک پیگیری شود. 

پیشنهاد جدید برای گشایش در مذاکرات وین
  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگو با امیرعبداللهیان پیشنهاد داد: مذاکرات

مجددا میان نماینده اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ایران از نزدیک پیگیری شود

دیپلماسی

t
e

l
e

g
r

a
m

t
w

i
t

t
e

r
@

ha
m

sh
ah

rin
ew

s
@

ha
m

sh
ah

rin
ew

s
ید

 کن
ال

دنب
ی 

اع
تم

اج
ی 

ها
که 

شب
در 

 را 
ی

هر
ش

هم

i
n

s
t

a
g

r
a

m
ha

m
sh

ah
rin

ew
sp

ap
er

سعیدخطیبزاده
سخنگویوزارتامورخارجه

حملهبهمسجداهلســنتدرقندوز
کهدرادامهحملهتروریستیبهمسجد
شیعیانمزارشریفصورتگرفت،به
روشــنیاهــدافپلیــدتروریســتهای
مزدوربیگانهراکهدرصددایجادجنگ
داخلیدرافغانســتانهستند،نشان

میدهد./ایرنا

رفع اختالفات ایران و 
عربستان؛ یک گام به پیش

پنجمین دور گفت وگوها میان نمایندگان عالی 
جمهوری اســامی ایران و عربستان سعودی در 
روزهای اخیر در بغداد، پایتخت عراق برگزار شد؛ 
مذاکراتی که منابع مطلع معتقدند براســاس آن 
چشم انداز روشن تری نسبت به از سرگیری روابط 

میان 2 کشور ترسیم شده است.
براســاس گــزارش نورنیــوز، مقام های ارشــد 
دبیرخانه شورای  عالی امنیت ملی ایران و رئیس 
سرویس اطاعاتی عربستان به عنوان نمایندگان 
تام االختیار 2 کشور در جلسات شرکت کرده اند. 
اگرچه هنوز اخبار رســمی در مــورد محتوای 
آخرین دور گفت وگوها  منتشر نشده، اما اطاعات 
رسیده حاکی اســت فضای مثبت نشست اخیر، 
امیدواری ها برای گام نهادن 2 کشور در مسیر از 
سر گیری روابط را افزایش داده است. پیش بینی 
می شود در آینده نزدیک زمینه برگزاری جلسه 
مشترک میان وزرای خارجه جمهوری اسامی 

ایران و عربستان سعودی فراهم شود.

نقل قول خبر

سیاست خارجی

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب 
درپی درگذشت آیت اهلل بجنوردی

رهبر معظم انقاب اسامی درگذشت فقیه عالیقدر مرحوم 
آیت اهلل آقای حاج سیدمهدی بجنوردی را تسلیت گفتند.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن 
پیام رهبرانقاب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت فقیه عالیقدر و متعبد مرحوم آیت اهلل آقای حاج 
ســیدمهدی بجنوردی رضوان اهلل علیه را بــه خاندان مکرم 
ایشــان و بیت شــریف مرحوم آیت اهلل حاج میرزا حســن 
بجنوردی اعلــی اهلل مقامه و دیگر وابســتگان و ارادتمندان 
و مستفیدان از محضر ایشان تســلیت عرض می کنم و علو 
درجات این عالم جلیل القدر را که عمری با سامت نفس و 
تقوا و طهارت در نجف و تهران گذرانیدند از خداوند متعال 

مسئلت می کنم.
سیدعلی خامنه ای
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آیت اهلل سیدمحمدمهدی موسوی بجنوردی متولد1313 
شمسی در نجف، فرزند ارشــد آیت اهلل العظمی میرزا حسن 
بجنوردی، از مراجع نجف بود که در دوره حکومت پهلوی بعد 
از یک سفر، از ایران ممنوع الخروج شد و در تهران اقامت کرد. 
مادر ایشان نیز، نوه آیت اهلل العظمی سیدابوالحسن اصفهانی، 

مرجع عام شیعیان جهان، بود.

رهبری

رئیس جمهور در اجتماع عزاداران شب شهادت 
امام علی)ع( تشریح کرد:

مجاهدان فلسطین سرنوشت ملت 
را رقم می زنند؛ نه میز مذاکره

رئیس جمهور پیروزی در نبرد اراده هــا را در گروی خداخواهی و 
حرکت در مسیر خواســت حضرت حق دانست و گفت: برخاف 
ادعای مستکبران که فکر می کنند جهان براساس اراده آنها شکل 
می گیرد، ملت ایران نشان داد ملتی که برای خدا قیام کرده، پیروز 
است. به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم 
رئیسی بامداد شنبه در اجتماع شــب زنده داران دومین شب قدر 
ماه مبارک رمضان و سوگواران شهادت مولی الموحدین علی)ع( 
در مصای حضرت امام خمینی)ره( با اشاره به سنت و وعده الهی 
درباره حمایت از مســتضعفان و حق جویان، به مسئله فلسطین 
اشاره و عنوان کرد: روزی تصور می شد سرنوشت ملت فلسطین 
دور میزهای مذاکره رقم خواهد خورد، اما امروز سرنوشت فلسطین 

به دست و اراده مجاهدین درحال رقم خوردن است.
رئیس جمهور با اشاره به فرازهایی از وصیت نامه امام علی)ع( گفت: 
امیرالمومنین)ع( در وصیت نامه خــود تأکید می کند همواره در 
جانب مظلومان و مقابل ظالمان بایســتید. امروز شاهد 2 ظلم و 
جنایت بزرگ علیه مســلمانان، یکی از جانب رژیم صهیونیستی 
علیه نمازگزاران فلسطینی و دیگری جنایات و ستم داعش به عنوان 
جریانی دست ســاخته غرب و صهیونیست ها، علیه مردم مظلوم 
افغانستان هستیم. رئیسی با اشــاره به روشنگری چند سال قبل 
رهبرمعظم انقاب مبنی بر اینکه داعش دست پرورده سرویس های 
غربی و صهیونیسم اســت، گفت: امروز که شاهد جنایات مشابه 
داعشی ها و رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان و نمازگزاران مظلوم 
در مسجداالقصی و مساجد افغانستان هســتیم، جهان بیش از 
هر زمان دیگری به حقانیت روشــنگری مقام معظم رهبری پی 

برده  است.

حضور سرزده رئیسی در غرب استان تهران
رئیس جمهور کشــورمان دیــروز در ادامــه بازدیدهای خود، 
به صورت ســرزده به شهرستان های غربی اســتان تهران سفر 
کرد. شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار، بازدید 
از شهرستان مارد و شــهر قدس جزو برنامه های بازدید دیروز 
رئیس جمهور بود. همچنین رئیس جمهور دربــاره راه اندازی 
مدول 2 تصفیه خانه فاضاب شهرستان قدس و بررسی حریم 
بستر رودخانه کرج به قدس)شادچای( ضمن بازدید میدانی، 
تصمیم های الزم را اتخاذ کرد.  او در بازدید از منطقه »محمدآباد« 
شهر قدس هم با گزارش اســتاندار و مســئوالن شهری و نیز 
گفت وگو با مردم، در جریان مشکات ساکنان این مناطق قرار 
گرفت. در این بازدید، همچنین تعــدادی از مردم محمدآباد از 
نزدیک مشکات خود را در زمینه های مختلف، به ویژه ممنوعیت 
ساخت وساز به خاطر قرار گرفتن در محدوده حریم رودخانه مطرح 
کرده و خواستار بازنگری در مســافت تعیین شده برای حریم 
رودخانه شدند.رئیس جمهور در این بازدید، استاندار و مسئوالن 
شهری را موظف کرد تا گزارش مشکات ساکنان این مناطق و 

راهکارهای حل و فصل آن را در جلسه شورای اداری ارائه دهند.

دولت

5ویژگی خوارج برای این روزها
چهارم؛ تکفیر و اتهام به دیگران ادامه از 

شهید مطهری نوشتند که خوارج در نهی صفحه اول
از منکر دیگران منکر هرگونه منطقی بودند. )مطهری، بی تا، ج4، 
ص۸23 و ج 17، ص304( و در بیان این ویژگی خوارج دارند که: 
»مدعی بودند که همه بد می فهمند و یا هرگز نمی فهمند و همگان راه 
خطا می روند و اهل جهنم هستند. آنان تنگ نظری خود را به صورت 

یک عقیده دینی درمی آوردند.« )مطهری، بی تا، ج16، ص325(
امیر مؤمنان علی)ع( روحیه خوارج را چنین توصیف کرده است: 
»آنان مردانی خشــن، بدون اندیشــه عالی و احساسات لطیف، 
مردمی پست، برده صفت و اوباش هســتند.« )ابن ابی الحدید، 

137۸، خطبه 23۸(

 پنجم؛ جاهل مقصر و نه قاصر
یکی از شاخص های کلیدی خوارج این بود که جاهل مقصر بودند 
و نه قاصر. به تعبیر دیگر امیرالمومنین بارها به آنها تذکر داده و 
درباره مشی خطای شــان نصحیت کرده بودند، اما هیچ توجهی 
نشد و همچنان دیگران را هتک حرمت و تکفیر می کردند و کار 
به جایی رساندند که والیت امیر را به اسم عدالت و حق گرایی زیر 
سؤال بردند. به سخن دیگر می فهمیدند و می دانستند چه خطایی 
می کنند و مثل عوام جاهل نبودند، اما حاضر نمی شدند از این راه 
بازگردند. )برای آگاهی بیشتر ر.ک: خطبه122 شرح نهج الباغه 

ابن ابی الحدید/219/7(

ادامهمواضعمتناقضواشنگتندرقبالمذاکراتهستهای
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در نشست خبری هفتگی خود تأکید کرد که بازگشت متقابل 
به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک در راستای منافع ملی آمریکاست. ند پرایس بار دیگر با 
تکیه بر ادعاهای بی اساس و تکراری واشنگتن درباره ماهیت برنامه هسته ای کشورمان افزود: در 
باالترین سطح  اجرای دوباره برنامه جامع اقدام مشترک، محدودیت هایی را برای برنامه هسته ای 
ایران ایجاد خواهد کرد؛ محدودیت هایی قابل راستی آزمایی و دائمی. وی همچنین عنوان کرد: ما 
همراه با هم پیمانان خود، به طور مساوی برای سناریوهایی »با« و »بدون« بازگشت متقابل به اجرای 
کامل برجام آماده می شویم؛ زیرا این وضعیت بسیار نامشــخص است و درنهایت ما یک تصمیم 
خواهیم گرفت. پرایس همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ایران برای خارج شدن نام سپاه 
پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا چه کاری باید انجام  دهد، تصریح کرد: ما به صورت علنی 
مذاکره نمی کنیم، اما ایرانی ها باید بدانند این، فرصتی برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام در 
کوتاه ترین زمان ممکن است؛ بنابراین ما برای مدتی بر سر میز مذاکره می مانیم. ما بر سر این موضوع 

همکاری نزدیکی با متحدان و شرکای اروپایی مان داشته ایم.

مکث

جاللرشیدیکوچی
نمایندهمجلس

باتوجهبهاینکــهطرحشــفافیتآرای
نماینــدگانبــرایتصویــب،نیازمنــد
دوســومآراینماینــدگاناســت،ایــن
نگرانــیوجــودداردکــهایــنطــرحبــار
دیگرحائزحدنصاببرایرأیآوریدر

مجلسنشود. /تسنیم
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مراسماحیادرگرمخانهها
مراسممعنویوعبادیاحیایشببیستویکمماهمبارک

رمضاندرگرمخانههایسازمانرفاه،خدماتومشارکتهای
اجتماعیشهرداریتهرانبرگزارشد.بهگزارشهمشهری،
گرمخانههایمناطق20،19،11،5ودیگرمناطقشهرداری
تهرانمیزبانمراسماحیایمددجویانیبودکهاینشبها
درآناقامتدارند.مراسماحیایشبهای19و21ماهمبارک
رمضانباسخنرانی،مداحیوقرائتادعیههمراهبودودر
شب23ماهرمضاننیزدرگرمخانههابرگزارخواهدشد.

مناسب ســازی اماكن، معابــر و فضاهای عمومی 
برای معلوالن، ســالمندان، زنان و كودكان یكی از 
اولویت های دوره ششم شهرداری تهران محسوب 
می شود. بر این اســاس بین 550 تا 650كیلومتر 
)میانگین حــدود 600 كیلومتر(معبر پایتخت تا 
پایان امسال مناسب ســازی می شوند. حال طبق 
بخشنامه های شــهرداری مركز، شهرداری های 
مناطق موظف شده اند تا در سال جدید به اقدامات 
اجرایی برای این منظور سرعت بدهند. در این میان، 
برخی از مناطق از جمله یک، 2، 3، 5، 6، 7، 17، 18 
و 22 با جدیت كارها را پیش می برند و با شناسایی 
دقیق محدوده اطراف محل سكونت افراد معلول، 
بهسازی معابر و مناسب سازی پیاده روها و پارک های 

پیرامونی خانه آنها را انجام می دهند. 
به هر ترتیب، اگر تا پیش از این مناسب سازی معابر 
و بوستان ها بخشی از اقشار جامعه را دربرمی گرفت، 
اكنون طــرح و عملیات اجرایی مناسب ســازی، 
قشــرهای دیگر جامعه را هم در نظر گرفته است. 
شــهردار تهران نیز به تازگی اعالم كرده كه از این 
پس، احداث هر پارک منوط به مناسب سازی برای 
معلوالن، ســالمندان، زنان و كودكان خواهد بود. 
علیرضا زاكانی گفت: »در تمــام پارک هایی كه از 
این پس در شهر ساخته می شود، حتما توجه مان به 
جنبه ایرانی- اسالمی، ملی و بومی و مناسب سازی 
برای زنان، مادران و كودكان، سالمندان، معلوالن و 
جانبازان است و این موارد را از قبل لحاظ می كنیم.« 

به گزارش همشهری، با اینكه ستاد مناسب سازی 
فضاهای شهری برای معلولین جسمی و حركتی 
از سال 8۴  براساس مصوبه شــورای شهر تهران 
ذیل ستاد مناسب سازی كشــور تشكیل شد، اما 
روند مناسب سازی، طبق برنامه پیش نرفته است. 
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری تهران با 
اعالم اینكه برنامه 5 ساله سوم شهر تهران نقشه راه 
است، گفت:  »براساس برنامه جامع، مناسب  سازی 
اماكن، معابر و فضاهای عمومی باید تا پایان سال 
اول برنامه انجام می شــد كه این بخش عملیاتی 
شده است، اما ســازوكار و اجرای قوانین و رعایت 
ضوابط مناسب سازی و دسترس پذیری برای افراد 
دارای معلولیت و توان یاب در فرآیند صدور پروانه و 
گواهی های ساختمانی و نظارت بر امر مناسب سازی 
در ساخت وسازهای فضای عمومی و زیرساخت های 
حمل ونقل شهری تا پایان ســال دوم انجام نشده 
است؛ بنابراین باید این عقب ماندگی جبران شود.« 
حمیدرضا صارمی ادامه داد: »نكته دیگری كه وجود 
دارد، این است كه باید سازوكارهای كنترل و نظارت 
كیفی در امر مناسب سازی ساختمان های جدید و 
احداث فضاهای شهری، پیگیری تحقق امر برای 
ســاختمان های موجود شــهرداری و تهیه نقشه 
راهنمای مكان های مناسب سازی شده، به صورت 
ساالنه به روزرسانی شود تا مورد استفاده شهروندان 

قرار گیرد.«
به نظر می رســد، در اجرای طرح مناسب ســازی 
تمام ابعاد قضیه دیده شــده اســت؛ یعنی عالوه 
بر مناسب ســازی معابر شــهری، توجه بیشتر به 
مناسب سازی مترو و اتوبوس برای معلوالن صورت 
گرفته است. معاون شــهردار در این رابطه گفت:  

»یكی از سیاست هایی كه ما در امر مناسب سازی 
و تســهیل حضور معلــوالن در فضاهای عمومی 
شهر می توانیم در پیش بگیریم این است كه مثاًل 
برای تســهیل تردد معلوالن در ایستگاه اتوبوس 
به جای انجــام اقدامات ویژه در خود ایســتگاه، از 
ابزارها و وسایل به روز برای استفاده معلوالن عزیز 
بهره ببریم.« صارمی افــزود: »موضوع دیگر اینكه 
دســتگاه های دولتی در خصوص مناسب سازی 
وظایفی را بر عهده دارند؛ بنابراین شهرداری تهران 
می تواند دانش خود را در این حوزه به صورت مشاوره 
فنی در اختیــار آنان بگذارد تا آنها نیز نســبت به 
مناسب سازی ســاختمان ها و معابر تحت اختیار 

خود اقدام كنند.« 

راههاباسرعتهموارمیشوند
مناسب سازی معابر برای معلوالن، سالمندان، زنان 
و كودكان در سال 1۴01 سرعت بیشتری می گیرد. 
صارمی در این خصوص گفت: »بر اساس سیاست 
طرح جامع مناسب سازی باید در كنار معابری كه در 
اولویت قرار دارند، اماكن عمومی متعلق به شهرداری 
تهران از جمله ایستگاه های مترو، پارک ها، میادین 
میوه و تره بار و ســاختمان ها نیز مناسب ســازی 
شوند كه این اماكن شناســایی شده اند.« به گفته 
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری تهران، 
برخی از مناطق 100درصد اقدامات خود را برای 
مناسب سازی انجام داده اند و برخی 20 تا 50درصد 

را محقق كرده اند. 
در مــاه گذشــته، شــهرداری منطقــه 22 از 
مناسب سازی ۴بوستان در این منطقه ویژه تردد 
جانبازان، توان یابان و سالمندان خبر داد. به گفته 
شهرداری این منطقه، ۴بوستان و 12مكان برای 
تردد آســوده جانبازان،  توان یابان و سالمندان در 
مرحله نخســت مورد شناســایی قرار گرفته كه 
حجم این عملیات یک هزار و 200 مترمربع است. 
همچنین اقداماتی در برخی مناطق مانند منطقه 
یک صورت می گیرد تا روند مناسب سازی در تمامی 

مناطق 22گانه سرعت بیشتری بگیرد. 

مناسب سازی سرعت گرفت
 طرح جامع دسترس پذیری اماكن، معابر و فضاهای عمومی شهر تهران با مناسب سازی

  600 معبر وارد فاز اجرایی شد

مدیر دفتر پایش برنامه، كنترل پروژه و ارزیابی عملكرد شهرداری تهران در گفت وگو با همشهری اعالم كرد

ذره بین دائمی پایش روی پروژه های شهر

وقتیپروژهایدرشهرنیمهکارهباقیمیماندیابهنتیجهنمیرسداین
سؤالبرایشهروندانپیشمیآیدکه»چهکسیبرپروژههانظارت
میکند؟«اماآیاممکناستشهریبااینوسعتواینتعدادطرحهای
بزرگوکوچک؛سازوکاریبراینظاتمستمرنداشتهباشد؟بهجز
اداراتمختلفیکهکاربازرسیودریافتبازخوردراانجاممیدهند
»دفترپایشبرنامه،کنترلپروژهوارزیابیعملکردشهرداریتهران«
تمامپروژههایشهریرابهصورتدائمیرصدوابعادوارقامهمهراثبت
میکند.بامحمدحسینشیخحسن،مدیرایندفتردربارهبرنامههای

انجامشدهوپیشروصحبتکردیم.

حوزهکاری»مرکزپایشبرنامــه،کنترلپروژهوارزیابی
عملکردشهرداریتهران«درچهزمینهایاست؟

مركز پایش دیده بان پیشرفت شهر و شهرداری تهران هستیم و با استناد 
به تحلیل ها و گزارشات این دفتر؛ می توان فهمید كه تیم مدیریتی جدید 
چه میزان در نیل به اهداف خود در مدیریت شهری موفق بوده است. این 
اداره كل 3ماموریت كالن به گستره كل شهرداری تهران دارد كه عبارتند 
از: 1- پایش برنامه های شهرداری تهران 2- كنترل 
پروژه های شــهری تهران 3- ارزیابی عملكرد 

شهرداری تهران.
در محور »پایش برنامه « باید گفت برنامه ای 
در شــهرداری تهران وجود نــدارد مگر اینكه 
اجرای آن توســط دفترپایش كنترل می شود، 
از كوچكتریــن برنامه هــای كوتاه مدت تا 

برنامه های راهبردی و بلندمدت.
محــور دوم »كنتــرل و مدیریت 
پروژه های شهری تهران« است. 
سیســتماتیک پروژه های شهر 

تهران اعم از عمرانی، حمل ونقل و ریلی، خدمات شهری، فرهنگی اجتماعی 
و... به صورت برخط از نظر پیشــرفت فیزیكی و ریالی در این دفتر كنترل 
می شود. می توان ادعا كرد كه پروژه ای در تهران پیاده نمی شود مگر اینكه 
سامانه مدیریت و كنترل پروژه ما آن را رصد می كند و نهایتا محور »ارزیابی 
عملكرد« كه در آن تمامی واحد های تشكیل دهنده شهرداری تهران اعم از 
ستاد، سازمان ها و شركت ها و مناطق 22 گانه، توسط این دفتر در بازه های 
شش ماهه و ساالنه كنترل عملكردی می شوند و در پایان هر دوره ارزیابی 
كارنامه كاری هر بخش به تفكیک صادر می شــود تا مشــخص گردد چه 

عملكرد اجرایی داشته اند.
قبلازاینهمارزیابیعملکردانجاممیپذیرفتهاست؟

این دفتر با نام و ماموریت جدید تقریبا جدید التاسیس است اما درگذشته 
با عنوان»ارزیابی عملكرد و بهبود مدیریت« در حال كار بوده. دوره جدید 
فعالیت آن با اصالحات ماموریتی از انتهای سال99 و ذیل معاونت برنامه ریزی 
سرمایه انسانی و امور شورا ها شروع به كار كرد. متأسفانه فعالیت های مركز 
پایش برنامه كنترل پروژه و ارزیابی عملكرد شهرداری تهران تا امروز نه فقط 
در سطح رسانه های عمومی بلكه شــاید در بخش های داخلی شهرداری و 
شورای محترم شهر نیزبه صورت كامل بیان نشده است. امسال برای نخستین 
بار مدنظر داریم به صورت منسجم اقدامات این دوره دفتر را جهت آگاهی و 

بهره برداری های الزم رسانه ای نماییم.
تفاوتکاردفترارزیابیعملکردباسازمانبازرسیچیست؟

نظارت این دفتر به صورت نظام مند و مستمر بر برنامه ها پروژه ها و عملكردها 
انجام می شــود. همكاران عزیز ما در سازمان بازرســی به مصادیق و موارد 

مطروحه كه اتفاق می افتد، رسیدگی می كنند.
گزارشهاییکهبهدستمیآیدبهچهمرجعیتحویلداده

میشود؟
تمامی خروجی های مرتبط با پایش برنامه ها، كنتــرل پروژه ها و و ارزیابی 
عملكرد شهرداری به عالی ترین مقام تصمیم گیر در شهرداری كه شهردار 
محترم هستند تقدیم و در شورای معاونین شامل معاونان و مدیران ستادی 
طرح موضوع می گردد. البته كه كارنامه های كاری ویژگی محرمانه دارد و 
ذینفعان براساس جایگاه سازمانی امكان دسترســی به آن را دارند. در این 

جلسات عملكرد تک تک سازمان ها و شركت ها بیان و گزارش های تحلیلی 
كه توسط دفتر پایش آماده شده، مطرح و عملكرد مجموعه ذیربط بررسی 
می شود. علل عقب افتادگی و كاستی ها با حضور مدیر واحد بررسی می شود 

كه باید در همانجا از خود دفاع كند و نهایتا مثال مهلتی برای اصالح بگیرد.  
درسالجدیدچهبرنامهتحولیایدارید؟

تا كنون حوزه ارزیابی بیشتر شامل مناطق و سازمان ها و شركت ها بوده است 
اما امسال با توجه به رویكرد تحولی شــهردار تهران در مباحث مدیریتی و 
نظارتی، واحد های ستادی را وارد ارزیابی عملكرد خواهیم كرد. می شود گفت 
تا سال گذشته بیشتر سازمان های پایین دست كنترل می شدند كه حاال این 
كار درباره باالدست هم انجام می شود. با این حساب معاونت های تخصصی و 

ادارات كل ذیل آنها نیز تحت شمول ارزیابی قرار می گیرند.
آیامعاونتهاوستادهاایننظارترامیپذیرند؟

مسلما سنت  شكنی و تغییر فرایند ها مقاومت هایی با خود به همراه خواهد 
داشت ولی با رویكرد علمی، دقیق و منطقی می توان كار را پیش برد. هم اكنون 
مدیران شهرداری تعامل خوبی با این دفتر دارند. معموال ارزیابی شدن در هر 
دوره چالش های خاص خودش را دارد و تقریبا هیچ دوره ای را نمی توان یافت 
كه ارزیابی بدون چالش باشد. درباره امكانات؛ ابزار و زیرساخت های مورد نیاز 
هم چندین جلسه با معاونین و مدیران كل برنامه ریزی معاونت های تخصصی 

برگزار كردیم تا شاخص ها و امكانات مورد نیازمشخص شود.

محمودموالییگزارش
روزنامه نگار

محمدسرابیگفت و گو
روزنامه نگار

امیدبهمناسبسازیسراسری
 تهران به عنوان یک كالنشــهر و الگو در 
جهان اسالم باید در تمامی ابعاد خود بتواند 
زمینه زندگی مناسب و آسایش شهروندان 
را فراهم كند. از سویی این آسایش و رفاه 
باید متعلق به همه اقشار جامعه باشد و باید شرایط به گونه ای 
فراهم شود كه همه افراد در اســتفاده از امكانات برابر باشند. 
متأسفانه در گذشــته در اكثر اماكن عمومی حق توان یابان و 
معلوالن نادیده گرفته شــده؛ تا جایی كه در برخی از اماكن 
تردد حتی برای سالمندان، كودكان یا بانوان نیز با مخاطراتی 
همراه می شود؛ بنابراین الزم است تا مناسب سازی های الزم 

صورت بگیرد.
سال هاســت كه شــهرداری تهــران برنامه های ویــژه ای را 
برای مناسب سازی بوســتان ها، مكان های عمومی، ادارات، 
بیمارســتان ها و... برای افــراد دارای معلولیــت، كودكان و 
سالمندان تدارک دیده و در این راســتا اقداماتی نیز صورت 
گرفته اســت. در این بین اما در دوره جدید مدیریت شهری 
اهتمام ویژه ای به این مســئله وجود دارد. در همین راســتا 
شهرداری منطقه 5 با برنامه ریزی مناسب در این زمینه اقدامات 
متعددی را تاكنون رقم زده است؛ به گونه ای كه از سال1398تا 
اواخر ســال 1۴00حدود 86/26 كیلومتر به تعداد 25محور 
و 7بوستان )بوســتان های اســتقالل، الهام، الهی، سرداران 
شهید، ســاحل، پرنیان و كورش غربی به مجموع 29هكتار( 
برای تردد و استفاده جامعه توان یاب مناسب سازی شد. حال 
ساختمان های اداری نیز برای سهولت در تردد و خدمت رسانی 
به توان یابان در برنامه مناسب ســازی قرار گرفته اند كه بر این 
اساس، عملیات های الزم برای ساختمان شهرداری منطقه 5و 
شهرداری ناحیه یک، 3و ۴و سرای محله های شهران جنوبی، 
سازمان برنامه جنوبی، پونک جنوبی و شاهین جنوبی انجام 
شده و سایر ساختمان های شهرداری نیز در برنامه كاری قرار 

گرفته  است.
نكته اینجاســت منطقه 5 با اقدامات صــورت داده در زمینه 
مناسب سازی، طی 3ســال متوالی رتبه اول را در بین مناطق 
22گانه تهران از آن خود كرده است. در مهم ترین این اقدامات، 
سال گذشته بوستان پرنیان توســط  علیرضا زاكانی، شهردار 
محترم تهران به صورت آنالین، ویژه توان یابان افتتاح شد. در 
این بوستان سرویس های بهداشتی برای افراد كم توان احداث 
و صندلی های ویژه و دستگاه های ورزشی مخصوص معلوالن 
تعبیه شد. همچنین نصب آبخوری، كفپوش و تابلوی راهنما 
انجام گرفت. البته با وجود این اقدامات صورت گرفته، به نظر 
می رسد هنوز به طور كامل حق مطلب در رابطه با این قشر عزیز 
ادا نشده و الزم است تا با همت و تالش بیشتر و مناسب سازی 
اماكن عمومی دیگر، توان یابان نیز مثل سایر شهروندان برای 
پیگیری امور خود به دردسر نیفتند. در این راستا در شهرداری 
تهران مشكالتی نیز وجود دارد كه باید حل شود؛ به گونه ای كه 
نبود اعتبار كافی و معارضات شهرسازی از قبیل بروكف معابر و 
ساخت و سازهای موجود در معابر ازجمله مشكالت پیش رو برای 
اقدامات بهتر و بیشتر به شمار می آیند و امیدواریم با حل این 
مشكالت، تردد شهروندان توان یاب در پایتخت ایران با كمترین 

مشكل و بیشترین سهولت صورت بگیرد.

اولینجشنوارهعکس
بهشتزهرا)س(

سازمان بهشت حضرت زهرا)س( نخســتین جشنواره عكس 
با موضوع پنجشــنبه و جمعه آخر ســال، نوروز و تزیین سفره 
هفت سین را در گلزار شــهدا و قطعات عمومی، فضاسازی های 
عمومی در بهشــت حضرت زهرا)س( و حرم مطهر امام)ره(، 
شــب های قدر و خدمات رســانی نیروهای خدوم این سازمان 

برگزار می كند.
به گزارش همشــهری، فراخوان این جشــنواره در هفته اول 
اردیبهشت منتشر می شود و اول خردادماه 1۴01 آخرین روز 

ارسال آثار به دبیرخانه خواهد بود.
پیش از این، فراخوان جشــنواره با موضوع پنجشنبه آخر سال 
و آیین های نوروزی تزیین شــده توســط خانواده ها در فضای 
آرامستان اطالع رسانی شده بود كه به دلیل استقبال هنرمندان 
از جشنواره و ارسال گسترده آثار مقرر شد بخش های دیگر به 

این جشنواره اضافه شود.
جشــنواره عكس بهشــت به صورت ملی برگزار می شود و 
محدودیتی در ارســال آثــار بــه دبیرخانه وجــود ندارد. 
 عالقه منــدان می تواننــد با ارســال آثــار خود به نشــانی
 tehranpicturefestival.ir  بــدون مراجعه حضوری به 

دبیرخانه در این رویداد فرهنگی هنری شركت كنند.

علیرضانادعلی
سخنگویشورایشهرتهران

امروزیکشنبه،شهردارتهراندرشصتمین
جلسهازششمیندورهشورایشهرتهران
بهمنظورارائهگــزارشازموضوعاتمرتبط
بــامدیریــتشــهریحضــورپیــدامیکنــد.
همچنیندراینجلسهانتخابنمایندگان
شــورایشــهرتهــرانبــرایعضویــتدر
هیأتهایحــلاختالفمالیاتیدردســتور

کاراعضایشوراقراردارد.

مهدیبابایی
عضوکمیسیونسالمت،محیطزیست

وخدماتشهریشورایشهر
دردورهقبلطرحیرابهعنوانطرحکاپ
پیشبردند.باتوجهبهاینکهتمامیزوایا
دراینطرحدیدهنشددرقسمتهای
مختلفشــهربهجایاینکههمزمانبا
کاهــشپســمانداقــدامبــهجمــعآوری
مخزنهاشود،قبلازکاهشپسماند

اقدامبهجمعآوریمخازنزبالهشد.

مهدیعباسی
رئیسکمیسیونشهرسازیشورا

انتظارداریمدرسال1۴01زمانصدور
پروانهســاختکاهشپیداکندویکی
دیگرازانتظاراتماازشهرداریتهران
درسالجاری،تالشبرایرونقصنعت
ساختمانســازیدرپایتخــتاســت.
البتهقانــوندراموربایدمبنــایاصلی
کارقــراربگیــرد؛بهطوریکــهاقدامات

براساساسنادباالدستیباشد.

معــاونامورمناطقســازمانپســماند
شــهرداریگفت:درشهرتهرانحدود
1000تــنپســماندخشــکارزشــمند
تولیــدمیشــودکــهتفکیــکازمبــدأ
آنکمتــراز10درصــدصــورتمیگیرد
وهماکنــونحــدود۴۴5غرفــهبــرای
جمــعآوریپســماندخشــکبــاارزش
درتهــرانوجــوددارد.شــادیمالکــی
افــزود:درپایتختروزانهحــدود5000
تا5500پسماندعادیشهریراتولید
میکنیمکهبرایدفــع،اینزبالههابه
مجتمــعآرادکــوهدرکهریــزکمنتقــل
میشــود.یکیازدالیلعــدمتفکیک
ازمبــدا،خالهــایقانونــیوعــدمالزام
بــهمشــارکتشــهروندیاســتکــه
بــرایافزایــشمشــارکتشــهروندان
بایدزیرســاختهاییمانند500غرفه
جمــعآوریپســماندخشــکدیگــررا

فراهمکرد.

براساسآخریننرخنامههایسازمان
میادینمیوهوترهبارشهرداریتهران،
انگــور،ســیبقرمــزوزرد،پرتقــال
توســرخوتامســونشــمال،کیــویو
نارنگیکینوامیوههاییهستندکهدر
میادینمیوهوترهبارباقیمتیبیشاز
۴0درصدارزانترازمیانگیننرخهای
ســطحشــهرعرضــهمیشــوند.انــواع
محصوالتفرنگینیزدرمیادینمیوه
وترهبــارنســبتبــهمیانگیــنقیمــت
محصوالتمشــابه30درصــدارزانتر

عرضهمیشوند.
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چراییحذف4اعزامقطار
درخط5مترو

قائم مقام عملیات شــركت بهره برداری متروی 
تهران در مورد چرایی حــذف ۴اعزام قطارهای 
خط 5 مترو توضیحاتی را ارائه كرد. كامران آزادی 
به ایسنا گفت: »بعد از حادثه برخورد 2قطار در 
ایســتگاه چیتگردر بهمن ماه،  كارگروهی برای 
بررسی علل این حادثه تشــكیل شد كه پس از 
بررسی به عوامل و موضوعات مختلفی رسیدند.« 
او با بیان اینكه زیرساخت خط 5 مترو به گونه ای 
از ابتدا طراحی شــده كه در كمترین حالت هر 
10دقیقه می تواند اعزام قطار داشته باشد، ادامه 
داد: »درحالی كه این ۴سفری كه لغو شده فاصله 
قطارها را به زیر 10 دقیقــه و به حدود 5 دقیقه 
می رساند و با زیرســاخت های موجود خط 5 و 
همچنین سیستم سیگنالینگ و كنترل در این 
خط در تضاد بــود.« او توضیح داد: »2حركت از 
صبح از مبدأ كرج به سمت تهران و 2حركت قطار 
در هنگام عصر از مبدأ ارم سبز به سمت گلشهر 
كه اصطالحا اسم شان قطارهای تندروی مستقل 
بود، حذف شــد؛ چراكه حركت این قطارها در 
تعارض با زیرســاخت های خط 5 متروی تهران 
بود و به این دلیل كه كمیته ایمن سازی خطوط 
نیز این موضوع را تأیید كــرده بود، آنها را حذف 
كردیم.« قائم مقام عملیات شركت مترو اعالم كرد 
پس از بررسی ها به این جمع بندی رسیدیم كه 
این ۴حركت باید فعال متوقف شود تا مشكالت 

زیرساختی خط 5 حل شود.
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مشخصات معابر شهر تهراناحساناهللشریفی؛شهردار منطقه 5تهرانیادداشت

اولویت بندی برای 
مناسب سازی در سال 1401

  5هزاركیلومترطولمعابر
  1500كیلومترمعابراصلی
  3500كیلومترمعابرفرعی

  10هزاركیلومترمعابرپیادهروی
  مناسبسازی600معبربرایمعلوالندر

دستوركارامسال
  مناسبسازی9936کیلومترازمعابر

پایتختدردستورکار
  2۸درصدمعابردارایعرضکمتراز

12متر
  1۸درصددارایعرض12تا۸متر

  1۴درصددارایعرضبین1۸تا30متر
  حدود9درصدازمعابرشهرتهران30تا

۴5مترعرض
  تمركزدرسال1۴01رویمناسبسازی

معابر12تا۴5متراست.
  5۴درصدازمعابرنیازمنداصالحات

مقطعی
  2۸درصدازمعابرنیازمنداصالحات

اساسی
  1۴.5درصدازمعابرفاقدپیادهرو

  مناسبسازی2.3درصدازمعابرتهران
بهصورتکاملانجامشدهاست.

  فازیکشامل22۴کیلومتر
  فاز2شامل16۸کیلومتر

  فاز3شامل15۷کیلومترمعبر
  سال10۴،1۴00کیلومتردرفازیک

اجراشد.
  اجرایفاز2و3درسال1۴01

 برآورد مناسب سازی
 در سال 1401

  600كیلومترازمعابر
  5۴ایستگاهمترو

  333بوستان
  6۷میدانمیوهوترهبار

  133ساختمانمتعلقبهشهرداری

آنچه در بودجه 1401 پیش بینی شده است:
شهرداریموظفاستتاسقف15درصدازسرجمعاعتباراتبودجهامسالمربوطبههریک
ازردیفهای»طراحیواصالحهندسیمعابروتقاطعهایموجود«،»مرمتوبهسازیمعابر
غیربزرگراهی«،»نصبوترمیمسنگدال،جداول«،»احداث،تجهیزوبهسازیپیادهروهاو
پیادهراهها«،»توسعهوتجهیزفضاهایورزشی«،»تعمیروتجهیزفضاهایفرهنگیوهنری«،
»تعمیروتجهیزسراهایمحله«و»بازپیراییوتجهیزبوستانهاوفضایسبز«رادرراستای

مناسبسازیفضاهایشهریهزینهکند.

مكث

دسترسی دائمی به مشخصات پروژه ها  
مهمتریــناقــدامدانشبنیاندفترپایــشبرنامه،
کنترلپروژهوارزیابیعملکردشــهرداریدرســال
جدیدراهاندازیویدئووالدفترشهردارهمانندسایر
شهرداریهایپیشرفتهجهاناستتاامکانتصمیمگیری
آنالینرابرایمدیریتعالیشهریتهرانفراهمآوریم.
بهشکلیکهاطالعاتآخرینوضعیتبرنامهها،پروژههاو
عملکردشهریتهرانبهصورتآنالیندردفترشهرداردر
قالبفناوریهاینوینبهنمایشگذاشتهمیشودوایشان
میتواندجهتاتخاذتصمیماتکلیدیشهرتهرانازاین

فناوریکمالاستفادهرابنمایند.
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یکشنبه 4  اردیبهشت 41401
 شماره  8482

نرخ تورم ساالنه در پایان فروردین 

تورم
1401 پــس از 12مــاه بــه زیر 
40درصد رسید و عدد 39.2 درصد 
را ثبت کرد. این رقم نسبت به اسفند سال گذشته 
یک درصد کاهش یافته است، اما نسبت به فروردین 
سال گذشته  3دهم درصد افزایش را نشان می دهد. 
طبق گزارش مرکز آمار ایــران، همچنین نرخ تورم 
نقطه بــه نقطه پــس از 7 مــاه روند نزولــی، در 
فروردین ماه باز هم افزایشي شــد و با 9دهم واحد 
درصد رشد نســبت به اسفندماه ســال گذشته به 
35.6درصد رسید. به این ترتیب، نرخ تورم ماهانه با 
رشد 3.3 درصد مواجه شد که باالترین سرعت رشد 

تورم در 6 ماه اخیر به حساب می آید.

نهم، در دنيا
بررسی همشــهری نشــان می دهد؛ ایران در رتبه 
9 جدول تورم دنیا پس از ونزوئال، ســودان، لبنان، 
سوریه، زیمبابوه، ســورینام، آرژانتین و ترکیه قرار 
دارد.  پیش از این بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول پیش بینی کرده بودند نرخ تورم در سال جاری 
میالدی در ایران روند نزولی را تجربه می کند. دولت 
ایران امیدوار است که نرخ تورم را در سال جاری به 
محدوده زیر 25 درصد برساند؛ هرچند پیش بینی 
می شــود نرخ تورم در پایان ســال جــاری به زیر 

30درصد نرسد.

تورم در اولين ماه قرن
مرکز آمار ایران در اولین گــزارش خود از روند نرخ 
تورم در نخستین ماه قرن جدید خورشیدی اعالم 
کرد در فروردیــن 1401 خانوارهای ایرانی به طور 

میانگین 35.6 درصد بیشتر از فروردین سال گذشته 
برای خرید یک سبد کاالها و خدمات یکسان پول 
پرداخت کرده اند و نرخ تــورم نقطه به نقطه در ماه 
گذشته در مقایســه با ماه قبل آن با 9دهم درصد 
رشد مواجه شده اســت. نکته قابل تامل اینکه نرخ 
تورم نقطه به نقطه شهری با رشدی 7دهم درصدی 
به 35.2درصد رســیده، اما در نقاط روستایی نرخ 
تورم نقطه ای با رشدی 1.4درصد مواجه شده و عدد 
37.2درصد را ثبت کرده است. به این ترتیب رشد 
تورم نقطه به نقطه در نقاط روســتایی دوبرابر نقاط 
شهری برآورد شده اســت. این گزارش می افزاید: 
سرعت رشد تورم در فروردین امسال به 3.3 درصد 
رسیده که نسبت به اسفندماه امسال 2 واحد درصد 
افزایش نشان می دهد. به گفته مرکز آمار، تورم ماهانه 
گروه عمده کاالهای خوراکی بــه اضافه دخانیات 
در ماه گذشــته 4.9 واحــد درصــد و در کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات هــم 2.5 واحد درصد بوده 
است. افزون بر این، نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
شهری از نظر مرکز آمار 3.2 درصد بوده که رشدی 
2درصدی نسبت به ماه قبل را به تصویر می کشد و 
برای خانوارهای روستایی این نرخ 4درصد بوده که 
رشدی 2.4 درصدی نسبت به اسفند ماه داشته است.

کاهش فشار تورم بر مردم
تنها نهاد رسمی که اجازه انتشــار نرخ تورم را دارد، 
اعالم کرده نــرخ تورم ســاالنه در فروردین 1401 
برای خانوارهای ایرانی 39.2درصد بوده که نسبت 
به اسفند  سال گذشــته یک درصد کاهش داشته 
است. مرکز آمار می گوید: خانوارهای شهری ایران 
در فروردین امسال با تورم ساالنه 38.7 درصد مواجه 

شده اند که نسبت به اسفند پارسال یک درصد کمتر 
شده و در بین خانوارهای روستایی نرخ تورم ساالنه 
41.6 درصد بوده که نســبت به پایان سال گذشته 
افتی 1.2 درصدی را نشــان می دهــد. با این حال 
شکاف نرخ تورم ساالنه بین نقاط شهری و روستایی 

2.9 درصد برآورد شده است.

چرا تورم سرعت گرفت؟
این گزارش می افزاید: در گــروه عمده خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات، بیشترین افزایش قیمت 
در فروردین امسال نســبت به اسفند پارسال ناشی 
از رشــد قیمت گروه میوه و خشــکبار و همچنین 
گروه ســبزیجات عمدتــا ناشــی از جهش قیمت 
گوجه فرنگی، خیار و بادمجان بوده و در گروه قند و 
شیرینی هم قیمت قند، شکر و نبات هم رشد داشته 
است. در گروه کاالهای غیر خوراکی و خدمات هم 
هزینه اقامت در هتل، حق بیمه خودروی سواری و 
افزایش بهای طالی 18 عیار و همچنین باالرفتن نرخ 
خدمات انواع خودرو و تعمیرات آن باعث رشد تورم 
ماهانه شده است. به نظر می رسد دلیل عمده رشد 
تورم ماهانه در فروردین امسال ناشی از رشد تقاضای 

ناشی از تعطیالت سال جدید بوده است.

فشار تورم بر سفره فقرا
در یک برآیند کلی دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در 
فروردین امسال در بین دهک های مختلف هزینه ای 
از 38.1 درصد برای دهک نهم تا 41.7 درصد برای 
دهک اول نوسان داشته که نشان می دهد همچنان 
فشــار تورم روی دهک های فقیرتر جامعه بیشتر از 
دهک برخوردار اســت. دلیل حفظ این فشار تورم 

عمدتا ناشی از سهم کاالهای خوراکی و آشامیدنی در 
سبد هزینه های دهک های پایین جامعه است و رشد 
قیمت کاالهای خوراکی و آشامیدنی باعث می شود 
تا این دهک ها فشار بیشتری را تحمل کنند. بر اساس 
داده های رسمی تورم ماهانه در بین فقیرترین دهک 
جامعه 3.7 درصد بوده؛ درحالی که غنی ترین قشر 
جامعه تورم ماهانه 3.2 درصــدی را تحمل کرده و 
نرخ تورم ماهانه کاالهای خوراکی و آشــامیدنی در 
بین دهک های مختلف جامعه بین 4.8 درصد تا 4.9 

درصد حفظ شده است.

فاصله زیاد تا تورم هدف
سید ابراهیم رئیســی در برنامه اقتصادی اش اعالم 
کرده بود در سال 1402 نرخ تورم را به کمتر از نصف 
سال 1399 می رساند و در سال های بعد یعنی 2سال 
پایانی دولتش نرخ تورم را به سمت یک رقمی شدن 
سوق می دهد. نرخ تورم در پایان اسفند سال 99 بر 
اساس اعالم مرکز آمار ایران 36.4 درصد و در پایان 
سال گذشته 40.2 درصد بوده است. به این ترتیب در 
11ماه باقیمانده انتظار می رود که دولت بتواند نرخ 
تورم را به 18.2 درصد برساند. دولت برای رسیدن به 
این هدف باید سیاست های اقتصادی سختگیرانه اي 
را براي کنترل پایه پولی و نرخ رشــد نقدینگی در 
پیش گرفته و جلوی انبساط ترازنامه بانک ها و فشار 
کســری بودجه دولت بر بانک مرکزی را نیز بگیرد. 
هرچند رســیدن به نرخ تورم هدف بسیار سخت و 
پیچیده به نظر می رســد، اما عزم مردان اقتصادی 
دولت نشان داده آنها تالش می کنند تا پیروز میدان 
جنگ با تورم شوند. آیا در 11ماه باقیمانده نرخ تورم 

22درصد کاهش می یابد؟ 

ثبتتورمزیر40درصد؛پساز12ماه
طبق برآورد مرکز آمار در پایان فروردین 1401نرخ تورم ساالنه با کاهش مواجه شد، اما نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت

نابسامانی سامانه امالک و اسکان ادامه دارد

شناسایی خانه های خالی در دور باطل
سامانه ملی امالک و اسکان دوباره از کسانی که 

مسکن
قباًل در این سامانه ثبت نام کرده اند می خواهد 
تا بار دیگر کل اطالعات مربوط به اقامتگاه یا 
امالک خود را وارد و تأیید کنند. این ســومین بار پس از هک 
پرحاشیه سامانه ملی امالک و اسکان در تیرماه 1400است که 

بازنشانی اطالعات خود اظهاری ها با مشکل مواجه می شود.
به گزارش همشهری، بیش از یک ســال از آغاز فرایند خود 
اظهاری اجباری صاحبان امالک و اقامتگاه ها در سامانه ملی 
امالک و اسکان می گذرد و همچنان این ســامانه در اجرای 
مأموریت های اصلی خود یعنی ایجــاد بانک اطالعاتی جامع 
و شفاف از حوزه مسکن و امالک کشور و همچنین شناسایی 

خانه های خالی برای دریافت مالیات ناکام می ماند.

سامانه نفرین شده
حوزه امالک و مســتغالت در ایران از اغلب جوانب پر ابهام و 
غیرشفاف اســت؛ به گونه ای که حتی متولیان این حوزه در 
وزارت راه و شهرســازی از وضعیت توزیــع مالکیت امالک 
مسکونی نیز بی اطالع هستند. در این شرایط برای ساماندهی 
بازارهای مسکن و اجاره، ابزارهایی مانند مالیات بر خانه های 
خالی در دســتورکار قرار گرفت و مجلس، در تیرماه1399 
قانون موردنیاز این کار را احیا کرد. درنتیجه این قانون، وزارت 
راه و شهرسازی مکلف شد تا 6ماه پس از ابالغ قانون نسبت به 
ایجاد سامانه امالک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی 
اقدام کند و دسترســی مستقیم به این ســامانه را در اختیار 

سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
این تکلیف با همه اقداماتی که انجام شــد و فراز و فرودهایی 
که پشت سر گذاشت، تا ســال 1399ناکام ماند و راه اندازی 
واقعی آن نیز تا اوایل ســال 1400ممکن نشــد. درنهایت، 
مقرر شــد از ابتدای ســال 1400خود اظهاری اجباری همه 
مالکان و مســتأجران در ســامانه ملی امالک ظــرف دو ماه 
انجام شــود و مالیات ســتانی از خانه های خالی نیز براساس 
اطالعات این سامانه از مرداد 1400در دستور کار قرار بگیرد؛ 
اما به دلیل اســتقبال پاییــن مردم از درج اطالعــات در این 
ســامانه، مهلت ثبت نام چندین بار تمدید شد و نهایتاً پس از 
هک شدن سیســتم های کامپیوتری وزارت راه و شهرسازی 
در 19تیرماه1400 که ســامانه امالک و اسکان را نیز هدف 
قرار داد، کل رشته ها پنبه شــد. البته وزارت راه و شهرسازی 
هیچ گاه اثرگذاری هک سیستم های کامپیوتری بر سامانه ملی 
امالک و اسکان را تأیید نکرد؛ اما این سامانه بعد از هک شدن، 
برای مدتی از دسترس خارج شد و حتی بازنشانی اطالعات از 

سرورهای پشتیبانی نیز نتوانست آن را به حالت عادی برگرداند 
از این رو وزارت راه و شهرســازی از مردم خواســت نسبت به 
ویرایش اطالعات خود در سامانه اقدام کرده و اطالعاتی که به 

کلی پاک شده بود را دوباره درج کنند. 
در ادامه، بار دیگر مهلت جدید برای ثبت اطالعات عمومی در 
سامانه ملی امالک و اسکان تا آخر آذر 1400داده شد تا همه 
بتوانند نسبت به درج اطالعات اقامتی خانوار در سامانه اقدام 
کنند؛ اما پس از اتمام این فرصت نیز پرونده تجمیع اطالعات 
در سامانه ملی امالک و اسکان بســته نشد و شواهد حاکی از 
این است که اطالعات سامانه همچنان با بی ثباتی و نابسامانی 
روبه روســت چراکه اخیراً پیامکی از وزارت راه و شهرسازی 
با سر شماره V.MASKAN برای برخی از ثبت نام کنندگان 
این سامانه ارسال شده که برای تأیید اقامتگاه خود به سامانه 
مراجعه کنند؛ اما پس از مراجعه به این سامانه متوجه می شوند 
که به جز آدرس اقامتگاه و کد پستی آن، هیچ یک از اطالعات 
ملکی وارد شــده در نوبت قبل وجود ندارد و باید برای تأیید 
اقامتگاه اصلی خود، دوباره کل اطالعات سندی ملک را وارد 

کنند.

طلسم ماليات های حوزه امالک
طبق اصالحیه قانون مالیات های مستقیم، اقامتگاه های ثبت 

شده در سامانه ملی امالک و اسکان مالک عمل در ارائه همه 
خدمات دولتی و اجتماعی قرار گیرد و عماًل کسی که در این 
ســامانه ثبت نام نکند از همه خدمات مرتبط با آدرس پستی 
اعم از افتتاح حساب بانکی، دریافت یارانه های انرژی، خدمات 
گذرنامه و... محروم خواهد شــد. از ســوی دیگر، امالکی که 
براساس اطالعات ثبت شده در ســامانه ملی امالک و اسکان 
به عنوان خانه خالی شناسایی شــوند و همچنین آن دسته از 
امالک مسکونی که اصاًل در این سامانه ثبت نشوند به عنوان 
خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد تا قبض 

مالیاتی آنها صادر شود. 
عالوه بر این قانون، مجلس در قوانین بودجه 1399تا1401، 
تمهیداتی هم برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی و باغ 
ویالهای با ارزش باال )بیش از 15میلیارد تومان در سال1401( 
اندیشــیدند؛ اما هیچ یک از این قوانین به واسطه نبود بانک 
اطالعاتی جامع و به خصوص فعالیت ناقص سامانه ملی امالک 

و اسکان اجرایی نشد.
با این حساب، به نظر می رسد به دلیلی که سد راه تکمیل سامانه 
ملی امالک و اســکان اســت، عماًل وصول مالیات های حوزه 
مســکن به ویژه مالیات بر خانه های خالــی در یک دور باطل 
قرار گرفته و این طلسم هم جز با حل ریشه ای مشکالت این 

سامانه نمی شکند.
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 جهش 30درصدی 
صادرات ایران به چين در 3ماه

آمارهای گمرک چین از تجارت دوجانبه با ایران حاکی اســت 
مبادالت تجاری ایــران و چین در 3ماه ســال 2022میالدی 
18درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده و به 3میلیارد 
و 850میلیون دالر رسیده. نکته اینجاست که طبق این آمارها، 
این میزان رشــد بیش از هر چیز حاصــل جهش 30درصدی 
صادرات ایران به کشور بوده است. به گزارش همشهری، چین 
بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده کاال در جهان است و بعد از 
آمریکا دومین اقتصاد بزرگ محسوب می شود؛ ازاین رو طبیعی 
است که چین بزرگ ترین شریک تجاری اغلب کشورهایی باشد 
که با آنها دادوستد دارد. در مورد ایران نیز این اتفاق تا حدودی 
رخ داده و به جز مقاطعی که امارات یــا عراق در تجارت با ایران 
در صدر کشورهای خریدار یا فروشنده کاال قرار می گیرد، چین 

همواره جزو شرکای عمده ایران بوده است.

کارنامه تجارت با چين
گمرک چیــن اعالم کرد: مبــادالت تجاری ایــران و چین در 
3ماهه 2022میالدی رکورد 3میلیــارد و 850میلیون دالر را 
ثبت کرده است که نســبت به ارزش 3میلیارد و 250میلیون 
دالری مبادالت دوجانبه در مدت مشــابه سال قبل، 18درصد 
افزایش نشان می دهد. بررسی جزئیات تجارت دوجانبه ایران و 
چین در روایت گمرک این کشور حاکی از این است که واردات 
چین از ایران در این دوره زمانی 3ماهــه معادل یک میلیارد و 
930میلیون دالر بوده که با رشد قابل توجه 30درصدی نسبت 
به واردات یک میلیارد و 480میلیون دالری این کشور در مدت 
مشابه سال قبل مواجه شده است. همچنین صادرات چین به 
ایران نیز در سه ماهه 2022میالدی )ماه های ژانویه تا مارس( 
با رشــد 8درصدی مواجه بوده و به یک میلیارد و 920میلیون 
دالر رسیده درحالی که در مدت مشابه ســال قبل، ارز واردات 
ایران از چین معادل یک میلیارد و 770میلیون دالر ثبت شده 
است. در نتیجه این تحوالت در تجارت ایران و چین در سه ماهه 
2022میالدی، تراز تجاری دو کشور از مثبت 290میلیون دالر 
به نفع چین در سه ماهه 2021به مثبت 10میلیون دالر به نفع 

ایران در سه ماهه 2022میالدی تغییر کرده است.

کمی عجله کنيد
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت 
ملی نفت در بخشنامه اي خطاب به مدیران 
عامل شرکت های تابعه این شرکت دستور 
تشکیل کارگروه راهبری مخازن مشترک 
نفت و گاز را صادر کرده است. در این بخشنامه بر تدوین و ابالغ 
سیاست ها، برنامه ها و نقشه راه توســعه و تولید از میدان های 
مشترک نفت و گاز تأکید شده است. کشورهای دارای مخازن 
مشترک نفت و گاز با ایران در حال برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
و حتی برداشــت از این میادین هستند. بیم آن می رود تا زمان 
تشکیل کارگروه مورد نظر مدیرعامل شرکت ملی نفت جهت 
تدوین و ابالغ بخشــنامه ها، بخش زیادی از سهم ایران از این 

میدان ها را همسایگان برداشت کنند.
تجربه تشکیل کارگروه ها نشــان داده فرایند تصمیم گیری در 
آنها کند است و به دلیل نوع بوروکراســی حاکم بر آنها، فرایند 
امور به نحو مطلوب به پیش نمی رود. از این جهت ضرورت دارد 
تا مردان تصمیم ساز و تصمیم گیرنده صنعت نفت کمی عجله 
کنند و اگر هم ضــرورت دارد، مجوزهای خــاص بگیرند، زیرا 
بیش از این تأخیر جایز نیست. به ویژه اینکه از مطالعه میدان تا 
امکان سنجی آنها و رسیدن به بهره برداری راه طوالنی در پیش 
است. همسایگان منتظر ما نمی مانند و به کمک سرمایه و دانش 
شرکت های بین المللی در حال حفر چاه و برداشت نفت و گاز 
هســتند. فراموش نکنیم که اولویت نخست سرمایه گذاری در 
باالدستی صنعت نفت و گاز با میدان های مشترک است. پس 

لطفا کمی عجله کنید.

چرخش دوباره هند از چابهار
یک رســانه هندی مدعی شــد در هفته های اخیر، این کشور 
محموله هایی شــامل ده ها کانتینر برنج، چای، قهوه و غذاهای 
دریایی را از طریق مســیر دریایی به بنادر گرجستان و از آنجا 
به روسیه ارســال کرده و عماًل بار دیگر بندر استراتژیک شهید 
بهشتی چابهار را دور زده است. به گزارش همشهری، بندر چابهار 
به عنوان دروازه ملل، میانبری برای دسترســی ارزان و ایمن از 
آب های آزاد جنوب ایران به افغانستان، کشورهای آسیای میانه و 
روسیه است و هندی ها از میانه دهه 90با هدف استفاده از همین 
مزیت وارد سرمایه گذاری مستقیم در این بندر شدند. بااین وجود، 
از چند ماه پیش و به دنبال تحوالت سیاســی در افغانســتان، 
هندی ها هم حضور خود را در این بنــدر که با همکاری اپراتور 
هندی اداره  می شــود، کمرنگ تر کردند و حتی محموله های 
اهدایی به افغانستان را از مسیر پاکستان به این کشور فرستادند.

حاال آنگونه که خبرگزاری ایلنا از یک رسانه هندی نقل کرده، 
هندی ها در دومین اقدام شــاخص، صادرات به روســیه را نیز 
به جای کریدور جنوب - شــمال ایران و مسیر اقیانوس هند- 
بندر چابهار- دریای خــزر، از طریق مســیر دریایی اقیانوس 
هند - خلیج عدن- دریای ســرخ- دریــای مدیترانه – دریای 
ســیاه- گرجســتان- دریای خزر به روسیه ارســال کرده اند. 
مســیری که چند برابر طوالنی تر و گران تر از مسیر ایران است 
اما طرف هندی بازهم ترجیح داده اســت آن را جایگزین کند. 
این تصمیم از ســوی هندوستان در شــرایطی اتخاذ شد که 
پس از توافق چابهار بین ایران، هند و افغانستان قرار شده بود، 
محموالت ترانزیتی و گندم اهدایی از مبدأ هندوستان از طریق 
بندر چابهار به افغانستان منتقل شوند چنان که در سال 1399 
و تا پیش از به قدرت رســیدن طالبان در افغانســتان، حدود 
75هزار تن گندم اهدایی از مبدأ بندر کاندالی هند با 3هزار و 
245کانتینر در قالب 10پارتی با کشــتی های مختلف در بندر 
شهید بهشــتی چابهار تخلیه و با حمل جاده ای از طریق مرز 
میلک به افغانستان ارسال شده بود؛ اما پس از وقفه ای در ارسال 
این محموله ها، هند تصمیم گرفت ارسال محموله های اهدایی 
خود را مجدداً از طریق پاکستان شروع کند. اکنون نیز در حالی 
مسئوالن کشورمان انتظار دارند با تداوم بحران مسکو – کی یف، 
ترانزیت کاال از مبدأ هندوســتان به روسیه از مسیر ایران رشد 
کند، سایت خبری ایندیا سی ترید نیوز اعالم کرده است: طی 
هفته گذشته، ده ها کانتینر مملو از برنج، چای، قهوه و غذاهای 
دریایی از مبدأ هند و از طریق بنادر گرجستان به روسیه ارسال 
شده اند و می توان گفت که هندوستان مسیر دسترسی دریایی 
جایگزین برای ارســال محموله های تجاری به سمت روسیه را 
پیدا کرده است. هند ساالنه 8میلیارد دالر با روسیه تجارت دارد 
5.5میلیارد دالر آن عمدتاً شامل نفت و الماس است. 2.5میلیارد 
دالر صادرات هندوستان به روســیه نیز به صورت عمده شامل 

دارو، ماشین آالت، برنج و سایر مواد غذایی می شود.

سامانه به چه کار آید؟
  خبر: مدیرکل نظارت بر ســامانه های مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز از تشــکیل پرونده قضایی برای 
وزارتخانه های راه و شهرســازی و جهادکشاورزی 
و حتی گمرک ایران به خاطــر کوتاهی در تکمیل 

سامانه جامع تجارت خبر داد.
  نقد: گذشــته از اینکه افراد مورد اتهام و حتی 
منفصل شده از خدمات دولتی مربوط به دولت قبل 
بوده اند و بدون توجه به اینکه اساسا موارد اتهام چه 
بوده، باید توجه داشــت درباره کارایی سامانه های 
متعدد راه اندازی شده در دستگاه های دولتی ابهام 
جدی وجود دارد. نبض تجارت شــفاف و سالم در 
رقابت واقعی و صحیح و البته گردش صحیح اطالعات 
می زند و چون اطالعات نهایی از دســترس فعاالن 
اقتصادی دور نگه داشته شود، راه برای رانت و فساد 
هموار می شود. نکته اینجاســت که محدود شدن 
فرایند یک تجارت ســالم و شــفاف به سامانه های 
متعدد درون وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی باعث 
اختالل در کسب وکارها و افزایش هزینه ها می شود. از 
این رو ضرورت دارد به راه اندازی سامانه ها دل نبندیم 
و تالش کنیم که راه را باز کنیم و فعاالن اقتصادی را 
در داالن آنالین سامانه های جورواجور گرفتار نسازیم.

چهره روز

خبر

نقد  خبر

تجارت

تجارتایرانوچیندر3ماهه2022

3.850.000.000دالر

1.930.000.000دالر

1.920.000.000دالر

10.000.000+دالر

تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل

تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل

تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل

18درصد

30درصد

8درصد

کل تجارت

صادرات ایران

واردات ایران

تراز تجاری ایران با چین
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  سازمان ســنجش جزئیات کنکور 

گزارش
امســال را اعالم کرد. براساس آمار 
منتشرشده، تعداد متقاضیان شرکت 
در کنکور امسال نسبت به سال قبل، 
10درصد افزایش را نشــان می دهد. به گفته حسن 
مروتی، سرپرســت معاونت امور آزمون های سازمان 
ســنجش آموزش کشور، آزمون سراســری امسال، 
تغییراتی در تعداد دفترچه و سؤاالت دارد؛ به طوری که 
در سال های قبل، 2دفترچه و یک پاسخنامه داشت، اما 
امســال دفترچه و پاســخنامه ســؤاالت عمومی و 
اختصاصی تفکیک شــده اســت. در کنکور امسال 
داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی و گروه آزمایشی 
علوم انســانی یک دفترچه ســؤاالت عمومی و یک 
پاسخنامه می گیرند و سپس 2دفترچه اختصاصی و 
2پاسخنامه اختصاصی مجزا برای پاسخگویی دریافت 
می کنند. در این میان تنها در گروه تجربی، متقاضیان 
رشته بهیاری عالوه بر 2دفترچه اختصاصی، به یک 
دفترچه ســؤاالت ویژه بهیاران نیز باید پاسخ دهند و 
داوطلبان گروه های آزمایشی زبان های خارجی و هنر 
عالوه بــر دفترچه ســؤاالت عمومی یــک دفترچه 

اختصاصی با پاسخنامه مجزا خواهند داشت.

نکته قابل توجه در اعالم جزئیات کنکور امســال، اما 
نســبت داوطلبان زن و مرد   است. امســال بیش از 
یک میلیون و 489هزار نفر برای کنکور اقدام کرده اند 
که از این تعداد 61درصد زن و ٣9درصد مرد هستند. 
در سال گذشــته هم تعداد زنان بیش از مردان بود. 
براساس اعالم سازمان سنجش در سال 1400، تعداد 
زنان داوطلب کنکور، 59.55درصد و ســهم مردان 
40.45درصد بود. در سال 99هم وضعیت به همین 
شــکل بود و دانشــجویان زن، 5٣درصد قبولی ها را 
به خود اختصاص دادند. بررسی ها نشان می دهد کاهش 
متقاضیان مرد برای ورود به دانشگاه، روندی است که از 
چند سال پیش آغاز شده و به گفته کارشناسان آموزشی 
ادامه دار خواهد بود. نبود بازار کار متناسب با رشته های 
دانشگاهی، درآمدهای پایین و انتظارات جامعه از مردان 
برای تامین معیشت، منجر به ورود زودهنگام آنها به 

بازار کار در رشته های درآمدزا شده است.

پیش بینی وضعیت فعلی از 11سال پیش
محمد مهدی نژادنوری، معاون پژوهشی اسبق وزارت 
علوم می گوید: تغییــر در نســبت ورودی دختران و 
پسران به دانشــگاه ، از اوایل دهه 90شروع شده است. 

او در توضیح بیشتر به همشهری می گوید: »ما از سال 
90منحنی که اکنون شاهد آن هستیم را تخمین زده 
بودیم. آن زمان نســبت داوطلبان زن و مرد، 50بود، 
نسبت رشته های علوم انسانی به ســایر رشته ها هم 
60به 40بــود و اغلب دختران تمایــل به تحصیل در 
این رشته ها داشــتند. به تدریج اما تعداد داوطلبان زن 
باال رفت و حاال به این میزان رسیده اســت.« او ادامه 
می دهد: » بررسی های ما نشــان داده بسیاری از زنانی 
که وارد دانشگاه می شــوند، جذب بازار کار نمی شوند؛ 
یعنی خودشان تمایلی به این کار ندارند. فرض کنید 
از همین 61درصــدی که داوطلب کنکور هســتند، 
بخــش قابل توجهی پــس از فارغ التحصیلی، جویای 
کار نیستند. اغلب آنها به دلیل سبک زندگی و به دلیل 
فراغتی که دارند، به ادامــه تحصیل می پردازند. به هر 
حال تحصیــل، منجر به منزلت اجتماعــی و افزایش 
اعتماد به نفس می شود. شــاید از این داوطلبان، تنها 
٣0درصدشان، دنبال شغل متناسب با رشته هایشان 
هستند. اما از ٣9درصد داوطلب مرد، پس از قبولی در 
کنکور و فارغ التحصیلی، همه  جویای کارند؛ حتی در 
رشته های غیرمرتبط.« او یکی از دالیل اصلی کاهش 
تعداد داوطلبان مرد برای ورود به دانشــگاه را مسائل 

استقبال کم مردان از کنکور
سازمان سنجش جزئیات کنکور امسال را اعالم کرد؛61درصد داوطلبان زن و ٣9درصد مرد هستند

کاهش یک میلیونی حقوق 
نیروهای خدماتی مدارس 

نیروهای سرایدار و خدمتگزار مدارس از کاهش یک میلیون 
تومانی حقوق شــان در فروردین1401 خبر دادند و گفتند 
که این رقم در حالی کم شــده   که هنوز احکام جدید صادر 
نشده است. حقوق نیروهای خدماتی آموزش و پرورش جزو 
پایین ترین حقوق در این وزارتخانه است. حقوقی که به رغم 
گالیه های متعدد نیروهای خدماتی و سرایدار در سال گذشته، 
تنها به اضافه شدن مبلغ یک میلیون تومان در سال گذشته 
به عنوان کمک هزینه معیشتی انجامید. امسال در شرایطی 
که هنوز احکام افزایش حقوق فرهنگیان صادر نشــده است، 
همان کمک هزینه معیشتی هم حذف شده است و در آخرین 
روزهای اســفند، کام نیروهای خدمتگزار و سرایدار مدارس 

تلخ شد.
از نیمه سال گذشته، پرداخت اضافه کاری به حقوق نیروهای 
خدمتگزار و سرایدار شروع شــد و این پرداخت در شرایطی 
اضافه شــد که نیروهای خدمتگزار آموزش و پرورش حقوق 
خیلی کمی می گیرند. اینکه حقوق اکثر نیروهای خدمتگزار 
٣میلیون  و500هزار تومان باشــد براساس چه قانونی است؟ 
سعید عســکری، معاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش در این خصوص اظهار کرد: مشاغل خدماتی 
از نیروهای زحمتکش آموزش و پرورش هستند و همزمان با 
افزایش های حقوقی که به سایر کارکنان دولت ازجمله معلمان 
تعلق گرفته بود و این همکاران از آن بی بهره بودند، از ســال 
گذشته نگرانی های زیادی درباره امور معیشتی این همکاران 
وجود داشــت؛ لذا به  دلیل محدودیت هایی که در قانون های 
باالدســتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری وجود 
داشت، تصمیم گرفته شــد تا از طریق پرداخت اضافه کار به 
مشاغل خدماتی شاغل در آموزش و پرورش بتوانیم از خدمات 
آنان قدردانی کرده و بخشی از شکاف های حقوقی را که بین 
آنان و ســایر کارکنان به وجود آمده بود، جبران کنیم. معاون 
برنامه ریزی و توسعه منابع ادامه داد: پرداخت های اضافه کار به 
کارکنان دولت محدودیت هایی دارد که یکی از محدودیت های 
آن، عدم پرداخت اضافه کار در ماه فروردین است؛ بنابراین با 
توجه به محدودیت های تخصیص اعتبارات ابالغی در فروردین 
ماه که صرفا پرداخت حقوق کارکنان است، پرداخت اضافه کار 
کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی از اردیبهشت ماه، همانند 
سال گذشته استمرار خواهد یافت. عســکری تصریح کرد: 
عالوه بر پرداخت اضافه کار به مشاغل خدماتی، حداقل حقوق 
کارکنان دولت براساس قانون بودجه سال1401 کل کشور 
مصوب مجلس شورای اســالمی به رقم 5میلیون  و600هزار 
تومان افزایش یافته اســت. هم اکنون حدود 60هزار نیروی 
خدماتی و سرایدار در آموزش و پرورش فعالیت می کنند که 

نسبت به وضعیت حقوقی خود گالیه دارند. )فارس(

غالمعلی محمدی
 رئیس سازمان زندان ها

یکی از مشکالتی که سازمان زندان ها 
با آن مواجه اســت در اعتبارات است. 
ایــن مــوارد دربــاره ســاخت پروژه هــای 
در دســت اقــدام و تعمیــر و تجهیــز 
زندان هاســت. اگر بتوانیــم پروژه های 
نیمه تمام مــان را تمــام کنیــم بســیار 
طبقه بنــدی  تحقــق  در  می توانــد 
زندانیــان در زندان هــای فعلــی مؤثــر 

باشد. )ایلنا(

حجت  عبدالملکی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای دســتور رئیس جمهــور درباره 
تدوین الیحه  سیاست های کلی تامین 
اجتماعی ابالغی از سوی رهبر انقالب، 
8 گروه تخصصی، تشــکیل و ۱۵ محور 
در قالــب ۵ محــور اصلــی بــرای تنظیــم 
الیحــه، احصــا شــده اســت. عملیاتــی 
شــدن این سیاســت ها، تنها راه نجات 
 صندوق های ورشکســته بازنشستگی 
اســت کــه از گذشــته بــه ارث رســیده 

است. )ایسنا(

تومــان از ســوی بنیــاد مســتضعفان 
به حســاب ایتام تحت پوشــش کمیته 
امــداد و بهزیســتی در سراســر کشــور 

واریز شد.

یتیــم، تحــت پوشــش ایــن دو نهــاد 
حمایتــی، کمیتــه امــداد و بهزیســتی 

قرار دارند.

تومان را بنیاد مستضعفان برای اهدای 
این حمایت نقدی تخصیص داده بود 
تا همزمــان با ایــام شــهادت ابواالیتام 

حضرت علی)ع( واریز شود.

کمیتــه امــداد امام خمينــی و ســازمان 
بهزیســتی ایتام را تحت پوشــش خود 

قرار داده اند.

500
هزار

174
هزار

87
میلیارد

2
نهاد

نقل قول 

عدد خبر

اقتصادی می داند: »در جامعه ما همه از مردان انتظار خبر
سرپرســتی خانواده و تامین معیشت دارند. زمانی که 
یک مرد می بینــد که در وضعیت فعلــی، باید درآمد 
بیشتری داشته باشــد، دیگر 4ســال وقت خود را در 
دانشگاه نمی گذراند که در نهایت هم مشخص نشود 
می تواند در همان رشته کار کند یا خیر. به همین دلیل 
از همان ابتدا مسیرش را تغییر می دهد. هم اکنون اگر 
یک نفر در بازار کار کند، بیشتر می تواند درآمد داشته 
باشد تا اینکه برود در جایی کارمندی کند. آنچه مشاهده 
می شود کم شدن رغبت افراد برای ادامه تحصیل است.« 
به گفته این مدرس دانشگاه، این مسئله برای زنان کمتر 
مصداق پیدا می کند؛ چراکه به همان دالیل، کمتر از 
زنان انتظار می رود معیشت خانواده را برعهده بگیرند یا 
حتی درآمدی داشته باشند. معموال زنان به دلیل عالقه 
شخصی یا مستقل شدن، تمایل به  کارکردن دارند. البته 
که نباید فراموش کرد، نظام آموزش عالی هم کیفیت 
نامناسبی دارد و افراد عمال با پایان تحصیالت، آموخته 
خاصی ندارند؛ مگر در رشته های مهندسی و پزشکی و... .

رشته های دانشگاهی متناسب با بازار کار نیست
معاون اسبق وزارت علوم به باال رفتن ظرفیت پذیرش 
در دانشگاه ها اشاره می کند: »در ســال 95، بیش از 
4میلیون دانشجو داشتیم و در سال 99باالی ٣میلیون 
نفر؛ بنابراین بیشتر از یک میلیون صندلی خالی برای 
ورودی های جدید وجود دارد. کاهش جمعیت جوان و 
کمرنگ شدن استقبال از تحصیالت دانشگاهی، منجر 
به این مسئله شده است. پس در این وضعیت افراد هر 
زمان که بخواهند می توانند کنکور بدهند و وارد دانشگاه 
شوند؛ یعنی دیگر مانند گذشته رقابت برای ورود به 
دانشگاه سخت و سنگین نیست. به هر حال می توان 
بعدها هم مدرکی به دســت آورد.« به گفته او، بحران 
فعلی اشتغال است: »در دولت های قبلی تالش شد تا 
سهم علوم انسانی از رشته های دانشگاهی که 50درصد 
بود به ٣5درصد برسد و رشته ها براساس نیازمندی های 
بازار کار درنظر گرفته شود. حتی از دستگاه های مختلف 
خواسته شــد بگویند دقیقا در چه رشته هایی نیاز به 
فارغ التحصیل دارند، اما همکاری میان این سازمان ها 
با دانشگاه صورت نگرفت.« به گفته او، تا زمانی که نظام 
آموزشی و محتوای آن اصالح نشود، نمی توان انتظار 
بهبود شرایط را داشت. او با اشــاره به اینکه بازار کار، 
تناسبی با رشته های دانشگاهی از نظر تنوع و تعداد 
ندارد، مي گوید:: »هم اکنون ٣.2میلیون دانشجو در 
رشته های علوم انسانی درس می خوانند؛ درحالی که 
بازار کار، متناسب با این رشته ها نیست و شاید 20تا 
٣0درصد از بازار کار به این رشــته ها اختصاص دارد. 
بسیاری از فارغ التحصیالن رشته هایی مانند ادبیات 
یا روانشناسی و... اصال در این رشته ها کار نمی کنند و 
آنها را می توان در کارهای دیگر، مانند بنگاه معامالت 
امالک، ادارات و کارگاه ها یا بخش های دیگر پیدا کرد.« 
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مقتول، قاتلش را لو داد

جنایت اشتباهی 
سحر در تمام مراحل بازپرسی اشک می ریزد و 
با گریه جزئیات قتل را شرح می دهد. او می گوید 
که پشیمان اســت و هرگز قصد نداشته جان 
پیرزن را بگیرد. سحر مدعی است که شب حادثه 
می خواسته نامادری اش را به قتل برساند اما راه 
را گم کرده و سر از خانه زن دعانویس در آورده 

است. گفت وگوی همشهری با او را بخوانید.

گفتی می خواستی جان نامادری ات 
را بگیری؟ چرا چنین تصمیمی گرفته بودی؟

با نامادری ام اختالفات شدیدی داشتم. او زندگی مرا 
خراب کرده بود و از او کینه به دل داشتم. شب حادثه 
گل کشیدم و راه افتادم به ســمت خانه نامادری ام. با 
خود گفتم جانش را می گیرم اما راه را گم کردم و وقتی 
چشم باز کردم دیدم در مسیر خانه مقتول هستم. البته 
از قبل هم قرار بود برای حل مشکلم به خانه او بروم اما 

آنقدر تحت تأثیر مواد بودم که ناخواسته به آنجا رفتم.
چه شد که او را به قتل رساندی؟

قرار بود برایم دعای شکست طلســم و سحر و جادو 
بنویسد. به اتاق رفت که آن را بیاورد و من هم به دنبالش 
راه افتادم. ناگهان کنترلم را از دست دادم و پیرزن را هل 
دادم و او روی تخت افتاد و بعد آن با دستانم خفه اش 
کردم و چند ضربه چاقو هم بــه او زدم. در آخر هم با 
ســیم چین طالهایش را یکی یکی از دستش خارج 
کردم و دزدیدم. چند تا النگو بود به همراه انگشــتر، 

زنجیر و پالک.
پس از قبل نقشه سرقت کشیده 
بودی و انگیزه ات از جنایت ســرقت طالهای 

پیرزن بود؟
نه اینطور نبود، همه  چیز کامال اتفاقی پیش آمد. من 

هنوز تحت تأثیر توهمات مواد مخدر گل بودم.
چرا نزد آن زن می رفتی؟

چون مشکالت زیادی داشتم. من قبال برای خودم کسی 
بودم. یک کارگاه مبل سازی  داشتم اما دچار مشکالت 
مالی و ورشکســته شدم. با هزار ســختی کار کردم و 
بدهی هایم را دادم. می خواستم دوباره کار جدیدی را 
شروع کنم تا اینکه یک روز که به خانه خواهرشوهرم 
رفتم متوجه شــدم که زنی در همسایگی آنها زندگی 
می کند که دعانویس اســت. خواهرشوهرم می گفت: 
مشتریان زیادی دارد و همه از کار او راضی هستند. من 
که به شدت دچار مشکل بودم نزد او رفتم و به من گفت 
که زندگی ام طلسم شده و باید نسخه رفع و شکستن 
سحر و جادو برایم تهیه کند. نخستین نسخه او را انجام 
دادم و قرار بود برای گرفتن نسخه دوم نزد او بروم که 
این اتفاق افتاد. ماده مخدر گل مرا تبدیل به قاتل کرد؛ 

چون من آزارم حتی به یک مورچه هم نرسیده بود.
چند وقت است که گل مصرف می کنی؟

حدود 5 ماهی می شود که به دلیل مشکالت زیاد به آن 
روی آوردم و زندگی ام را ویران کردم.

بعد از قتل چه کردی؟
تا یک ســاعت بعد از قتل که در خیابان ها سرگردان 
بودم و بعد تصمیــم گرفتم به خانه خواهرشــوهرم 
که همســایه مقتول بود برود و همه  چیز را بگویم اما 
ترســیدم. 3روز بعد از قتل رفتم ســمت پاکدشت و 
می خواستم خودم را به داخل کانال آب بیندازم و به 
زندگی ام پایان بدهم اما لحظه آخر  به خاطر بچه هایم 

پشیمان شدم.
با طالهای مقتول چه کردی؟

یک هفته بعد از قتل طالها را که بیش از ۱۰۰میلیون 
تومان شــده بود فروختم واصــال نفهمیدم پولش 
چطور خرج شد. من به شــدت عذاب وجدان دارم و 
هر شب کابوس می بینم. وقتی پلیس خواهرشوهرم 
را دســتگیر کرد بارها تا مقابل اداره پلیس رفتم تا 
همه  چیز را اعتراف کنم و خواهرشــوهرم که بیگناه 
گیر افتاده بود آزاد شود اما ترسیدم تا اینکه در نهایت 

دستگیرم کردند.

وضعیت آسفالت جاده احمدآباد مستوفی اسفبار است
آسفالت جاده احمدآباد مستوفی، حد فاصل میدان احمدآباد 
تا سه راه اتوبان ساوه، وضعیت بســیار بدی دارد که عالوه 
بر آســیب به  خودروها، ایجاد ترافیک ســنگینی می کند. 
اکثر افراد شاغلی که از شــهرهای مجاور تهران مثل پرند، 
رباط کریم و... برای آمدن به تهران به طور روزانه از این مسیر 
عبور می کنند، از این وضعیت کالفه شــده اند از طرفی این 
وضع در  شأن پایتخت کشــوری مثل ایران که منابع نفتی 

فراوانی دارد، نیست.
حیدری از اسالمشهر

برنامه حرکت قطارها از فیروزکوه اطالع رسانی شود
سامانه پاســخگویی شــرکت راه آهن به طور 24ساعته 
پاسخگوســت و این مورد جای تشــکر دارد، اما برای 
اطالع از وضعیت رفت وآمد قطارهای شــهر فیروزکوه، 
در ابتدا باید دکمه مربوط به شــهر پرنــد را بزنیم و بعد 
ارتباط برقرار می شود. سؤال اینجاست که چرا دکمه ای 
مخصوص خــود فیروزکوه در نظر گرفته نشــده و چرا 
اطالعات مربوط به برنامه برگشــت قطارهای این شهر 

داده نمی شود؟ 
توکلی شهمیرزادی از قائمشهر

بستنی معروف و پرتبلیغات تخلف بهداشتی دارد
چند روز پیش برای پســرم بســتنی لیوانی برند معروف و 
پرتبلیغات را خریدم. وقتی بستنی تمام شد کف ظرف آن 
یک آرم بود که نمی دانم مربوط بــه کفش و یا کیف و... بود 
و بســیار هم کثیف بود! از این موضوع فیلمبرداری کردم 
و با واحد شــکایات کارخانه هم تماس گرفتم که متأسفانه 
پاســخگو نبودند. به عنوان یک شهروند مســئولیت خود 
دانســتم که موضوع را از طریق رســانه به اطــالع مردم و 

مسئوالن برسانم.
شهروندی از تهران

باجه های پاسخگویی در بانک ها افزایش پیدا کنند
من به واســطه شــغلم به طور مرتب با بانک های مختلف 
سروکار دارم. متأســفانه از چندین باجه ای که در هر یک 
از شــعب بانک ها وجود دارد، یک و یا نهایتأ 2تا از باجه ها 
مسئول پاسخگویی به مشتریان و مراجعان هستند و همین 
موضوع عالوه بر اتالف وقت، مشــتری را کالفه و خســته 
می کند. اعتراض حضوری هم کارساز نیست. از مسئوالن و 
روسای ذیربط درخواست دارم تا تعداد باجه های پاسخگو 

را افزایش دهند.
کلهر از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

آزادی خدمه شناور ایرانی در هند 
۱۱ خدمه شــناور ایرانی توقیف شــده در آب های منطقه 
آندمان هند، پنجشنبه شب آزاد شدند و به کشور بازگشتند.

به گزارش فارس، این شناور ۱2 روز قبل از سوی گارد ساحلی 
هند به عنوان مظنون به قاچاق مواد مخدر توقیف شده بود و 
۱۱خدمه آن بازداشت شــده بودند. آن روز شناور ایرانی در 
محدوده آب های منطقه آندمان بود که توسط گشت ساحلی 
هند توقیف و خدمه آن بازداشت و به مسئوالن اداره کنترل 
مواد مخدر و متعاقبا دادگاه شهر چنای تحویل شده بودند. 
با پیگیری های سفارت جمهوری اسالمی ایران در دهلی نو 
و سرکنســولگری در حیدرآباد این شــناور و ۱۱ خدمه آن 
پنجشنبه آزاد و با اسکورت گارد ســاحلی هند تا محدوده 
آب های سرزمینی این کشور راهی جمهوری اسالمی ایران 

شدند.
با توجه به اینکه این افراد در زمان دســتگیری فاقد هرگونه 
مدارک هویتی بودند و شناسایی آنها به راحتی میسر نبود، با 
هماهنگی های داخلی هویت این افراد احراز و بر این اساس 

خدمه این شناور با صدور برگ عبور به کشور بازگشتند.

افشای قتل های مرد آبادانی به 
سبک اکبر خرمدین

بازجویی ها از مردی که به اتهام قتل اعضای خانواده اش در آبادان 
دستگیر شده، نشان می  دهد که او به سبک اکبر خرمدین که در 
پایتخت فرزندان و دامادش را به قتل رســانده، تصمیم به قتل 

اعضای خانواده اش گرفته بود.
به گزارش همشهری، چند روز قبل به مأموران انتظامی آبادان 
خبر رسید که پســر ۱4ساله ای در خانه شــان به قتل رسیده 
است. زمانی که آنها قدم در این خانه گذاشتند، با پیکر بی جان 
پسر نوجوان مواجه شدند که آثار متعدد کبودی روی بدنش به 
چشم می خورد و شواهد حاکی از آن بود که او بر اثر ضرب و شتم 
و شکنجه جانش را از دست داده است. مقتول با پدرش زندگی 
می کرد و در همان بررســی های اولیه معلوم شد که عامل این 
جنایت پدر مقتول اســت. او وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، 
اعتراف کرد که پسرش را با کابل کتک می زده و شکنجه می داده 
تا اینکه آخرین مرتبه او بر اثر شــکنجه جانش را از دست داده 

است.
زندگی این مرد، مرموز به  نظر می رسید و گویا اسراری را پنهان 
می کند. به همین دلیل او تحت بازجویی های فنی قرار گرفت تا 
اینکه در اعترافاتی هولناک مدعی شد که چند سال قبل همسر 
و 2 دخترش را نیز به قتل رسانده اما هیچ کس متوجه این موضوع 
نشده و از آن زمان اسرار جنایت خانوادگی را پنهان نگه داشته 
است. آنطور که اعترافات این مرد نشان می داد، او در سال های 88 
و 99 همسر و 2دخترش را به قتل رسانده بود. حمید مرانی پور، 
دادستان شهرستان آبادان با اعالم جزئیات این پرونده گفت: پس 
از قتل پسر ۱4ساله، متهم به دادسرا احضار شد و تحت بازجویی 
قرار گرفت و خیلی زود به قتل پسرش اعتراف کرد. درحالی که 
تحقیقات در این زمینه ادامه داشــت، او بار دیگر لب به اعتراف 
گشود و به قتل همسر و 2دختر دیگر خود در سال های ۱388 
و ۱399 نیز اعتراف کرد و به این ترتیب با صدور قرار قانونی به 

زندان آبادان فرستاده شد.
او درباره انگیزه و چگونگی قتل همسر و فرزندانش در سال های 
گذشته گفت: با توجه به اینکه متهم به 3 قتل دیگر نیز اعتراف 
کرده و مدعی شده آن قتل ها را در استان دیگری مرتکب شده 

است، تحقیقات برای بررسی صحت اظهارات وی ادامه دارد.
اعترافــات تکان دهنــده این مــرد درخصوص قتــل اعضای 
خانواده اش یادآور پرونده علی اکبر خرمدین اســت. مردی که 
طی چند سال داماد، دختر و پسر خود را به قتل رساند و سرانجام 
دستگیر شد. خرمدین پیش از آنکه پایش به دادگاه کشیده شود، 
در زندان بر اثر بیماری جانش را از دست داد تا پرونده زندگی اش 

برای همیشه بسته شود.

کوتاه از حادثه

مرگ مرد جوان به دنبال عسل 
کوهی 

جوان 32ســاله که برای پیــدا کردن عســل کوهی راهی 
ارتفاعات شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان 

شده بود بر اثر سقوط از کوه جان باخت.
به گزارش همشــهری، چهارشنبه گذشــته در پی انتشار 
خبری در شــبکه های اجتماعی مبنی بر پیدا شدن جسد 
مردی در حوالی یکی از روستاهای نیکشهر، تیمی از مأموران 
برای بررسی موضوع راهی محل حادثه شدند. سرهنگ علی 
محمد صادقی، فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر با بیان 
این خبر گفت: در تحقیقات مقدماتی انجام شــده مشخص 
شد جسد متعلق به جوانی 32 ساله است. مأموران همچنین 
متوجه شدند که این جوان برای جمع کردن عسل کوهی به 
ارتفاعات روستای گزمیر رفته  که متأسفانه تعادلش به هم 
خورده و از کوه سقوط کرده و جانش را از دست داده بود. وی 
افزود: پرونده ای درباره این حادثه تشکیل و جسد برای ادامه 

مراحل قانونی تحویل مراجع قانونی شد.

دزد مدرســه قدیمی 
مشــهد وقتی پلیس را 
در یک قدمی خود دید 
تصمیم گرفت با یک شــیلنگ قدیمی 
و کهنه خودش را از پشت بام به حیاط 

برساند اما قربانی حادثه هولناکی شد.
به گــزارش همشــهری، بعدازظهــر 
پنجشــنبه به قاضی صــادق صفری، 
بازپرس ویژه قتل مشهد خبر رسید که 
سارقی بر اثر سقوط از بلندی جانش را از 
دست داده است. محل حادثه مدرسه ای 
قدیمی و متروکه در یکی از خیابان های 
بلوار فرهنگ مشهد بود و بازپرس جنایی 
به همراه تیمی از کارآگاهان راهی آنجا 

شدند.
ساختمان مدرسه بزرگ و دارای حیاطی 
وسیع بود؛ ساختمانی حدودا 3طبقه که 
روزگاری میزبان دانش آموزان زیادی بود 
اما حاال مدت ها می شد که متروکه مانده  

و کسی به آنجا رفت وآمد نداشت.
در گوشــه  حیاط و کنار دیوار جســد 

بی جان مردی به چشــم می خورد که 
روی زمین افتاده بود. او از پشت بام به 
پایین ســقوط کرده و جان باخته بود. 
باالی دیوار و روی نرده ها نیز کیسه ای 
گیر کرده بود که به گفته مأموران پلیس، 

متعلق به متوفی بود.
در ادامه و در جریــان تحقیقات اولیه 
مشخص شد که دقایقی قبل از حادثه، 
ساکنان محل متوجه مردی شده بودند 
که خودش را به داخل مدرسه متروکه 
رسانده و در حال ســرقت از آنجاست. 
به گفته همسایه ها، مرد جوان کیسه  ای 
در دست داشت و لوازمی که ممکن بود 
خریدار داشته باشد را از در کنتور گرفته 
تا دیگر وســایل فلزی سرقت می کرد و 

داخل کیسه اش می گذاشت.
ماموران پلیس به محــض دریافت این 
گزارش، راهی مدرســه متروکه شدند. 
آنها وقتی به محل رســیدند که سارق 
هنوز داخل مدرسه بود. مأموران برای 
دســتگیری او وارد مدرســه شدند اما 

سارق که متوجه آنها شده بود دوان دوان 
از پله ها باال رفت و خودش را به پشت بام 
رســاند. مأموران برای دستگیری او از 
پله ها باال رفتند. آنها به طبقه دوم رسیده 
بودند که اتفاقی هولناک رخ داد. سارق 
که پلیس را در یک قدمی خود می دید، 
با دیدن شــیلنگی کهنه و فرسوده آن 
را برداشت و به گوشــه ای وصل کرد و 
تصمیم گرفت از آن به عنــوان طناب 
اســتفاده کند تا خــودش را به حیاط 
برساند و فرار کند. او سپس گونی پر از 
لوازم مسروقه را در یک دست گرفت و با 
دست دیگر تالش کرد خود را از شیلنگ 
آویزان کند و به حیاط برســد اما همان 
لحظه به داخل حیاط سقوط کرد و در 

دم جان داد.
با این اطالعات، قاضی صفری دســتور 
انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر 
کرد. تحقیقات پلیسی برای شناسایی 
هویت متوفی و سوابق کیفری او ادامه 

دارد.

اسرار قتل زن دعانویس زمانی فاش شد که او به خواب یکی از همسایه هایش رفت

2 ماه تحقیقات پلیس برای کشف 
راز قتل یک زن دعانویس در تهران 
با دستگیری قاتل پایان یافت. اسرار 
این جنایت زمانی فاش شــد که مقتول به خواب 
یکی از همســایه هایش رفت و نامی را به زبان آورد 

که قاتل او بود.
به گزارش همشهری، نخســتین برگ این پرونده 
شامگاه هفتم اسفند پارســال ورق خورد. آن روز 
گزارش قتل زنی در داخل آپارتمانش به قاضی میثم 
حســین پور، بازپرس جنایی تهران اعالم شد. تیم 
تحقیق پس از حضور در محــل جنایت در یکی از 
اتاق خواب ها جسد زنی حدودا 7۰ساله را دیدند که 
با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. او به تنهایی 
در آن آپارتمان زندگی می کرد و پس از قتل، همه 
طالهای او سرقت شده بود. آثار تخریب روی در یا 
ورود اجباری به داخل خانه دیده نمی شد و این یعنی 
قاتلی آشنا وارد خانه شده و پس از جنایت، النگوهای 

مقتول را با سیم چین بریده و با خود برده است. 
نخستین فردی که از او تحقیق شد دختر مقتول بود. 
او گفت: من در ساختمان روبه رویی زندگی می کنم 
و چون مادرم تنها زندگی می کرد و سنش باال بود، 
هر از گاهی برایش غذا می آوردم. شــب حادثه نیز 
قرار بود برایش شام ببرم و حدود ساعت7:4۰شب 
مادرم به من زنگ زد و خواســت غذایش را ببرم. او 
حرفی از اینکه مهمان دارد نزد. حدود 3۰تا 4۰دقیقه 
طول کشید تا غذا آماده شود و به خانه مادرم رفتم 
اما با صحنه هولناکی روبه رو شدم. مادرم خون آلود 
روی زمین افتاده بود. وحشــت زده فریاد کشیدم و  

همسایه ها پلیس را خبر کردند.

زن دعانویس 
با انجام تحقیقات بیشــتر در این پرونده، جزئیات 
تازه ای به دست آمد و معلوم شد که مقتول، دعانویس 
بوده و افراد زیادی برای باز شدن گره زندگی  و رفع 
مشکل شان به او مراجعه می کردند. همین موضوع 
فرضیه اینکه او به دست یکی از مشتریانش به قتل 
رسیده را قوت بخشــید و این درحالی بود که تیم 
جنایی در ادامه اثر انگشــت قاتل را در خانه مقتول 
پیدا کردند که برای بررســی به آزمایشگاه جنایی 

پلیس فرستاده شد.

تماس عجیب 
تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه داشــت تا 
اینکه یکی از همســایه های مقتول با پلیس تماس 

گرفت و سرنخی را در اختیار تیم تحقیق قرار داد. 
او گفت: پس از قتل زن دعانویس همه همسایه ها 
شــوکه شــده بودیم. چهلم مقتول بود که صدای 
همسایه دیوار به دیوارمان را شنیدم که تلفنی با یکی 
در مورد ماجرای قتل صحبت می کرد. من فالگوش 
ایستادم و کنجکاو شــدم ببینم چه می گوید؛ زن 
همسایه که فریبا نام دارد به شخصی که آن طرف 
خط بود می گفت که از وقتی همســایه مان به قتل 
رسیده پریشان اســت و مقتول هرشب به خوابش 
می رود.  برای همین  احتمال می دهم که فریبا در 
ماجرای قتل زن دعانویس نقش داشــته باشد. این 
تماس کافی بود تا فریبا به عنوان مظنون بازداشت 
شــود. او اما مدعی بود که نقشی در قتل ندارد. وی 
گفت: مقتول مشــتریان زیادی داشت. عروسمان 
یعنی همسر برادرم هم به خاطر مشکالتی که داشت 
گاهی به خانه مقتول می رفت که برایش دعا بنویسد. 
از وقتی مقتول کشته شــده خواب های پریشان و 
عجیبی می بینم. مدام خواب مقتول را می بینم که 
نام فردی را در خواب برده و می گوید قاتلش اوست. 
او به عروســمان اشــاره می کند و من با دیدن این 

خواب خیلی پریشان شده ام. 
گفته های این زن، پرونده  را عجیب تر کرد. او انگشت 
اتهام را به سمت عروس شان نشانه گرفت و در این 
شرایط عروس جوان به نام سحر بازداشت شد. او از 
مشتریان مقتول بود و نتیجه انگشت نگاری از صحنه 
جرم نشان داد که اثر انگشــت به جا مانده از قاتل 
متعلق به سحر است. زن جوان در ابتدا مدعی شد: 
من بی گناهم و قاتل فرد دیگری است. او گفت:  برای 
حل مشکلم به خانه مقتول رفتم وقتی به آنجا رسیدم 
دیدم که در خانه اش باز است. وارد که شدم فردی 
نقابدار داخل خانه بود. او زن دعانویس را کشته بود 
و مرا که دید تهدیدم کرد و خواســت با سیم چین 
النگوهای مقتول را بریده و بــه او بدهم. طالهای 
مقتول را بریدم و بعد قاتل نقابدار با تهدید طالها را 

از من گرفت و فرار کرد.
ادعای ســحر عجیب و غیرواقعی به نظر می رسید. 
بنابراین تحقیقات از او ادامه یافت تا اینکه اســرار 
قتلی را که مرتکب شــده بود، فاش کرد. او مدعی 
شــد که تحت تأثیر مصرف مخــدر گل و با انگیزه 
ســرقت طالهای زن رمال، دســت به جنایت زده 
است. او پس از اعتراف به قتل با قرار قانونی در اختیار 
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و 
خواهرشوهر وی)همسایه  مقتول( که بیگناهی اش 

ثابت شد با دستور بازپرس جنایی تهران آزاد شد.

سقوط مرگبار سارق مدرسه 

پســر جوان که مردی را در خانه اش به قتل 
رسانده و جسدش را مثله کرده بود؛ برای اینکه 
کسی متوجه بوی جنازه نشود از پودر آویشن 
اســتفاده کرد اما این کار فایده ای نداشت و هنگام جابه جایی 

جسد دستگیر شد.
به گزارش همشهری، ساعت6:۱۰ بامداد صبح جمعه به مأموران 
کالنتری۱72حضرت عبدالعظیم)ع( خبر رسید که یک کیسه 
آغشته به خون در ســطل زباله ای در منطقه عالئین شهرری 
کشف شده که به نظر می رسد داخلش بقایای جسد انسان باشد. 
زمانی که مأموران به محل حادثه رسیدند با بررسی محتویات 
کیسه کشف شده داخل آن قطعاتی از بدن یک انسان را کشف 
کردند که به نظر می رسید ساعتی از قتلش می گذرد اما نکته 
عجیب این بود که روی این قطعات مقدار زیادی پودر آویشن 
ریخته شده بود. در این شرایط ماجرا به قاضی کشیک قتل و 
تیم بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی گزارش و با حضور آنها در 

محل، تحقیقات در این باره آغاز شد.
از آنجا که بقایای جسد در سطل زباله انداخته شده بود به نظر 
می رسید که قتل در همین نزدیکی اتفاق افتاده است. بنابراین 
کارآگاهان به تحقیق در آن حوالــی پرداختند. آنها در یکی از 
کوچه های اطراف پســرجوانی را دیدند که در حال قرار دادن 
وســایلی در خودروی پرایدش بود. او با دیدن مأموران دست 
و پایش را گم کرده بود و وقتی مأمــوران داخل خودروی او را 
بازرسی کردند در میان وسایلش مقداری پودر آویشن کشف 

کردند. پسر جوان می گفت در کار فروش داروهای گیاهی است و 
آویشن ها را هم به محل کارش می برد. وجود آویشن روی بقایای 
جسد و کشف مقدار زیادی آویشــن در خودروی پسر جوان 
فرضیه دست داشتن او در این قتل هولناک را تقویت می کرد. 
به همین دلیل مأموران با مجوز قضایی وارد خانه او شدند و در 
بازرســی آنجا ابتدا آثار خون و سپس قطعات دیگری از جسد 

مقتول را کشف کردند و معلوم شد که او عامل این جنایت است.
در این شرایط با دستور بازپرس جنایی بقایای جسد به پزشکی 
قانونی منتقل و بازجویی از پسر 2۰ساله برای کشف اسرار این 
جنایت آغاز شد. متهم در بازجویی ها گفت: من در کار داروهای 
گیاهی هســتم و به تنهایی زندگی می کنم. مقتول 4۰سال 
داشــت و دوســت من بود. چند روز قبل با یکدیگر در میدان 
شهرری آشنا شده بودیم. او شب قبل از حادثه به عنوان مهمان 
به خانه ام آمده بود که باهم شــام خوردیم امــا بعد از آن باهم 
بحث مان شد. وقتی بحث باال گرفت کار به درگیری کشیده شد 
و من هم با چاقو ضربه ای به او زدم. وقتی به  خودم آمدم دیدم 
که او مجروح و دچار خونریزی شده است. خیلی ترسیده بودم و 
نمی دانستم چه کار کنم که از ترس چند ضربه دیگر هم به او زدم 
و او به قتل رسید. متهم در ادامه گفت: نمی دانستم با جنازه ای 
که روی دستم مانده چه کار کنم. از شب تا صبح جسد را تکه تکه 
کردم و چند تکه از آن را داخل یک گونی گذاشتم و در سطل 
زباله نزدیک خانه مان انداختم. برای اینکه بوی جسد بلند نشود 
روی آن مقدار زیادی آویشن ریخته بودم و می خواستم بقیه آن 
را هم از خانه خارج کنم که دستگیر شدم. سرهنگ دوستعلی 
جلیلیان، فرمانده انتظامی شهرستان ری با اعالم جزئیات این 
پرونده گفت: متهم پس از اعتراف به جنایت با صدور قرار قانونی 
برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت. 
به گفته او هم اکنون متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات 

برای افشای زوایای پنهان این قتل ادامه دارد.

پودر آويشن، راز جنايت هولناک را فاش کرد

گفت و گو

گزارش

داخلی

داخلی

 گونی لوازم مسروقه
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4روز، 4حملــه، 80کشــته؛ این 
بخشی از کارنامه طالبان و داعش 
در کشــمکش بر ســر قدرت در 
افغانستان اســت. گروهی که طی 20سال جنگ 
افغانستان، حمالت متعدد تروریستی علیه نظامیان 
و غیرنظامیان افغان ترتیب می داد، اکنون خود در 
گرداب حمالت تروریســتی رقیب فرو رفته است. 
طالبان یکی پس از دیگری، ضربات امنیتی داعش 
را دریافت می کند و تنها نظاره گر به خون غلتیدن 

مردم افغانستان است.
هفته گذشــته دانش آموزان دبیرســتان پسرانه 
عبدالرحیم شــهید در منطقه شیعه نشین دشت 
برچی در غرب کابل، صبح را با 2انفجار خونین آغاز 
کردند. لحظاتی بعد، انفجاری دیگر شاگردان مرکز 
آموزش زبان ممتاز را در همان منطقه هدف قرار داد. 
در مجموع 9دانش آموز در این 3حمله شهید و بیش 
از 50دانش آموز دیگر زخمی شدند. منطقه دشت 
برچی محل زندگی شیعیان هزاره افغانستان است 
و در گذشته هم صحنه حمالت متعدد تروریستی 
بوده است. شاخه خراســان داعش مسئولیت این 

حمله را به عهده گرفت.
روز پنجشنبه، حمله ای دیگر، این بار نمازگزاران در 
مسجد شیعیان هزاره در محله »سه دکان« در مزار 
شریف را هدف قرار داد. طبق اعالم مسئوالن محلی، 
بر اثر این حمله دست کم 31نفر شهید و 90نفر دیگر 
زخمی شــده اند. تعداد زیادی از قربانیان، کودک و 
زن بودند. مسئولیت این حمله را هم شاخه خراسان 
داعش به عهده گرفت. حمله به مسجد مزارشریف، 
یکی از خونین ترین حمالت داعش علیه شیعیان از 
زمان به قدرت رسیدن طالبان به شمار می رود. در 
همان روز، 2انفجار دیگر در والیت قندوز در شمال 
افغانستان، 8کشته به جا گذاشت که تعدادی از آنها، 

جزو نیروهای طالبان بودند.
روز بعد، مراسم گروهی از صوفیان در خانقاه مولوی 
سکندر در شــهر »امام صاحب« در والیت قندوز 
هدف حمله تروریستی داعش قرار گرفت. در جریان 
این حمله نیز 33نفر قربانی و بیــش از 40نفر هم 
زخمی شدند. همزمان در کابل، بمبی در نزدیکی 
ساختمان وزارت تجارت طالبان منفجر شد که در 
اثر آن یک غیرنظامی زخمی شــد. حمله به خانقاه 
قندوز، یادآوری دشمنی داعش با اهل تصوف است. 
داعش هم شــیعیان و هم صوفیان را از دین خارج 

می داند.

حمالت روزهای اخیر داعش به شیعیان، به خصوص 
حمله به دبیرستان عبدالرحیم شهید در غرب کابل، 
یادآور حمله تروریستی اردیبهشت سال گذشته در 
منطقه دشــت برچی بود که در جریان آن بیش از 
80دانش آموز دختر مدرســه سیدالشهدا به خاک 
و خون کشیده شــدند. 200دانش آموز هم زخمی 
شــدند. این واقعه غم انگیز، افغانســتان را عزادار و 
جهان را بهت زده کرد. تا ساعت ها پس از حمله، مردم 
جنازه تکه تکه شده کودکان شان را از کف خیابان 
جمع می کردند. شاخه خراسان داعش مسئولیت 
حمله به مدرسه سیدالشهدا را به عهده گرفت تا نشان 
دهد که دشمنی اش با شــیعیان هزاره افغانستان 
بسیار جدی است و در این مسیر حاضر است حتی 

کودکان آنها را هم هدف حمالت خود قرار دهد.

طالبان، عامل قدرت گیری داعش
8ماه قبل که طالبان در پی ســقوط کابل به قدرت 
رسید، نخستین وعده سران این گروه تامین امنیت 
بود. تصور می شــد حاال که عامــل ناامنی خود به 
مجری امنیت تبدیل شده، وضعیت در افغانستان 
هم دگرگون خواهد شد و امنیت اقلیت ها ازجمله 
اقلیت شیعه نیز تامین خواهد شــد. طالبان وعده 
داده بود که با دیگر عامل ناامنی در افغانستان یعنی 
گروه تروریستی داعش، با مشــت آهنین برخورد 
خواهد کرد و کنترل امور را به طور کامل در دست 

خواهد گرفت.
داعش اما در همان ابتدای کار، در هفته دوم تسلط 
طالبان بر کابل، با یک حمله مرگبار در دروازه های 
ورودی فرودگاه کابل اعالم کرد کــه جایی نرفته 
و همچنان یک پای معادالت افغانســتان اســت. 
در حمله انتحاری به مردمی که پشــت دیوارهای 
فرودگاه بست نشســته و چشــم انتظار باز شدن 
مســیر خروج از کابل بودند، دست کم 169افغان و 

13نیروی آمریکایی کشته شدند. این حمله درست 
در روزهایــی اتفاق افتاد که چشــم همه جهان به 
فرودگاه کابل و بحرانی بود که غرب در جریان خروج 
نیروها و اتباع خود در آن گرفتار شده بود؛ فرصتی 

مناسب برای عرض اندام یک گروه تروریستی.
طالبان با دستگیری افرادی که گفته می شود در 
ارتباط با داعش بوده اند، بــه حمله کابل واکنش 
نشان داد. رسانه های افغانســتان به نقل از مال ندا 
محمد، والی ننگرهار که به تازگی از سوی طالبان 
به این سمت گماشته شــده بود، اعالم کردند که 
دســت کم 80نفر در جریان عملیــات نیروهای 
طالبان علیه گروه داعــش در جالل آباد و مناطق 
اطراف آن دستگیر شده اند. شماری از فرماندهان 
داعش نیز اعدام یا در عملیــات نیروهای طالبان 
به ضرب گلوله کشــته شــدند. اما قدرت اصلی را 
خود طالبان به داعــش داده بود. در جریان حمله 
این گروه به زندان های افغانستان پیش از سقوط 
حکومت اشرف غنی، صدها نفر از نیروهای داعش 
نیز همراه بــا نیروهای طالبان از بنــد گریختند. 
نهادهــای امنیتی برآورد می کنند که دســت کم 
1800نفر از نیروهای داعش در آن زمان از زندان 
فرار کرده و بار دیگر به صفــوف این گروه ملحق 
شــدند. از آن زمان، حمالت داعش نیز در کابل و 
مناطق مختلف در شــمال، جنوب و شرق و غرب 

افغانستان شدت گرفته است.

داعش، شر ممتد افغانستان
در ســال2014، چند ماه پس از آنکه قدرت داعش 
در سوریه و عراق به اوج خود رسید، نیروهای جدا 
شده از گروه تحریک طالبان پاکستان و القاعده به 
همفکران خود در افغانستان پیوستند تا شاخه ای 
جدید از داعش را در این کشور تشکیل دهند. آنها 
با ابوبکرالبغدادی، رهبر داعــش، بیعت کردند. در 

سال2015 و همزمان با ریشــه دواندن این گروه 
در شمال شرق افغانســتان، به خصوص در مناطق 
کنر، ننگرهار و نورستان، خلیفه خودخوانده داعش 
از عراق، این گروه را به عنوان »شاخه خراسان« به 
رسمیت شناخت. داعش منطقه بزرگی شامل ایران، 
افغانستان، بخش هایی از آسیای میانه، پاکستان و 

بخش هایی از هند را والیت خراسان اعالم کرد.
هــدف اولیه داعــش خراســان، ســاقط کردن 
حکومت های پاکستان، افغانســتان و ایران، برای 
ایجاد حکومتی مبتنی بر خوانش داعش از اسالم در 
این منطقه بود. اما شکست های داعش در مناطق 
دیگر باعث تضعیف شــاخه خراسان هم شد و تنها 
افغانســتان به کانون فعالیت این گروه تبدیل شد. 
حمالت دولت افغانســتان، نیروهای آمریکایی و 
نیروهای طالبان علیه داعش خراسان، قدرت این 
گروه را باز هم تقلیل داد اما داعش خراسان هرگز 
از بین نرفت. حمله مرگبار به فرودگاه کابل، اعالم 

بازگشت این گروه به معادالت افغانستان بود.
در دوره حکومت قبل در افغانســتان، داعش اغلب 
علیه منافع دولت مرکزی دست به عملیات و انتحار 
مــی زد. داعش و طالبــان هرگز نتوانســتند علیه 
حکومت مرکزی افغانستان هم پیمان شوند؛ چرا که 
داعشی ها »سلفی« هستند و طالبانی ها، پشتون های 
سنی »حنفی«. داعش خراســان، طالبان را هم از 
دین خارج می داند و معتقد اســت در مسیر ایجاد 
یک حکومت اسالمی، باید این گروه را هم از سر راه 
برداشت. همین مسئله به کشمکشی خونین میان 

2گروه منجر شده است.
 اما در همه این ســال ها، نوک پیکان خونین ترین 
حمالت داعش به سمت شیعیان هزاره بوده است؛ 
اقلیتی که داعش برای آنها حق زندگی در افغانستان 
قائل نیســت. ناتوانی طالبان در برقــراری امنیت، 
دســت داعش را در انجام عملیات تروریستی علیه 
شیعیان افغانستان باز گذاشته است. فضای ایجاد 
شده در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان، 
به داعش خراسان فرصتی برای سازماندهی مجدد 
نیروهای خود داده و این گــروه دامنه حمالتش را 
حتی به خاک پاکستان کشیده است. در پاکستان 
هم شــیعیان هدف اصلی این گروه بوده اند. حمله 
انتحاری ماه گذشته به مسجد شــیعیان پیشاور، 
دســت کم 50شــهید و بیش از 200زخمی به جا 
گذاشت. داعش خراســان جان تازه گرفته و گروه 

طالبان توان یا اراده مقابله جدی با آن را ندارد. 

روزهای خونین شیعیان  افغانستان
در سایه ناتوانی طالبان در تأمین امنیت، حمالت تروریستی داعش علیه شیعیان افغانستان شدت گرفته است

خشم فلسطینی ها از محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی
اقدام ارتش اســرائیل در بســتن تنها گذرگاه باریکه 
غزه بــا واکنش های تند فلســطینی ها مواجه شــده 
و فلســطینی ها رژیــم صهیونیســتی را بــه تنبیه 

دسته جمعی 2میلیون ساکن غزه متهم می کنند.
به گزارش الجزیره، این اقدام شنبه بعد از آن روی داد که ارتش اسرائیل، 
حماس را متهم کرد که یک روز قبل، موشــک هایی را از غزه به سمت 
سرزمین های اشغالی  شلیک کرده است. ارتش اسرائیل گفته که یک 
موشــک به یک میدان اصابت کرده اســت. جزئیات بیشتری از این 
برخورد ارائه نشده است. هفته گذشــته هم ارتش رژیم صهیونیستی 
گفته بود که 4موشک شــلیک شــده از غزه را رهگیری کرده است. 
تنش ها بین فلسطینی ها و اسرائیل، همچون سال های گذشته در ماه 
رمضان به شدت افزایش یافته و حماس و دیگر گروه های فلسطینی، از 
برخورد وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر قدس با نمازگزاران در 

مسجداالقصی در قدس شرقی به شدت ناراضی هستند.
ارتش اســرائیل به تالفی شــلیک موشــک، گفته اســت کــه عبور 
کارگران فلســطینی از گذرگاه ایرز)بیت حانون(، تنها گذرگاه به رژیم 
صهیونیستی، از یکشــنبه ممنوع شده اســت. اتحادیه کارگران غزه 
گفته است که این کار، تنبیه جمعی مردم غزه است و به اقتصاد بسیار 
شــکننده این منطقه، جایی که بیکاری بیش از 50درصد است، فشار 
مضاعفی وارد می کند. این اتحادیه اعالم کرده اســت این تصمیم در 
آستانه عید فطر، درد و رنج خانواده های فلسطینی غزه را بیشتر خواهد 
کرد. سام اماسی، رئیس این اتحادیه گفته است اجازه نامه هایی که از 
قبل صادر می شد بیشتر از اینکه وســیله ای برای بهبود معاش مردم 
باشد، اهدافی سیاسی داشــتند. حازم قاسم، سخنگوی حماس گفته 

است که هدف از این اقدام تنگ تر کردن حلقه محاصره و نوعی تجاوز 
اســت که حماس نمی تواند قبول کند؛ »این اقدام به نتیجه نخواهد 
رسید. سیاست تنبیه جمعی فلسطینی ها همیشه ناکام مانده است.« 
نواز غزه 15سال است که از سوی رژیم صهیونیستی و مصر محاصره 
شــده و رفت وآمد به آن، تنها از طریق گذرگاه های محدودی شدنی 
اســت. تنش ها و تبادل آتش بین حماس و رژیم صهیونیســتی بعد 
از آن روی می دهد که تنش ها در مســجد االقصی در قدس اشغالی 
شرقی به شدت باال گرفته است. حمالت وحشیانه ارتش اسرائیل به 
نمازگزاران در این مکان مقدس، از ابتدای ماه رمضان به شدت افزایش 
پیدا کرده و نیروهای امنیتی، در چند مورد حرمت این مسجد مقدس 

را هتک کرده اند. صدها  نفر در این حمالت بازداشــت شــده اند. روز 
جمعه، نیروهای امنیتی دوباره به این مسجد حمله و 57فلسطینی 
را مجروح کردند.  اسرائیل در سال 1967قدس شرقی را منضم کرد؛ 
اقدامی که از ســوی جامعه جهانی به رسمیت شــناخته نمی شود و 
این شهر، اشغالی خوانده می شود. فلســطینی ها می خواهند قدس 
شرقی اشغالی پایتخت کشور آنها در آینده باشد. از نظر آنها، اسرائیل 
می خواهد هویت اسالمی این شهر را از بین ببرد و مسلمانان را از آن 
اخراج کند. سال گذشته، خشونت بی سابقه اسرائیل علیه نمازگزاران 
روزه دار در مسجداالقصی با واکنش شدید حماس در غزه مواجه شد 

و در نتیجه، جنگ موسوم به 11روزه آغاز شد. 

رویداد

گزارش

 فرصت لوپن
برای خلق شگفتی 

نامزد راست هاي افراطي فرانسه، هرگز تا به این اندازه به 
کرسي ریاست جمهوري نزدیک نبوده است 

امانوئل مکرون، شانس بیشتری از رقیب راست افراطی خود 
دارد تا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بیشترین آرا را 
کسب کند و در سمت خود ابقا شود اما نزدیکی شگفتی ساز 
مارین لوپن به او، راست های افراطی را در تاریخ فرانسه در 

موقعیت بی نظیری قرار داده است.
در طول چند دهه گذشته، راســت های افراطی، همیشه 
با اتحاد و یکپارچگی احزاب مخالف سیاســی در فرانسه، 
از رســیدن به قدرت دور مانده اند؛ هر بار که نامزد آنها به 
دور دوم رفته، تمامی احزاب اختالف ها را کنار گذاشته و 
از نامزد دیگر حمایت کرده اند. این بار هم، وضعیت همین 
است و احزاب چپ و ســبز ها و دیگران که به شدت نگران 
قدرت گرفتن راست های افراطی هستند، گفته اند با وجود 
اختالف نظرهای عمیق با مکــرون، از او حمایت می کنند. 
نظرسنجی ها هم نشان دهنده این است که مکرون شانس 
زیادی دارد تا به نخستین رئیس جمهور فرانسه در 2 دهه 

اخیر تبدیل شود که 2 دوره متوالی انتخاب می شود.
اما امسال، لوپن نامزد راســت های افراطی، فاصله اش را با 
مکرون در نظرسنجی ها کم کرده و توانسته بعد از سال ها، با 
ارائه چهره متفاوت از خود حتی نیم نگاهی به موفقیت در 

انتخابات هم داشته باشد.
به گزارش گاردین، 2 نامزد در آخرین تالش های خود در 
آستانه انتخابات امروز، شدیدا به یکدیگر حمله کرده اند و 
تالش کردند تا افرادی که هنوز درباره انتخاب نامزدشان 
مردد هســتند را به خود جلب کنند. لوپــن، در آخرین 
ساعات مجاز تبلیغات پیش از نیمه شب جمعه، مکرون را 

متهم کرد که به میلیون ها رای دهنده فرانسوی برچسب 
راست افراطی می زند و معتقد است که این برچسب، نوعی 
توهین اســت. او مکرون را متهم کرده که »فرانسوی ها را 
دوست ندارد«.لوپن که اقشار کارگر و افرادی که در مناطق 
دوردست زندگی می کنند را هدف قرار داده، به برنامه های 
اقتصادی مکرون ازجمله افزایش ســن بازنشســتگی به 
65سال حمله کرده و این کار را، حبس ابد خوانده است. او 
گفته است که مردم باید امروز بین فرانسه و مکرون، یکی 

را انتخاب کنند.
مکرون هم در مقابل، لوپن را متهم کرده که می خواهد در 
جامعه فرانسه شکاف ایجاد کند و با پیشنهادش برای منع 
حجاب در فرانسه ، مســلمانان را محو کند. او گفته است: 
»راســت افراطی از ترس و خشــم جان می گیرد تا رنج و 
ناراحتی ایجاد کند. پاسخ آنها، حذف بخش هایی از جامعه 
است.« او همچنین گفته است که برنامه های لوپن، فرانسه 

را از اتحاد با اروپا دور می کند.
نظرســنجی ها بعد از مناظره داغ و جنجالــی تلویزیونی 
این دو، با اختــالف معناداری به نفع مکــرون بوده اند. بر 
این اســاس، حمایت از مکرون از 55.5به 57.5 رسیده و 
میزان حمایت از لوپن هم از 42.5به 44.5 رسیده است. 
این فاصله، برای اینکه مکرون دوباره رئیس جمهور شود 
کافی است اما برای لوپن هم یک پیروزی به شمار می رود. 
او در دور دوم انتخابات ســال 2017، در مقابل 66درصد 
آرای مکرون، تنهــا 34درصد آرا را کســب کرد و چنان 
شکست سنگینی خورد که نه تنها آینده سیاسی خود که 
آینده حزبش هم به خطر افتاد. اما حاال 5ســال گذشته و 
این بار 10تا 14درصد با مکرون فاصله دارد. این فاصله از 
نظر بسیاری از متحدان مکرون، تضمین کننده پیروزی او 
نیست و آنها از رای دهندگان خواسته اند امروز قطعا پای 

صندوق های رأی بروند و به مکرون رأی بدهند.
حضور لوپن در این مرحله از انتخابات با این میزان فاصله، 
ثمره تالش موفقیت آمیزی است که او از 10 سال گذشته 
آغاز کرده و احتماال همچنان ادامه خواهد داد. او یک دهه 
گذشــته را به گفته خودش، صرف »سم زدایی« از تصویر 
منتســب به حزبش کرده و در این راه،  نام آن را از »جبهه 

ملی« به »حرکت ملی« تغییر داده است.
به گزارش فرانس 24، او از شکست تحقیرآمیز 5سال پیش 
به خوبی درس گرفته و به جای پرداختن به مسئله اسالم و 
مهاجران در فرانسه، به افزایش هزینه های زندگی و جهش 
قیمت ها پرداخته است. او شــعارها و وعده هایش را نرم و 
معمولی کرده و تصویری معمولی هم از خود نشــان داده 
است. لوپن 53ســاله بعد از ازدواج ناموفق، تالش کرده تا 
تصویری از یک خانه دار میانسال را که عاشق گربه هاست، 

از خود نشان بدهد.
ژیل فینکلشتاین، از اندیشکده بنیاد ژون ژور که به چپ ها 
تمایل دارد گفته اســت که تغییر چهره او واقعی اســت؛ 
»شخصیت او دوست داشتنی تر شده، اما این به این معنا 

نیست که او هم یک نامزد مثل نامزدهای دیگر است.«
لوپن در این تغییر استراتژی چنان موفق بوده که در یک 
نظرسنجی که اخیرا برگزار شده، تنها 66درصد فرانسوی ها 
او را یک چهره راست افراطی خوانده اند؛ درحالی که در یک 
نظرسنجی مشابه در سال 2017 میالدی، 80 درصد مردم 

گفته بودند که لوپن، راست افراطی است.
در چنین شــرایطی، کاهــش فاصله با مکــرون در یک 
انتخابات مهم، نشــانگر این است که استراتژی بلندمدت 
لوپن و تاکتیک های انتخاباتی او، کامال موفق بوده و حتی 
اگر امروز انتخابات به نفع او نباشــد، می توان کارزار او را 

موفق خواند.

 اوالف شولتز
صدراعظم آلمان

ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین 
فقط زمانی می تواند اجرا شود که کسی 
آماده سرنگون کردن هواپیماهای روسی 
باشــد. این امــر می تواند ناتــو را به جنگ 
ســوق دهد و به یکــی از طرف های جنگ 
تبدیل کند؛ به همین دلیل، با آن مخالف  

هستم. )یورو نیوز(

 جو بایدن
رئیس جمهور آمریکا

شما دو گزینه دارید؛ اینکه جنگ جهانی 
ســوم را شــروع کنید و به جنگ نظامی با 
روســیه بروید، یا راه دوم، اینکه مطمئن 
شــوید کشــوری کــه برخــاف قوانیــن 
بین المللــی عمــل می کنــد، در نهایــت 
بهای انجام ایــن کار را با تحریــم بپردازد. 
جایگزیــن تحریم هــای روســیه، جنــگ 

جهانی سوم است. )رویترز(

دیمیتری مدودف
معاون شورای امنیت ملی روسیه

طبق داده های صندوق بین المللی پول، 
اروپا نمی تواند بیشتر از 6ماه بدون گاز 
ما دوام آورد که البتــه من معتقدم اروپا 
یک هفته هم دوام نمــی آورد. اقدامات 
بی ســابقه کنونی )در تحریم روسیه( از 
نظر گستردگی و اعمال نفوذ غیرقانونی 
باعث فروپاشــی نهادهای بین المللی، 
ازجملــه مهم تریــن آنهــا ســازمان ملــل 

خواهد شد. )اسپوتنیک(

روسیه آمار تلفات رزمناو 
مسکووا را اعالم کرد

یک هفته پس از غرق شــدن رزمناو مســکووا، 
روسیه برای نخستین بار رســما آمار تلفات این 
حادثه را اعالم کرد. به گزارش دویچه وله، وزارت 
دفاع روسیه اعالم کرده که در جریان غرق شدن 
این رزمناو، یک خدمه جان باخته و 27ملوان هم 
مفقود شده اند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته 
شده که 396خدمه کشتی نجات پیدا کرده اند. 
پیش از این، روســیه هرگونه تلفات انســانی را 
تکذیب کرده بــود. رزمناو مســکووا، 12هزار و 
500تن وزن داشــت و مهم ترین کشتی ناوگان 
روســیه در دریای سیاه به شــمار می رفت. این 
ناو، در هفته هفتم پس از آغاز حمله روســیه به 

اوکراین، در اثر انفجار غرق شد.
اوکراین مدعی است که کشــتی جنگی روسیه 
مورد اصابت 2موشــک نپتون ساخت این کشور 
قرار گرفته اســت. غرق شــدن رزمناو مسکووا 
جدی ترین ضربه به ارتش روســیه از زمان آغاز 
جنگ اوکراین محسوب می شود. با این حال، در 
این مورد که آیا مسکووا بر اثر اصابت موشک های 
نپتون اوکراین غرق شده یا آنگونه که روسیه ادعا 
می کند بر اثر انفجار مهمات، اختالف نظر وجود 
دارد. مسکووا 16موشک بازالت را حمل می کرد 
که هر یک بیش از 5تــن وزن دارند و انفجار هر 
یک از آنها روی عرشه کشــتی می توانست این 

کشتی را غرق کند.

نقل قول جهان نما

 خبر

روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

آوارگان اوکراین
نیویورک تایمز با انتشــار تصویــری از اتوبوس حامل 
آوارگان جنگ اوکراین نوشــته تعداد افرادی که در 
این کشــور در جریان 2ماه جنگ آواره شده اند، بیش 
از 10میلیون نفر اســت. طبق اعالم کمیساریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل، بیش از 5میلیون نفر از این 
افراد مجبور به ترک کشور خود شــده اند و در خاک 
روسیه و دیگر کشــورهای اروپایی به ســر می برند. 
به عبارت دیگر، از هر 8اوکراینی، یک نفر از کشور خارج 
شده است. 3میلیون نفر از این تعداد، به لهستان پناه 
برده اند و این کشور اکنون با بحرانی بزرگ روبه روست. 
رومانی و مجارستان بعد از لهستان در جایگاه های بعدی 

قرار دارند.

کیوسک

شهاب المهاجر، رهبر داعش خراسان
پس از کشته شدن حافظ سعید خان، مؤســس گروه داعش خراسان در حمله  نیروی هوایی 
آمریکا در سال2016، شهاب المهاجر که یک شهروند عراقی است، هدایت گروه را به عهده 
گرفت. المهاجر از سال2020 به صورت رسمی به عنوان رهبر این گروه معرفی شد. او نخستین 
فرد غیرافغان و غیرپاکستانی است که به رهبری داعش خراسان انتخاب شده است. پیش تر او 
یک فرمانده میان رده در شبکه حقانی و عضوی از القاعده بود. روزنامه هشت صبح افغانستان 
به نقل از آنچه رسانه های مرتبط با داعش در خرداد سال1399 در شبکه های اجتماعی منتشر 
کرده اند می نویسد: المهاجر ســابقه ای طوالنی در طراحی و ساماندهی حمالت مسلحانه در 
کابل و ننگرهار داشته و همچنین گفته می شود مغز متفکر حمله مرگبار به فرودگاه کابل در 

سال2021 بوده است.
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گرینویچ

قبض آب 27هزار دالری

 

کاناگاوا: پــس از اینکه قبض آب مدرســه ای 
در ژاپن برای 2ماه به مبلغ ســه و نيم ميليون 
ین )معــادل حــدود 27هــزار دالر آمریکا( 
شد مســئوالن مدرسه متوجه شــدند یکی از 
آموزگار ها به خيال تصفيه آب از ویروس كرونا 
دو ماه شير آب باالی استخر را باز گذاشته است. 
تمام گزارش یاهونيوز در این باره است كه ميزان 
و حجم آب هدر رفته چقــدر بوده، چرا معلم از 
این مهم خبر نداشــته كه ویــروس كرونا هيچ 
ارتباطی با تصفيه اینچنينــی آب ندارد و باید 
پروتکل های دیگری به كار گرفته شود. اما برای 
مخاطب ایرانی این خبر، بهتر است این پرسش 
مطرح شود كه اگر این شــير آب غيرشرب در 
ایران بود و البته آب شرب را در این حد و اندازه 
به هدر می داد مبلغ جریمــه آن عددی حتی 

نزدیک به این رقم می شد یا خير؟

فراسوی نیک و بد »فریاد« 

زندان برای اسب های ايرلندی

دوبلین: مسئوالن زندان »كسترلی« در ایرلند، نخستين 
مركز نگهداری و پرورش اســب در زندان های اروپا را برای 
زندانيان افتتاح كردند. اســب ها در منطقه روســکومون، 
برای زندانيان این امــکان را فراهم می كنند تا مهارت های 
عملی را در كنار بروز احساساتشــان نســبت به حيوانات 
بياموزند. زندانيان این زندان پس از گذراندن دوره آموزشی، 
گواهينامه مراقبت از اســب دریافت می كنند كه در ایرلند 
معتبر اســت. زندانيان نام این دوره آموزشی را »اسب های 
اميد« گذاشته اند. به گزارش دآیریش سان، برنامه آموزشی 
نگهداری و پرورش اسب برای زندانيان كه با همکاری بخش 
خدمات زندان و مراكز سواركاری ایرلند ارائه می شود، بيش 
از 12هفته طول می كشد. بنا به گزارش ها، راه اندازی مركز 
نگهداری اســب در زندانی در ایرلند بدون جاناتان ایروین 
امکان پذیر نبود. او 30سال پيش تصميم گرفت كه چنين 
مراكزی را برای زندانيان ایرلنــدی راه اندازی كند. به گفته 
جاناتان ایروین، 26سال طول كشــيده است تا این برنامه 
در ایرلند اجرا شود. او به خبرگزاری فرانسه گفت: »من در 
این سال ها به همه وزرای دادگستری ایرلند نامه نوشتم اما 
بيشتر آنها هرگز به من پاسخ ندادند زیرا فکر می كردند كه 

من دیوانه هستم. اما سرانجام این تصميم اجرایی شد«.

آن روی سکه بحران رومی ها
 

لیورپول: كشف ســکه های جدیدی از عصر امپراتوری روم 
نشــان داد در دوره ضرب آنها روم در حال تجربه یک بحران 
اقتصادی بوده اســت. پژوهشگران در 2 دانشــگاه وارویک و 
ليورپول در بریتانيا با بررسی دقيق سکه های نقره ای كوچک 
موســوم به »دناریوس« در سيســتم مالــی امپراتوری روم 
دریافته اند سکه هایی كه به دوره زمانی قبل از سال 90 پيش 
از ميالد تعلق دارند، نقره خالص بوده اند. این در حالی است كه 
سکه های ضرب شده در 5ســال پس از آن از حدود10درصد 
مس تشکيل شده اند. امری كه نشــان از افت ارزش پولی این 
دوره زمانی دارد. به گزارش یورونيوز، كاهش ارزش ســکه  را 
یکی از عوامل تشدید بحران  مالی سال 89 تا 87 پيش از ميالد 
دانسته اند. پروفسور بوچر درباره زمينه این بحران مالی پدید 
آمده می گوید: »در سال های بعد از 91 پيش از ميالد، دولت روم 
در خطر ورشکستگی قرار داشت. رومی ها گرفتار جنگ داخلی 
بودند و پس از پایان نزاع در سال 89 پيش از ميالد یک بحران 

بدهی در كشور پدید آمده بود.«

قدر بارانی/مراسم شب های قدر در مشهد الرضای بهاری- عکس: مشرق اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

جاسوس ها در روز می آیند

هفته پيش انتشار گزارشی در مجله 
آمریکایی نيویوركر رسانه های اسپانيا 
را تکان داد. این گزارش كــه با عنوان »چگونه دمکراســی ها از 
شهروندان خود جاسوسی می كنند« منتشر شده بود به شركت 
ان اس او و نرم افزار جاسوسی شــان با نام پگاسوس می پرداخت. 
گزارش با تصویری از یک نماینده مجلس محلــی كاتالونيا آغاز 
می شــد كه موبایلش را در اختيار كارشناســان یک آزمایشگاه 
تخصصی تشخيص نرم افزارهای جاسوسی قرار داده بود و نتيجه 
این بود كه نه تنها او كه الاقل 20نفر از چهره های اصلی سياست 
منطقه كاتالونيا كه همگی استقالل طلب هستند در چند مرحله 
هک شده اند و محتوای گوشی آنها توســط نرم افزار پگاسوس به 
مقصدی نامشخص منتقل شده است. مظنون اصلی در این ماجرا 
افرادی در دولت اســپانيا به شــمار می روند كه پس از انتخابات 
سال2017 در این منطقه و اعالم اســتقالل كاتالونيا تعدادی از 
آنها را دســتگير كردند و حاال معلوم شده است كه كوشيده اند به 

اطالعات آنها دسترسی پيدا كنند.
اگرچه گزارش نيویوركر با اسپانيا و كاتالونيا آغاز می شود اما مثل 
بسياری دیگر از نمونه های خوب روزنامه نگاری تحقيقی-روایی 
ماجرای پگاسوس را در جاهای دیگری نيز دنبال كرده است. این 
نرم افزار توليد شركتی اســت به نام ان اس او در شهر تل آویو. یکی 
از مدیران شركت برای نویسنده گزارش توضيح می دهد كه آنها 
نرم افزار را تنها به دولت ها می فروشــند و اینکه همه قراردادهای 
فروش باید به تأیيد وزارت دفاع رژیم صهيونيســتی برســد. در 
ادامه گزارش معلوم می شــود دامنه نفوذ نرم افزار و جاسوسی به 
حلقه كوچکی در اطراف نخست وزیر بریتانيا بوریس جانسون هم 
می رسد. شركت متا به دليل نفوذ نرم افزار در پيام رسان واتساپ و 
شنود و نفوذ در محتوای چت حدود 1400نفر از كاربران آن، یک 
شاكی دیگر این نرم افزار است. از طرف دیگر شركت ان اس او اعالم 
می كند كه تقریبا همه كشورهای اروپایی مشتری پگاسوس بوده اند 
و از آن برای »مبارزه با تروریسم« استفاده می كنند. عجيب ترین 
نکته هم در این ميان، این است كه گفته شده »احتماال« نفوذ به 
تلفن های همراه در انگلستان و دیگر جاهایی كه استفاده كننده از 

پگاسوس نامشخص بوده، در امارات متحده عربی رخ داده است.
فيلم ماتریکس با صحنه ای آغاز می شــد كه در آن نيو، قهرمان 
داستان به عنوان هکری گمنام در خفا كدهایی را برای هک كردن 
دیگران می نوشت و می فروخت و از این راه پول درمی آورد. تصویر 
چنين هکرهایی را بعدها بارها در سينما و سریال های تلویزیونی 
دیده ایم. یک نمونه موفق اش هم سریال »آقای روبات« بود كه به 
شخصيت نامتعادل قهرمان داســتان كه هکری چيره دست بود 
می پرداخت. آنچه به عنوان شــمایل ثابت هکرها و كدنویس های 
نرم افزارهای جاسوسی می شناسيم عموما همين ویژگی پنهان 
بودن و گمنامی را همراه خود دارند. اما گــزارش نيویوركر روی 
دیگری از این قضيه را نشــانمان می دهد. در جهان امروز اگرچه 
بازیگران زیادی در پس پرده و پنهانی مشغول رصد دیگران و شنود 
و جاسوسی هستند، اما شركتی رسمی در جهان وجود دارد كه مثل 
بسياری از كسب وكارهای بزرگ امروز، به عنوان یک استارت آپ 
آغاز به كار كــرده و محصولش هم بدون هيچ پرده پوشــی توليد 
نرم افزار جاسوسی است. این محصول نه تنها چيز پنهانی نيست كه 
در روز روشن و توسط دولت رژیم صهيونيستی، مهر تأیيد می گيرد 
و به دیگر دولت های جهان فروخته می شــود. این بار از اتاق های 
تاریک و راهروهای نم زده ای كه هکرها در گوشه تاریکش مشغول 
كد نوشتن  هستند، خبری نيست. شركت ان اس او در گزارش مجله 
نيویوركر با جزئيات توصيف می شــود. شركتی با مساحت بزرگ 
كامال مدرن و با صدها نفر كارمند رسمی كه در بخش های مختلف 
آن در حال كار  هستند. كارشان هم توليد، رفع اشکال و خدمات 
پس از فروش به مشــتریانی اســت كه از آنها نرم افزار جاسوسی 
می خرند. به صورت طبيعی و مثل هميشــه این خبرها به زودی 
فراموش می شوند، مســئوالن دولتی اسپانيا در برابر اتهام شنود، 
سکوت یا تکذیب می كنند، دفتر نخست وزیری انگليس ترجيح 
خواهد داد مسئله جاسوسی را به شکل غيررسمی حل و فصل كند 
و نتيجه پرونده نفوذ در واتساپ چندان رسانه ای نمی شود. اما قبول 
كنيم كه با وجود همه اینها، وجود »دولت«ی كه رســما نرم افزار 
جاسوسی با قابليت های ویژه توليد می كند، آن را به شکل علنی به 
دولت های دیگر می فروشد و ذره ای هم مسئوليت عواقب غيرقابل 
پيش بينی آن را نمی پذیرد و بعد همه اینها از نظر اكثر كشورها و 
دولت ها ظاهرا قابل قبول و پذیرفتنی است )چون به نظر می رسد 

كسی شکایتی ندارد(، طبيعی نيست.

اواســط تابســتان سال 
گذشــته یکــی از اقوام 
تماس گرفت و گفت كه فرزندش به مقطعی 
از تحصيل در دبيرستان رسيده كه باید انتخاب 
كند در چه رشته ای می خواهد درس بخواند و 
به عنوان آدمی كه ســرش در حساب و كتاب 
است، از من خواســت كه راهنمایی اش كنم. 
از لطف و حسن ظنی كه داشت تشکر كردم؛ 
اما مطمئن نبــودم بتوانم كمکــی بکنم. من 
كه شــيفته تاریخ بودم، در رشــته مهندسی 
درس خواندم و در نهایت روزنامه نگار شــدم، 
چطور می توانستم نوجوانی را راهنمایی كنم 
كه آینده خود را بســازد؟ با اصرار آن فاميل، 
سختگيری را رها كردم و گفت وگویی دوستانه 
با فرزندش انجام دادم كــه حداقل نتيجه اش 
كاهش سردرگمی و اضطراب او و خانواده اش 
بود. اما از همان روز این فکر با من است كه آیا 
نوجوانی زمان خوبی برای تصميم گيری برای 

كل زندگی پيش رو است؟
همه ما روزی نوجوان بوده ایم و گرچه ممکن 
اســت آن روزها را خوب به یاد نداشته باشيم، 
اما حتما می دانيم مجبور به چه انتخاب هایی 

شــده ایم. انتخاب هایــی كه گاهــی در تمام 
سال های آینده روی زندگی ما تأثير داشته اند. 
یک نوجوان وقتــی می خواهد تصميم بگيرد 
در دبيرســتان چه رشــته ای بخواند یا چند 
ســال بعدش به تحصيل ادامه بدهــد یا نه، 
اسير هزار اما و اگر اســت. خانواده از او چيزی 
می خواهند، دوســتان حرف هایــی می زنند، 
جامعه واقعيت هایی را نشــانش می دهد و در 

نهایت خودش عالیقی دارد.
می گوینــد مهندس ها بيکارند، رشــته های 
مرتبط با پزشــکی كه قبول نمی شوی، فالن 
دانشــگاه اصال به درد نمی خورد، 4ســال از 
عمرت را در دانشگاه تلف می كنی، من خودم 
دیشب سوار یک تاكســی شدم كه راننده اش 
فوق دكتری در فالن رشته داشت! اما تو درس 
بخوان، ســعی كن برای خودت كسی بشوی، 
فالنی را ببين، من درس نخواندم و او خواند و 
حاال من اینجا هستم و او آنجا. برو فالن رشته 
را بخوان، كسی كه این رشته را خوانده در اداره 
ما 3برابر من حقوق می گيرد و هزار و یک حرف 

ضد  و نقيض دیگر.
آدم های اطراف ما براساس تجربه  خود و آنچه 
در گذشــته رخ داده و امروز در جریان است، 
راهی را پيشنهاد می دهند، اما چه كسی است 
كه آینده را دیده باشد؟ تغييرات جمعيتی را در 
حرفش لحاظ كند؟ به مهاجرت نيروی كار و 

رشد شگفت انگيز فناوری فکر كند؟
من تالش كردم به آن نوجوان نشان دهم آینده 
بزرگی پيش رویــش دارد. فرصت های زیادی 
پيش پایش قرار خواهند گرفت و اینطور نيست 
كه اگر امروز تصميمی گرفت، مجبور باشد تا 
آخر عمر تاوانش را پس بدهد. من سعی كردم 
اضطرابش را كم كنم تا ســاده تر این دوران را 

بگذراند. شاید این راه بهتری باشد.

فرهنگ و زندگي

میثم قاسمی

چه کسی آينده را ديده؟

تقويم / رويدادعدد خبر

 رادیو تهران، صدای ایران

تأسیس نخســتین مرکز راديويی ايران 
4ارديبهشــت1319 اتفاق افتــاد؛ دقیقا 
20سال پس از آنکه برای نخستین بار انسان 
توانست صدا را توســط امواج راديويی در 
پهنه گسترده  ای از زمین منتشر کند و به اين 
ترتیب عموم مردم ايران برای نخستین بار 
جمله »اينجا تهران است، صدای ايران« را از 
طريق امواج راديويی مرکز »راديو تهران« 
در میانه جاده قديم شــمیران، به فاصله 

9کیلومتری پايتخت، شنیدند.
پیش از آن در ســال1303 پای بی سیم به 
ايران باز شــده بود. بعد از آن اداره راديو 
سال1313 با خريد 3دســتگاه فرستنده 
راديويی موج کوتاه و متوسط تاسیس شد. 
راديو تهران در سال افتتاح يک فرستنده 
موج متوســط به قدرت 2کیلووات، يک 
فرستنده موج کوتاه به قدرت 14کیلووات 
و يک مولد برق و وسیله انتقال صدا داشت. 
در آن سال ها برق تهران شبانه روزی نبود 
و برنامه های راديو هم محدود به ســاعات 
معینی می شد. 4ســاعت برنامه در قالب 
2بخش؛ يکی ظهــر و ديگری عصر. هر روز 
4گفتار 15دقیقه ای خوانده می شد و بقیه اش 
موسیقی بود. از سال1332 برای صبح ها هم 

برنامه گذاشته شد؛ آن هم 3ساعت.
تبريز دومین شــهری بود که سال1325 
صاحــب راديــو شــد و بعــد از آن هم 
فرستنده های راديو در مشهد و اصفهان و 
چند شهر ديگر نصب شد. سال1338 بعد 
از جدا شــدن راديو ايران از راديو تهران، 
ساختمان جديد راديو در میدان ارگ افتتاح 
شد؛ جايی که حاال آن هم قديمی به حساب 
می آيد. االن چندين شبکه راديويی در ايران 
فعالند و تمام مراکز اســتان ها هم راديوی 
استانی دارند و راديوهای برون مرزی برای 

بیشتر از 30زبان و گويش برنامه دارند.

حافظ

گويند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود

بی شک یکی از زیباترین صحنه هایی كه در زندگی ام 
دیده ام لحظه ای بود كه زنی وســط كوچه ناگهان بر 
ســر مرد جوانی فریاد كشــيد؛ با صدایی آنقدر بلند 
كه تا ســر كوچه صدایش آمد. خب همين جا مکثی 
كنيم. چرا بســياری از خواننده های این ستون، زنی 
بی چاک و دهن را تصور كردند كه روزنامه نگاری دچار 
سادیسمی مزمن از كارش خشنود شده است؟ یکی از 
پاسخ ها روشن است، اینکه در فرهنگ ما »فریادزدن« 
كار قبيحی اســت. از مکث خارج شویم. زن فریاد زد 
»حميد اون كاله  كاسکت بی صاهاب مونده را بردار، به 
خدا بدون اون ببينم سوار موتور شدی عاقت می كنم«. 

جوان بدون اینکه خجالت بکشــد خوشحال، گوشه 
لبش رفت باال و جک موتور وســپایش آمد پایين و 
دوباره برگشت به خانه. اگرچه بسياری از روانشناس ها 
فراسوی نيک و بد همچنان با فریادزدن مخالف هستند 
و آن را صرفا از رفتار های تهاجمی ارزیابی می كنند اما 
از دیدگاه نگارنده ای كه در این مورد تخصصی ندارد، 
فریادزدن هم مثل هر رفتار دیگر غریزی تيغی دولبه 
است كه چنانچه بجا از آن استفاده شود، مفيد خواهد 
بود. زن و مرد هم ندارد. گاهی حتی بزرگ و كوچک 
هم ندارد و باید به بچه ها هم اجازه بدهيم یاد بگيرند 
بدون توهين و زیاده روی خواســته های خود را فریاد 
بزنند. آنچه خطرناک است كنترل افسارگسيخته تمام 
نيازهایی است كه فریادزدن بجا و بهنگام فقط یکی از 
آنهاست. شاید فریادزدن هم مثل گریه كردن است؛ 
طبيعی اما در برخی فرهنگ ها مخصوصا برای مرد ها 

رفتاری قبيح و نشانه ضعف. 
چندی پيش پژوهشگرهای ســنگاپوری نتایجی را 
اعالم كردند كه نشــان می داد فریادزدن تحمل درد 
را مخصوصا برای خانم های بــاردار افزایش می دهد. 
بنابراین ایــن واكنش غریزی چنانچــه ابزاری برای 
تهدید، اعمال خشــونت، توهين و سایر موارد منفی 
نباشد و چنانچه حتی با چاشنی محبت همراه باشد 
می تواند جلوی مشکالتی همچون غمباد )یا گلوبوس( 
را بگيرد. این بيماری بيشتر در افرادی دیده می شود 
كه غم، اضطراب و مشکالت خود با دیگران را كنترل 
می كننــد و تمام حرف های نگفته شــان مثل حناق 
بيخ گلویشان را می گيرد. اینها به نوعی طرح مسئله 
از دیدگاه فردی غيرحرفه ای در مســائل روانشناسی 
بود. كاش روانشناس ها تعریف به روزتری از روش ها و 
جای درست فریادكشيدن را برای جامعه تجویز كنند.

روزی نيســت كــه پليس فتا 
در رســانه ها، از طریق فضای 
مجازی و حتی پيامک، هشــدار ندهد و اطالعيه ای آموزشی 
منتشر نکند. با این حال باز هم عده ای از افراد گول پيام های 
جعلی را می خورند و كالهبرداران هم به راحتی جيب شان را 
خالی می كنند. كافی است یکی از این افراد ناآگاه در پيامکی 
كه روی گوشی ظاهر می شود، لينک را لمس و بدافزاری را كه 
همراه لينک دانلود می شــود نصب كند، اینجاست كه به قول 
معاون فرهنگی و اجتماعی پليس فتا، گوشی تبدیل به زامبی 
می شــود و هکر می تواند به راحتی به اطالعات گوشی موبایل 

دسترسی پيدا كند.
 اگر هم فرد قربانی وارد لينک جعلی بانکی شــود و تراكنش 
بانکی داشته باشد، اطالعات كارت بانکی او هم به سرقت رفته 
و هکر با داشــتن اطالعات بانکی آن شخص، موجودی كارت 
بانکی مالباخته را تا انتها خالی می كنــد. در تازه ترین اقدام، 
این كالهبــرداران با افراد تماس می گيرنــد و اعالم می كنند 
كه فرد در مســابقه تلویزیونی یا رادیویی برنده شده و بعد از 
گرفتن شماره كارت و شماره ملی فرد و متقاعد كردنش برای 
وارد كردن چند كد مختلف یا ارســال یک شــماره رهگيری 
تقلبی، حسابش را خالی می كنند. البته در ماه رمضان موج تازه 
كالهبرداری هم به راه افتاده كه بــه بهانه آزادكردن زندانيان 
دیه و یا پرداخت فطریه انجام مي شود كه عموما حاوی لينک 
است و با ورود به لينک، حساب فرد خالی می شود. این موج تازه 
باعث شده باردیگر پليس فتا هشدار بدهد و از مردم بخواهد كه 

حواسشان را جمع كنند و به این پيام ها اعتماد نکنند.
 برخی از پيامک های ارسالی هم با مضمون اینکه »به مناسبت 
ماه رمضان برنده 100گيگ اینترنت رایگان شــده اید و با باز 
كردن لينک می توانيد این هدیه را دریافت كنيد« دارای لينک 
بدافزار هستند و زدن لينک همانا و متضرر شدن همان. البته 
اگر اشتباهی این بدافزار ها را نصب كردید باید در همان لحظه 
اطالعات تان را ذخيره و بالفاصله گوشــی را ریست فکتوری 
كنيد و بگذارید به تنظيمات كارخانه 
برگردد تا دسترســی هکر قطع 
شود. یادتان هم باشد 
كه نه صداوسيما و نه 
هيچ مؤسسه و نهاد 
حقيقی از شــما 
اطالعــات بانکی 
نمی گيرند و اگر 
هم در مسابقه ای 
برنده شــوید یا قرار 
باشد در كار خيری مانند 
آزاد كردن زندانيان مشاركت 
كنيد، از روش های دیگری برای 

این كار استفاده می شود.

قصه شهر

فاطمه عباسی

زامبی های پیامکی

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سیدجواد رسولی
كارشناس رسانه

سامان رضايینگاه
روزنامه نگار

آخر مصور

  خبر جنگ/ اثر : آرس کوبا

دعای روز بیست و دوم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم اْفَتْح لی فیِه أبواَب َفْضَلک وأْنِزل علی فیِه بََرکاِتک َوَوّفْقنی فیِه لِموِجباِت 

َمْرضاِتک واْسکّنی فیِه بُْحبوحاِت َجّناِتک یا ُمجیَب َدْعَوه الُمْضَطّرین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا بگشــا به رویم در این ماه درهای فضلت و فرود آر برایم در آن 
بركاتت را و توفيقم ده در آن برای موجبات خشنودی ات و مسکنم 
ده در ميانه بهشت،  ای اجابت كننده خواسته ها و دعاهای بيچارگان.
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فاصله گذاری های 
فیزیکی کم رنگ شد

میزان رعایــت فاصله گذاری  کرونایــی در هفته 
گذشته، کمترین آمار را نسبت به سایر پروتکل ها 
داشــت، به طوری که تنهــا 48.05درصد مردم 
فاصله گذاری ها را رعایت کردند. این در حالی است 
که براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت 
بهداشــت، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
کرونا در کشور، 50درصد اســت و احتماال نیمه 
دیگر همان هایی هســتند که ایــن روزها بدون 
ماســک و رعایت فاصله گذاری هــای فیزیکی از 
خدمات حمل ونقل عمومی اســتفاده می کنند یا 
بی توجه به شرایط بیماری در ادارات و سازمان ها 
و حتی پاساژها و مراکز خرید تردد دارند. براساس 
اعالم وزارت بهداشت میانگین رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشــور 51.81درصد در یک هفته 
اخیر است که البته 2درصد بیشتر از هفته قبل از 
آن بوده اما آمارهای مجزا درباره بهداشــت فردی 
56.18درصــد، تهویه مناســب 53.67درصد و 
ماسک 50.66درصد ثبت شده و فاصله گذاری ها 

هم کمترین عدد را به خود اختصاص داده است.

آذربایجان غربی، شاگرد اول شد 
در هفته گذشته 15استان کشور کمتر از میانگین 
کشــوری، فاصله گذاری های فیزیکی در اماکن 
عمومی را رعایت کردند و از میان تمام استان ها، 
اهالی لرســتان با 38.51درصد در رتبه آخر قرار 
دارند. در هرمزگان، گیالن، همدان، تهران، ایالم، 
خوزســتان، اصفهان، آذربایجان شــرقی، البرز، 
قم، مازندران، خراسان شــمالی، خراسان رضوی 
و زنجان میــزان رعایت فاصله گــذاری در اماکن 
عمومی 40تا 47درصد و کمتر از میانگین کشوری 
اعالم شد و در سیستان و بلوچستان، کردستان، 
چهارمحال و بختیاری و کرمان آمارها بیشــتر از 
میانگین کشوری و بین 47تا 50درصد است. آمار 
باالی 50درصد هم به استان های یزد، کهگیلویه 
و بویر احمد، فارس، گلســتان، خراسان جنوبی، 
اردبیل، سمنان، بوشهر، کرمانشاه، قزوین، مرکزی 
و آذربایجان غربی تعلق گرفت و مردم آذربایجان 
غربی با 58.24درصد شــاگرد اول اســتان ها در 

رعایت فاصله گذاری ها شدند.

70درصد هرمزگانی ها ماسک می زنند 
50.66درصد مردم کشور هم پوشش ماسک در 
اماکن عمومی را رعایت کردند اما در 12استان این 
رقم کمتر از 50درصد اعالم شد. مردم خوزستان، 
زنجان، کردستان، ایالم، یزد، قم، تهران، اصفهان، 
لرســتان، مازندران، آذربایجان غربــی و گیالن 
کمتر از میانگین کشــوری ماسک زدند. خراسان 
 شــمالی ها هم با وجود آمــار 50.29درصدی در 
فهرست اســتان های با کمترین رعایت پوشش 
ماسک قرار دارد. در آن ســوی نمودار بیشترین 
رعایت پوشش ماسک به هرمزگانی ها تعلق گرفت 
که 75.27درصد اســت آمار قابل قبولی دارد. در 
ســایر اســتان ها هم هر چند که رتبه ای بیش از 
میانگین کشــوری را به خود اختصاص دادند اما 
این عدد به باالی 60درصد هم نرســید، ازجمله 
خراسان جنوبی، اردبیل، البرز، قزوین، کهگیلویه 
و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، 
مرکزی، آذربایجان غربی، گلســتان، کرمانشاه، 
سمنان، خراسان جنوبی، بوشــهر، چهارمحال و 

بختیاری و همدان.

بیشترین رعایت تهویه هوا در 3استان 
رعایت تهویه مناســب در کنار ماســک یکی از 
مهم ترین پروتکل های بهداشتی پیشگیری از کرونا 
مطرح می شود اما در هفته اخیر کمتر از 60درصد 
مردم اســتان های مختلــف آن را رعایت کردند. 
تنها استان های کرمانشاه با 62.08درصد، یزد با 
63.07درصد و آذربایجان غربی با 72.92درصد 
در صدر رعایت این پروتکل ها قــرار گرفتند. در 
اســتان های مازندران، خراســان رضوی، فارس، 
خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، خراسان جنوبی، اردبیل، کردستان، 
سمنان، بوشهر، گلستان، قزوین، همدان و مرکزی 
هم رعایت پروتکل تهویه مناسب، بیش از میانگین 
کشــوری )53.67درصد( حدود 53تا 59درصد 
بود. رتبه اســتان های اصفهان، کرمان، سیستان 
و بلوچســتان، آذربایجان شــرقی، البرز، زنجان، 
ایالم، تهران، خوزســتان، لرســتان، گیالن و قم 
هم کمتر از میانگین کشوری بود و میزان رعایت 
تهویه در این مناطق بین 44تــا 53درصد ثبت 
شد. اما هرمزگانی ها با وجود نمره خوب در پوشش 
ماسک، در رعایت تهویه مناسب عدد 38.94درصد 

را گرفتند.

بهداشت فردی، در صدر پروتکل ها
رعایت بهداشــت فردی هم با 56.18درصد نمره 
بهتری نسبت به ســایر پروتکل ها در هفته آخر 
فروردین گرفت؛ پروتکلی که شامل جلوگیری از 
ورود و حضور مراجعــان و کارمندان دارای عالئم 
بیماری، اخــذ و نصــب QR CODE، امکانات 
شست وشو یا ضدعفونی کننده دست و استفاده از 
کارتخوان یا روش های الکترونیکی دیگر در مراکز 
ارائه کننده خدمات است. از میان استان های باالتر 
از میانگین کشــوری تنها در کرمانشاه، مرکزی، 
چهارمحال و بختیــاری، کهگیلویه و بویراحمد و 
سمنان رعایت پروتکل ها بیشتر از 60درصد بود 
و در استان های کردســتان، ایالم، یزد، گلستان، 
سیستان و بلوچســتان، قزوین، خراسان جنوبی، 
فارس، خراســان شــمالی، همدان، مازندران و 
لرستان هم رعایت 56تا 59درصدی ثبت شد. اما 
در سوی دیگر نمودارهای این پروتکل، استان های 
هرمزگان، قم، تهران، گیالن، البرز، خوزســتان، 
بوشــهر، اردبیل، زنجــان، آذربایجان شــرقی، 
خراســان رضوی، کرمان و اصفهان قرار داشتند 
که نشان دهنده پایین بودن میزان رعایت پروتکل 

بهداشت فردی است.

سالمت 

میراث پساکرونا؛ دیابت و اختالل روان 
معاون درمان وزارت بهداشت: کرونا هنوز تمام نشده، اما 2بیماری بسیار مهم برای پساکرونا مطرح است که روی آنها هم تمرکز کرده ایم؛ اختالالت روحی و روانی و دیابت

کرونا هنوز تمام نشده، با این حال بحران بیماری 
در کشــور به طور موقت فروکش کــرده و آمار 
بیماران و مرگ های کرونایی فعال روند کاهشی 
دارد؛ وضعیتی که امیدواری  برای خاموش شدن 
تب پاندمی را افزایــش داده، اما قطعیتی درباره 
آن نیســت و احتمال بحران بیماری درصورت 
جهش های قوی تر ویروس کووید-19همچنان 
وجود دارد. در این وضعیت، زمزمه ها از شرایطی 
که در دوران پســاکرونا گریبان مردم را خواهد 
گرفت، بیشــتر شنیده می شــود. معاون درمان 
وزارت بهداشت به همین موضوع اشاره می کند. 
او می گوید افزایش ابتال به دیابت و اختالل روان، 
میراث  به جا مانده از شــیوع کرونــا خواهد بود. 
ســعید کریمی، از اوایل دی ماه ســال گذشته، 
ســکاندار معاونت درمان وزارت بهداشــت شد 
و حــاال از نگرانی هــا و اقدامات ایــن وزارتخانه 
برای دوران پساکرونا می گوید. او در گفت وگو با 
همشهری درباره آینده پاندمی، واکسیناسیون، 
هزینه های درمــان کرونا و ســایر بیماری ها و 
همچنین چالش هــای مردم بــا افزایش تعرفه 

درمان، توضیح بیشتری می دهد.

تا تابستان پیک بیماری نداریم
در روزهــای اخیــر در بســیاری از اســتان ها، 
کاهش مــوارد ابتال و مرگ ومیر ثبت شــده، اما 
به گفته متخصصــان، این شــرایط نباید منجر 
به عادی انگاری و ســهل انگاری شــود؛ چراکه 
همچنان احتمال بروز پیک هــای جدید وجود 
دارد و می تواند منجر به شــرایط سخت بیماری 
در کشور شود؛ این نکته ای است که معاون درمان 
وزارت بهداشت به آن اشاره می کند و می گوید: 
»هم اکنون میزان مراجعه به بیمارســتان ها در 
مقایسه با روزهای پایانی تعطیالت نوروز کاهش 
پیدا کرده اســت. با توجه بــه دیدوبازدیدهای 
نــوروز، در پایان تعطیــالت و روزهــای 14و 
15فروردیــن با افزایــش مراجعات ســرپایی 
مواجه بودیم که حــدود 18هزار نفــر مراجعه 
روزانه به بیمارستان ها ثبت شد و حاال این تعداد 

به 12هــزار نفر کاهش پیدا کرده اســت. تعداد 
موارد بســتری در کل بیمارســتان های کشور 
حدود 5هزار نفر اســت و بیش از هــزار نفر هم 
در بخش های ویژه بستری اند.« به گفته کریمی 
براســاس پیش بینی های کمیتــه علمی کرونا 
در وزارت بهداشــت، احتماال تا تابســتان، موج 
ســهمگین بیماری وجود نخواهد داشــت، اما 
احتمال افزایش یا کاهش مــوارد بیماری وجود 
دارد: »تمام این موارد وابسته به این است که ما 
جهش سویه جدیدی را نداشته باشیم. باید توجه 
کرد که کووید-19هنوز تمام نشده و همچنان در 

معرض بروز پیک های جدید هستیم.« 

2بیماری مهم دوران پساکرونا 
در وضعیت فعلی، نگرانی از شرایط پساکرونا باال 
رفته است. یکی از مهم ترین نگرانی ها هم درباره 
بیماری هایی اســت که افراد پس از بهبودی از 
کرونا بــا آن مواجه می شــوند. تحقیقات جدید 
جهانی هم نشــان می دهد که 30 درصد از افراد 
مبتال به کوویدـ 19، دچار عــوارض حاد بعد از 
بیماری می شــوند که از آن به عنوان »ســندرم 
کووید طوالنی مدت« نام برده می شــود. معاون 
درمان وزارت بهداشت در همین ارتباط، از آغاز 
اقدامات درمانی و پیشگیرانه برای بیماری های 
دوران پساکرونا خبر می دهد: »اکنون 2بیماری 
بسیار مهم برای پساکرونا مطرح است که با عبور 
از بحران فعلی بیماری و پیک ها ما روی آنها هم 
تمرکز کرده ایم؛ اختالالت روحی و روانی و دیابت. 
بیماری های روانشناختی، افسردگی و اضطراب 
پس از شــیوع پاندمی کوویدـ 19 به دلیل ترس  
از بیماری، کاهش روابــط اجتماعی و خانوادگی 
و حتی مرگ  عزیزان بیشتر شــده است. در این 
زمینه در کمیته علمی جلساتی برگزار و در سطح 
ستاد ملی کرونا هم گزارش هایی داده شده است. 
همزمان کارگروه هایی هم در حال برگزاری است 
که نحوه درمان را مشخص می کنند. درمان این 
بیماری هــا لزوما دارویی نیســت و عمده آنها با 
مشاوره درمان پذیر هســتند.« او ادامه می دهد:  
»درباره دیابت هم بسیاری از متخصصان جهانی 
هشدار می دهند. در بررسی ها مشخص شده که 
بیماران مبتال به کرونا 40درصد بیشتر از کسانی 
که کرونا نگرفته اند در معرض ابتال به دیابت قرار 

دارند. دیابت اهمیت زیادی دارد؛ چراکه می تواند 
عامل بســیاری از بیماری های کلیوی، قلبی و 
چشمی باشد. بر این اســاس با همکاری انجمن 
و متخصصان دیابت کشــور، برنامه ریزی هایی 
صورت گرفته تا با کنتــرل دقیق تر، عوارض این 
بیماری را کاهش دهیم کــه درنهایت منجر به 
بیماری های بســیار جدی تر مثل پیوند کلیه و 

نارسایی های کلیوی و قلبی نشود.«

هزینه های درمانی باید در توان مردم باشد 
صحبت از اقدامات درمانی بــرای بیماری های 
دوران پساکرونا می شود؛ درحالی که همین حاال 
هم مردم بــرای مراجعه به پزشــکان و دریافت 
خدمات درمانی با مشکالتی مواجهند. پرداخت 
هزینه های درمان و ویزیت پزشکان برای مردم 
سخت تر شده و با زمزمه های گرانی حق ویزیت 
پزشکان در سال جدید این چالش برای بیماران 
پررنگ تر خواهد بود. هر چنــد به گفته کریمی 
افزایش هزینه ویزیت پزشکان هنوز تأیید نشده، 
اما احتماال به میزانی نخواهد بود که مردم قادر 
به پرداخت آن نباشــند: »عددهایــی که اخیرا 
مطرح می شود، پیشــنهاد نظام پزشکی است، 
اما آن چیزی که در شــورای عالی بیمه مصوب 
شده با این ارقام متفاوت اســت. در نهایت این 
افزایش هزینه ها باید در هیــأت دولت مطرح و 
مصوب شــود که تا به امروز انجام نشده و تأکید 
ما هم تعیین تکلیف هر چه ســریع تر آن است.« 
این مســئول البته تأکید می کند که هزینه های 
درمان در ایران نسبت به ســایر کشورها بسیار 
پایین تر اســت: »این مســئله از میزان مراجعه 
توریست های سالمت به کشور مشخص است که 
به دلیل ارزان تر بودن خدمات درمانی به کشور ما 
سفر می کنند، اما اینکه مردم کشور در پرداخت 
این هزینه ها با مشکالتی مواجهند به این دلیل 
است که بیمه ها پوشش مناسبی ندارند. پرداخت 
هزینه ها باید در توان مردم باشد؛ بنابراین نیاز به 
قوی تر شدن بیمه ها داریم تا با افزایش پوشش 
هزینه های درمانی نگرانی مــردم از مراجعه به 
مراکز درمانی را کاهش دهنــد. البته در بخش 
دولتی مراجعه کننــدگان هزینه چندانی ندارند 
و حتی ویزیت پزشــکان نیز هم اکنون خارج از 
عرف نیست. افزایشی که صورت خواهد گرفت 

هم فاصله زیادی با آن چیزی که هم اکنون مطرح 
است، خواهد داشت. پیشــنهاد ما 28.5درصد 
است و باید ببینیم که چه میزان افزایش از سوی 

هیأت دولت تصویب خواهد شد.« 

هر بیمار کرونایی 5تا 10میلیون تومان هزینه 
دارد 

اواخر تابستان سال گذشته بود که وزیر بهداشت، 
از هزینه 30تا 40میلیون تومانی خدمات درمانی 
برای هر بیمار مبتال به کووید-19خبر داد و تأکید 
کرد که مردم می توانند با تزریق واکسن و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی ازجمله زدن ماسک در 
کاهش این هزینه ها مؤثر باشند. حاال این روزها 
با توجه به پوشش واکسیناسیون و کاهش شدت 
بیماری زایی کرونا در ســویه اومیکرون هم آمار 
بیماران کاهش پیدا کرده و هم بســتری ها عدد 
کمتری را نشان می دهد. کریمی هم این موضوع 
را تأیید می کند و می گوید: »هزینه های درمان 
کرونا در ابتدای بیماری بســیار باال بود. قیمت 
باالی برخــی داروها ازجمله رمدســیویر باعث 
افزایش هزینه ها می شــد، اما رمدسیویر اکنون 
حدود یک ســوم تا نصف، کاهش قیمت دارد و با 
افزایش تولید داروهای کرونا در کشور و افزایش 
پوشش بیمه ای، هزینه های درمان برای بیماران 
مبتال به کرونا در بخش های دولتی بســیار کم 
و حتی نزدیک به صفر اســت. طبق بررسی های 
انجام شــده هم اکنون برای هر بیمــار کرونایی 
بین 5تا 10میلیون تومــان هزینه می کنیم که 
البته این هزینه ها برای بیمارانی که در آی سی یو 
بستری می شوند متفاوت است، اما میانگین آن 
برای بیماران کرونایی بسیار کاهش یافته است؛ 
هر چند که این مبلغ برای بخش های خصوصی 
به دلیل متفاوت بودن پوشــش بیمه ای بیشتر 
اســت، اما در بخش دولتی ایــن هزینه ها برای 
بیماران بســیار ناچیز اســت.« به گفته کریمی، 
کرونا طی 2ســال اخیر هزینه های قابل توجهی 
را به بخش درمانی کشور وارد کرد: »برای تامین 
دارو تا تجهیزات پزشکی و حتی تامین تجهیزات 
حفاظتی کادر درمــان هزینه های قابل توجهی 
به حوزه بهداشــت و درمانی کشــور وارد شد، 
اما امروز در مرحله ای هســتیم کــه از نظر این 
تجهیزات و امکانات مشــکلی برای مقابله با این 

بیماری نداریم.« او همچنیــن از کاهش فضای 
اختصاص یافته به بستری بیماران کرونایی هم 
خبر می دهد و می گوید: »هم اکنون اشغال تخت 
برای بیماران کرونایی بــه حدود 4تا 5درصد در 
کل کشور رســیده و با اینکه تمام امکانات برای 
مقابله بــا پیک های احتمالی آینــده درصورت 
جهش های ویروس را داریم، اما امیدواریم که با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری های 
فیزیکی و تزریق دوز سوم واکسن از سوی مردم 
نیازی هم به افزایش تخت های بســتری کرونا 

نداشته باشیم.« 

مرگ ومیر واکسن نزده ها بیشتر است
آنها که واکسن نزده اند، انتشار مطالعات درباره 
اثربخشی واکســن ها را بهانه کرده اند، انگشت 
اتهام آنها هم به ســوی مقامات بهداشــتی و 
درمانی کشــور اســت؛ هر چند که اثربخشی 
واکســن ها، از روند کاهش آمــار ابتال و مرگ 
مشخص است، اما به نظر می رســد که انتشار 
نتیجه پژوهش هــا می تواند اعتمــاد مردم را 
نسبت به اثربخشی واکســن ها و تأثیر آنها در 
جلوگیری از مرگ ومیر و بستری نشدن افزایش 
دهد. معاون وزیر بهداشــت از دسترس بودن و 
اطالع کامل و دقیق مسئوالن وزارت بهداشت 
از این آمارهــا خبر می دهد، امــا می گوید که 
انتشار این آمارها بدون تحلیل های کارشناسی 
اقدام درستی نیســت: »وضعیت بیمارانی که 
به دلیل کرونا در مراکز درمانی بستری می شوند 
و حتی جان خودشان را به دلیل بیماری از دست 
می دهند به صورت کامل و دقیق در اختیار ما قرار 
دارد؛ از واکســینه بودن یا نبودن آنها یا داشتن 
بیماری خاص و نقص سیستم ایمنی. اما تحلیل 
این موارد درباره بیماران و انتشــار این اعداد و 
آمارها نیازمند کار پژوهشی است؛ چراکه عوامل 
متعددی در این پژوهش ها دخیل  هستند؛ مثل 
ســن بیماران و بیماری های زمینــه ای و حتی 
زمان  ابتال به بیماری و مرگ. در تابســتان سال 
گذشته پوشش واکسیناسیون کمتر بود و پس از 
آن آمار باالتری از جمیعت واکسن زده ها داریم، 
در محاسبه میزان بستری و اثربخشی واکسن ها 
در این دو بــازه زمانــی نیازمنــد تحلیل های 
کارشناسی دقیق هســتیم.« او ادامه می دهد: 
»اعالم آمارها بدون این تحلیل ها، کارشناسی و 
علمی نیست و با یک آمار ساده نمی توان گفت 
که از مجموع فوتی ها چه تعداد افراد واکسن زده 
بودند و چه میزان واکسن نزده. باید تمام عوامل 
مخدوش کننده و مداخله گر در این باره بررسی 
و بیان شــود. هم اکنون کار تحقیقاتی بســیار 
بزرگی تحت نظارت معاونــت تحقیقات وزارت 
بهداشــت در حال انجام است و نتایج آن پس از 
نهایی شدن تحلیل ها منتشر و در اختیار عموم 
قرار خواهد گرفت. اما در یافته های اولیه به طور 
واضح و معناداری میزان مرگ ومیر و بستری در 

واکسن نزده ها نسبت به 
واکسن زده ها بیشتر 
بــوده اســت.« 

اقناع تزریق دوز سوم ضروری است 
تا پیش از این دلیل وضعیت نســبتا مناســب کاهش بیماری کرونا 
در کشور از سوی بســیاری از متخصصان، واکسیناسیون و پوشش 
گســترده آن در دوز اول و دوم مطرح می شد. حاال با گذشت زمان، 
تأکید بر تزریق دوز سوم برای افزایش ایمنی فردی است، اما استقبال 
چندانی از آن تاکنون وجود نداشــته اســت. براساس اعالم مرکز 
مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشــت هنوز 33میلیون 
نفر در کشور واکسن دوز سوم شــان را تزریق نکرده اند و جمعیت 
13میلیون نفری هم هیــچ اقدامی برای تزریق واکســن دوز اول 
نکرده اند. در این باره معاون درمان وزارت بهداشت هم معتقد است 
تزریق دوز سوم واکسن بسیار مهم اســت و افرادی که مدت زمان 
زیادی از تزریق دوز دوم آنها گذشته حتما نسبت به تزریق دوز سوم 
اقدام کنند؛ چراکه ایمنی در بدن این افراد کاهش پیدا کرده است: 
»واکسن زدن اجباری نیســت و تمام اقدامات ما به صورت اقناعی 
صورت می گیرد؛ البته برخی محرومیت  هــا از خدمات اجتماعی از 

سوی ستاد ملی کرونا برای واکسن نزده ها در نظر گرفته شده است، 
اما مهم ترین اقدام حوزه بهداشت و درمان اقناع مردم به زدن واکسن 
برای حفظ سالمتی خودشان است. این مسئله به ویژه درباره کسانی 
که دوز سوم شــان را هنوز تزریق نکرده اند، ضرورت دارد.« کریمی 
درباره کسانی که تاکنون حتی یک دوز واکسن را هم تزریق نکرده اند، 
می گوید: »این افراد شــرایط متفاوتی دارند و ممکن است به هیچ 
عنوان اعتقادی به واکسن  نداشته باشند؛ به همین دلیل قانع کردن 
آنها برای تزریق واکسن شاید کار سختی باشد، اما درباره کسانی که 
2دوز واکسن را تزریق کرده اند می توانیم با دالیل مستند و مشخص 

و همراهی رسانه ها، آنها را نسبت به تزریق واکسن بعدی قانع کنیم. 
البته تحقیقات درباره اثربخشی واکسن ها و میزان ایمنی در بدن 

دریافت کنندگان واکسن هم نشان می دهد که تزریق دوز 
سوم واکسن کرونا به خصوص در جمعیت های خاص 

مانند ســالمندان و افراد با سیستم ایمنی ضعیف 
مورد نیاز است و برای حفظ ایمنی جامعه باید 

دوز سوم واکسن تزریق شود.« 
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مریم سرخوش گزارش
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تابســتان  تــا  احتمــاال 
مــوج ســنگین بیمــاری 
را نداریــم، امــا احتمــال 
افزایش یا کاهش موارد 
بیماری وجود دارد. این 
مــوارد وابســته بــه ایــن 
است که جهش  و سویه  
جدید ویــروس نداشــته 

باشیم

افزایــش هزینــه ویزیت 
تأییــد  هنــوز  پزشــکان 
نشــده، امــا احتمــاال بــه 
میزانــی نخواهد بــود که 
مردم قــادر بــه پرداخت 
آن نباشــند. عددهایــی 
که اخیرا مطرح می شود، 
پیشــنهاد نظام پزشــکی 
اســت، اما آن چیزی که 
در شــورای عالی بیمــه 
مصوب شده با این ارقام 

متفاوت است

تحـــقیــــــقات اثربخشــی 
واکسن ها و میزان ایمنی 
در بدن دریافت کنندگان 
واکســن نشــان می دهد 
کــه تـــــزریق دوز ســوم 
واکسن کرونا به خصوص 
در جمعیت هــای خــاص 
مانند ســالمندان و افراد 
با سیستم ایمنی ضعیف 
موردنیــاز اســت و بــرای 
حفظ ایمنی جامعه باید 
دوز سوم واکسن تزریق 

شود

هزینه های درمان کرونا 
در ابتدای بیماری بسیار 
بــاال بــود، امــا اکنــون بــا 
افزایش تولیــد داروهای 
کرونا در کشور و افزایش 
بـیــمـــــه ای،  پـــــوشـــــش 
هزینه های درمــان برای 
بیمــاران مبتــال بــه کرونا 
کاهــش یافتــه و بــه 5تــا 
10میلیون تومان رسیده 

است

هم اکنون اشــغال تخت 
بــرای بیمــاران کرونایــی 
بــه حــدود 4تــا  5درصــد 
در کل کشــور رســیده و 
امیدواریم که بــا رعایت 
پروتکل های بهداشتی، 
فــاصلــه گــذاری هــــــای 
فیزیکــی و تـــــزریق دوز 
ســوم واکســن از ســوی 
مــردم نـــــیازی هــم بــه 
تخـــــت های  افزایــــــش 
بســتری کرونــا نداشــته 

باشیم

اعــالم مستــــنـــــــدات و 
انجام شــده  مطالعــات 
بـــــدون تحـــلــــیل هـــــای 
کارشنـــاســــی، درســت 
نیســت، امــا یافته هــای 
اولیــه به طــور واضــح و 
معنــادار نشــان می دهد 
کــه  میـــــزان مرگ ومیــر 
و بســتری در واکــــسن 
نــــــزده ها نســــبــــــت بــه 
واکسن زده هـــــا بیشــتر 

بوده است

 سعید کریمی
 معاون درمان وزارت 

بهداشت
سردار اسماعیل کوثری از ریشه دشمنی با سپاه و 

نقش این نهاد در پیشرفت کشور می گوید 
مهم ترین توجیه برای افزایش قیمت اینترنت، 

بهبود کیفیت خدمات عنوان شده
یک ماه از اجرای قانون ممنوعیت تردد وسایل نقلیه 

کاربراتوری گذشته، اما الزامی به رعایت آن دیده نمی شود

سپاه فقط یک
  بازوی نظامی نیست 

 ضمانتی برای بهبود کیفیت 
 اینترنت وجود دارد؟

 تردد دودزاها
 بدون محدودیت
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تاسیس سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی عمری به اندازه انقالب دارد. ریشه 
سپاه را در کجا می دانید و مکتبی که نیروهای 
سپاه از آن ســیراب می شوند چگونه مکتبی 
اســت و چرا با چنین مکتب فکری دشمنی 

می کنند؟
چرا در صدر اسالم عده ای با امیرالمومنین علی)ع( 
سر جنگ داشتند. یا چرا حضرت امام حسین)ع( 
تا آن اندازه مورد هجمه قــرار می گرفتند؟ دلیل 
دشمنی با ســپاه نیز همان دلیل دشمنی با ائمه 
است. پاسداران و بسیجیان ســپاه هم شاگردان 
ائمه هســتند. امام راحل و مقــام معظم رهبری 
از سالله ائمه هســتند و به این صورت بسیجیان 
و نیروهای ســپاه هم رزمندگان و شاگردان این 
عزیزان هســتند. نگاه و منش امام خمینی)ره( 
و مقام معظم رهبری به تاســی از ائمه، این است 
که می خواستند و می خواهند جلوی تاراج ثروت 
ملت ها به  دست زورگویان را بگیرند. نیروهای سپاه 
به عنوان پرورش یافتگان مکتب والیت آمده ا ند تا 
این نگاه و منش را عملی کنند. از این رو، هنگامی 
که انقالب اسالمی به پیروزی رسید، سپاه با نگاه 
مبتنی بر والیت پذیری و زیر بیرق مبارزه با ظلم 
با جریان های غارتگر و مفســد مقابلــه کرد و به 
این دلیل از بدو تاسیس تاکنون مورد حمله این 

جریان ها قرار گرفته است.
یکی از ماموریت هایی که ســپاه 
برعهــده دارد، دفــاع از آرمان های انقالب 
اسالمی اســت. برخی می گویند سپاه نباید 
چنین مسئولیتی را برعهده داشته باشد. نظر 

شما در این باره چیست؟ 
این حرف را کســانی می زنند که با وقوع انقالب 
اسالمی دست شان از غارت اموال و ثروت ایرانیان 
کوتاه شد. در آن زمان غارتگران تصور می کردند 
همانگونه که توانستند انقالب مشروطه را منحرف 
و شیخ فضل اهلل نوری را به دار بکشند، می توانند 
انقالب اسالمی ملت ایران را از اهداف و آرمان هایی 
که دارد منحــرف کنند. زورگویــان عالم تصور 
می کردند همانگونه که انقالبیون دوره مشروطه 
موفق به حفظ و نگهداری از آرمان های مشروطه 
نشــدند، انقالب ایران هم قادر بــه انجام این کار 
نیست. آنان تصور نمی کردند در بدو شکل گیری 
انقالب، نیرویی با عنوان ســپاه پاسداران شکل 
بگیرد که مســئولیت حفــظ آرمان های انقالب 
اسالمی را به عهده داشته باشد. در چنین شرایطی، 
سپاه در مقابل زورگویان ایستادگی کرد و مانع از 
به ثمر رسیدن توطئه  منحرف کردن انقالب شد. 
بعدها در اساسنامه سپاه پاســداران که در قانون 
اساسی نیز به آن تأکید شد، مسئولیت و ماموریت 
این نهاد، دفاع از آرمان های انقالب اسالمی است و 
آنچه امروز سپاه در این حوزه انجام می دهد مبتنی 

بر قانون و مفاد قانون اساسی است.

سپاه بخشی از نیروهای مسلح ایران 
است. اما وجه تمایز بارز این نیرو در مقایسه با 
نیروهای مسلح دیگر کشورها، مردمی بودن و 
اساس فعالیت داوطلبانه در آن است. تقریبا 
در هیچ نیروی مسلحی چنین نوعی از ارتباط 
سازمانی وجود ندارد و ارتش های جهان عموما 
به شکل استخدامی نیرو جذب می کنند. این 
ویژگی آیا تأثیر منفی بر عملکرد نظامی این 

نهاد نخواهد گذاشت؟ 
پوشــیدن لباس پاســداری برای اســتخدام در 
سازوبرگ های اداری و نظامی نیست و نیروهای 
ســپاه هم برای دریافت حقوق، استخدام نشدند 
بلکه، برای انجام تکلیف الهــی که بردوش خود 
احساس می  کنند به این نهاد جذب شدند. تفاوت 
سپاه با نیروهای نظامی در کشورهای دیگر که به 
قصد استخدام شــدن در ارتش کشورشان عضو 
می شوند در همین موضوع اســت. به این دلیل 
است که رشــادت نیروهای ســپاه و ارتش ما که 
مبتنی بر خدمت صادقانه و در لوای مکتبی الهی 
است در مقایسه با نیروهای نظامی دیگر کشورها 
بیشــتر و زبانزد اســت؛ به عنوان نمونه، از زمان 
تاسیس سپاه پاســداران تا 11ســال بعد از آن، 
موضوعی به نام حقوق در سپاه بی معنا بود و کسی 
نمی دانست حقوق در ســپاه باید چقدر باشد؛ با 
این حال، نیروهای داوطلب و بســیجی بسیاری 
در جبهه حضور پیدا کرده و مقابل دشــمنی که 
با انواع ترفندها نیرو جذب کرده بود ایســتادگی 
کردند. بنابراین، نه تنها این روش و رویکرد سپاه 
در بهره گیری از توان نیروهای داوطلب، خللی در 
توان رزم این نیرو وارد نمی کند بلکه این نهاد را در 
بخش های مختلف نیز توانمندتر می کند. هنگامی 
که مردم می بینند فرزندان آنها در سپاه چگونه با 
فداکاری و ایثار، امنیت را در کشور برقرار می کنند، 
اعتماد آنان به این نهاد افزایش یافته و زورگویان 
وغارتگران داخلی و خارجی نمی توانند خللی در 

نوع نگاه مردم به این نهاد ایجاد کنند.

هنگامی که بحث ســپاه به میان 
می آید، تصورعموم بر نقش نظامی ســپاه و 
دفاع از تمامیت ارضی کشور معطوف می شود، 
اما نهاد سپاه مجموعه ای کامل از ماموریت ها و 

مسئولیت ها را برعهده دارد. حضور سپاه در 
عرصه های غیرنظامی نیز مورد تردیدافکنی 
قرار می گیرد. آیا ســپاه در ارائه این خدمات 

هدف خاصی را دنبال می کند؟
همانطور که گفتم ســپاه براساس قانون و پس از 
تأیید فرمانده معظم کل قوا می تواند به عرصه های 
مختلف غیرنظامی از ســازندگی کشور گرفته تا 
مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی 
و مانند این ورود کند. بنابرایــن اینکه بخواهیم 
سپاه را تنها به فعالیت های نظامی محدود کنیم 
جفا به این نهاد است. ورود سپاه در این عرصه ها 
نیز صرفا با هدف کمک به دولت ها بوده اســت و 
بارها نیز از سوی مسئوالن دولتی از عملکرد سپاه 
قدردانی شده اســت. اینکه سپاه در این عرصه ها 
ورود می کند ناشی از نیاز کشور و حضور نیروهای 
متخصص در این نهاد است که نشان می دهد، سپاه 
تنها یک بازوی نظامی نیســت بلکه مجموعه ای 
توانمند از نیروها را در اختیار دارد که به شــکل 
داوطلبانه با آن همکاری دارند. چنین حجم باالیی 
از نیرو و تخصص باید برای برطرف کردن مشکالت 
کشور به کار گرفته شود. هدف سپاه از حضور در 
این بخش ها که نیروهای مسلح دیگر کشورها به 
آن بی اعتنا هستند افزایش زمینه خدمت به مردم و 
کمک به رفع نیازهای کشور است. اقدامی که البته 
با مخالفت دشمن و باندهای فسادی که با حضور 
سپاه متضرر می شوند همراه شده است و نباید از 
مخالفت ها و تردیدافکنی های آنان در این عرصه 
ترسید. ســپاه وظیفه دارد تا حد توان و براساس 
قانون برای رفع محرومیت در کشور تالش کند و 

از این تالش نیز ذره ای عقب نشینی نخواهد کرد.
مردم شاهد پیشرفت های موشکی 
کشور در سایه تالش متخصصان سپاه هستند 
اما، می پرسند چرا با وجود اینکه قادر به ساخت 
موشــک  های دوربرد و ماهواره هستیم چرا 
نمی توانیم خودرویی باکیفیت بسازیم؟ چرا 

سپاه به این صنعت ورود نکرده است؟
هدایت صنایع موشــکی، ماهواره ای و هسته ای 
کشــور با مقام معظم رهبری بوده و خواهد بود. 
به این دلیل اســت که سپاه قادر شــده است در 
سایه هدایت ایشان به تکنولوژی هایی دست پیدا 
کند که بتواند با اســتفاده از آن خود را به یکی از 
کشورهای عضو باشگاه هســته ای و ماهواره ای 
جهان معرفی کند. اما اینکه چرا در برخی صنایع 
موفق نبوده ایم دلیل آن این است که این صنایع به 
دولت ها، افراد، احزاب و گروه ها وابسته هستند و 
خود را بدهکار آنان می دانند و نمی توانند تصمیم 
قاطع، بموقع و درســت را برای پیشــرفت خود 
بگیرند. در همین مثال خــودرو که بیان کردید، 
اتفاقا سپاه در سال71یا72 به صنعت خودروسازی 
ورود کرد و در این سال خودرویی را ساخت که در 
نمایشگاه بین المللی در آن سال به نمایش درآمد. 

مقام معظم رهبری سوار بر آن خودرو شدند اما، 
بهزاد نبوی وزیر وقت صنایع آن زمان از ورود سپاه 
به صنعت خودروسازی انتقاد کرد و از مقام معظم 
رهبری خواست سپاه به این صنعت ورود نکند و 
کار ســاخت خودرو را خودروسازان انجام دهند. 
رهبر انقالب نیز تأکید کردند که براساس قانون 
سپاه، کار ساخت خودرو به  خودروسازان واگذار 
شود. اگر گذاشته بودند مســئله تولید خودروی 
ملی، باکیفیت و ارزان اکنون در کشــور برطرف 
شده بود و مشــکالتی که امروز گریبان مردم را 

گرفته است، نداشتیم.
به نظر شــما چرا با حضور ســپاه 
در چنین عرصه هایی در حــد وزیر مخالفت 

می شد؟ 
درست است که دولت، دولت جمهوری اسالمی 
اســت اما تفکر و عملکردها آنطور که باید و شاید 
خالصانه و صادقانه نیست. حداقل در این سال ها 
ما چنین چیزی را ندیدیم. هنوز تفکری در کشور 
وجود دارد که دنبال منافع شخصی خود است و 
این منافع را بر منافع ملی ارجح می داند. امیدواریم 
با تغییر شیوه ها و عملکردها شاهد پایان دادن به 

این تفکر در عرصه های مختلف کشور باشیم.

44سال از پیروزی انقالب و فرهنگ 
بسیجی در کشور می گذرد. چرا هنوز این تفکر 
آنطور که باید و شاید در کشور جاری و سازی  
نیســت؟ چه چیزی مانع نهادینه شدن این 

فرهنگ در جامعه شده است؟ 
برخی افراد چون ظواهــر را می بینند و به عمق 
موضوعاتی که در جامعه وجود دارد اشرافی ندارند، 
به این باور که می توان با روحیه بسیجی مشکالت 
کشور را برطرف کرد، نرسیده  اند. این افراد با تفکر 
لیبرالی و ترویج ضرورت وابستگی به غرب به دنبال 
نهادینه کردن این تفکر هستند که بدون کار کردن 
و با تکیه بردرآمدهای نفتی و درآمدی که از این راه 
به دست می آید می توان زندگی راحت و اشرافی 
داشت. این تفکر درســت برخالف تفکر بسیجی 
است و شــاید جدی ترین مانع برســر راه تفکر 
بسیجی را بتوان همین نوع نگاه به زندگی دانست.

سپاه فقط یک
  بازوی نظامی نیست 

سردار اسماعیل کوثری از ریشه دشمنی با سپاه و نقش این نهاد 
در پیشرفت کشور می گوید 

پرواز شهیدی دیگر از سپاه در شب قدر
 هنوز از شهادت مأموران مرزبانی 

خبر
ناجا زمان زیادی نگذشــته که 
سحرگاه شنبه خبری در زاهدان 
منتشر می شود که حکایت از تیراندازی به سمت 
خودروی سردار الماسی، فرمانده تیپ سلمان 
فارسی داشت. بالفاصله شــایعه زخمی شدن 
سردار الماســی به عنوان تیتر اخبار مورد توجه 
رســانه ها قرار می گیرد. اندکی بعــد اما، خبر 
دیگری منتشر می شود که حکایت از به شهادت 
رسیدن محافظ سردار الماسی دارد. شهید این 
حمله تروریستی، محمود آبساالن، فرزند سردار 
پرویز آبساالن، جانشین ســپاه سلمان فارسی 

استان سیستان و بلوچستان است.

شهادت در شب احیا 
یک شــاهد عینی به ایرنا گفته است خودروی 
سردار الماســی و محافظ وی حین عبور از این 
محل مورد حمله قرار گرفته اســت. ایســنا از 
این حمله گزارش دیگری دارد. این رســانه در 
گفت وگو با علیرضا مرحمتی، معاون سیاســی 
– امنیتی استانداری سیستان وبلوچستان و به 
نقل از وی می نویسد: ورودی شهر زاهدان یک 
ایست بازرسی بوده که متأسفانه سحرگاه شنبه 
مورد تیراندازی برخی اشرار قرار می گیرد. گرچه 

ایسنا گزارش خود را به نقل از معاون سیاسی و 
امنیتی بازنشر کرده اســت، اما روابط  عمومی 
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای 
اعالم می کند: در دقایق اولیه بامداد شنبه، سوم 
اردیبهشت همزمان با برگزاری مراسم لیالی قدر، 
با مشــکوک شــدن یکی از واحدهای گشتی 
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به خودرویی 
دیگر در حومه شــهر زاهدان، بر اثر تیراندازی 
رخ داده یکی از رزمندگان قرارگاه به نام محمود 

آبساالن به درجه رفیع شهادت نایل آمد. 

واکنش ها به ترور و تشییع شهید 
اقدام تروریستی گروه های معاند در به شهادت 
رساندن شهید آبســاالن با موجی از واکنش ها 
روبه رو شد. حسینعلی شهریاری، نماینده مردم 
زاهدان در مجلس شورای اســالمی با محکوم 
کردن این اقدام تأکید کرد: فرزند برومند دیگری 
از اســتانمان جام شهادت سر کشــید. امنیت 
و اســتمرار امنیت و آســایش عمومی حاصل 
جانفشانی ها و رشادت های این مجاهدان طریق 
علوی است. پیکر شــهید این حمله تروریستی 
روز گذشته با حضور گســترده مردم روزه دار و 
مسئوالن از میدان امام حســین)ع( به سمت 

گلزار شهدای شهرستان زاهدان تشییع شد.

به مناسبت فرارسیدن سالروز تصویب اساسنامه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، فرماندهان سپاه از اقدامات آن می گویند

سپاه از دیدگاه فرماندهان
درحالی ســپاه وارد چهل و چهارمین ســال تاسیس خود شده 
است که این نهاد هر روز در حال بالندگی بیشتر در عرصه های 
مختلف داخلی و خارجی است. ســپاه در مدت فعالیت خود با 
تحریم  های مختلف داخلی و خارجی روبه رو بوده و برخالف تصور 
تحریم کنندگان هر روز شاهد قوی تر شدن آن بوده ایم. در سالروز 
تصویب اساســنامه این نهاد، فرماندهان سپاه درباره عملکرد و 

جایگاه آن می  گویند.

سپاه؛ نقطه ناامیدی دشمنان 
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( گفت: سپاه معادل ملت ایران 
و انقالب اسالمی اســت و به این دلیل محدود به زمان و مکان 
نمی شود. تحریم این نهاد یعنی تحریم ملت ایران و این تحریم تا 
به امروز جواب نداده است. سردار حسن حسن زاده در سخنرانی 
پیش از خطبه های نمازجمعه تهران با اشاره به سالروز تاسیس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: ســپاه پاسداران ازهمان 
روزهای اول انقالب رسالت خود را در پاســداری از ارزش های 
انقالب تعریف کرد. او با بیان اینکه ســپاه امــروز نه یک قدرت 
داخلی بلکه قدرتی منطقه ای اســت، ادامه داد: سپاه پاسداران 
روزبه روز رشــیدتر، قدرتمندتر و باتجربه تر شــده است و دفاع 
از انقالب و حفظ ارزش ها را با تمام قدرت در دســتور کار خود 
قرار داده است. وی به حضور مقتدرانه سپاه در جنگ تحمیلی و 
مقابله با ضد انقالب و پس از آن ورود تمام قد سپاه به عرصه های 
سازندگی و خدمت به مردم اشاره کرد و گفت: سپاه پاسداران در 
عرصه مقابله با ضد انقالب با قدرت عمل کرد، درعرصه سازندگی 
هم با ورود قرارگاه خاتم االنبیا)ص( در عرصه سدسازی، ساخت 
جاده و پل ها خوش درخشید وهر زمانی که ضرورت پیدا شود، 
سپاه با تمام قوا درعرصه های مختلف همکاروهمیار مردم و دولت 
اســت. این همکاری را می توان در حوادث طبیعی مانند سیل 
و زلزله و ماجرای کرونا به خوبی مشــاهده کرد. در هرجایی که 
انقالب ایجاب کند، سپاه به موقع، با قوت، قدرتمندانه و مدبرانه 
حضور دارد و از انقالب و اسالم دفاع کرده است. پاسداران بارها 
طعم شکست را به ضد انقالب، اشرار، استکبار و نظام سلطه و رژیم 
صهیونیستی چشانده اند. سپاه پاسداران به عنوان لشکر بزرگ 

الهی به نقطه ناامیدی برای دشمنان تبدیل شده است.

سپاه؛ الهام بخش محور مقاومت
فرمانده نیروی زمینی سپاه می گوید کارنامه سپاه در این چند 
سال، یک کارنامه درخشان و درواقع نمایشگر تجربه یک ملت 
است و اعماق شــخصیت و هویت ملت ایران را می توان در این 
کارنامه مشاهده کرد؛ چون ســپاه باایمان و عقیده وارد میدان 
مجاهدت و مقاومت شد. نیرویی که قادر است از انقالب و نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران، انقالبی دفاع کند، فقط سپاه 
است. سردار ســرتیپ محمد پاکپور در بیانیه ای که در سالروز 
تصویب اساسنامه سپاه صادر کرد، آورده است: سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی نهادی مردمی و انقالبی اســت که با تدبیر و 
آینده نگری حکیمانه رهبر فقید انقالب اســالمی در نخستین 
ماه های پیروزی انقالب از متن جامعه به پا خاسته ایران متولد شد 
و با پیوند ناگسستنی به ظرفیت های بی پایان جامعه والیتمدار 
و خداجوی ایران و با پیروی از سیره و راه سرور آزادگان و ساالر 
شهیدان، حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( توانسته است 
با تقدیم هزاران شهید و جانباز، نقش تعیین کننده ای در دفاع و 
حفاظت از نهال نوپای انقالب اسالمی و دستاوردهای آن ایفا کند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در پیام خود خاطرنشان کرده است: 
شجره طیبه و پرثمر نهاد انقالبی سپاه در بیش از 4دهه از عمر 
خود، با فداکاری، ایثار، تالش مجاهدانه و حضور در دشوارترین و 
پیچیده ترین صحنه های خطیر نظامی، دفاعی، علمی، فرهنگی، 
ســازندگی، مردم یاری و محرومیت زدایی توانسته است مبتنی 
بر آموزه ها و تعالیم بلند و انسان ساز دین مبین اسالم و با تأسی 
به فرامین و رهنمودهای حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( ظرفیت ها و کارآمدی هــای یک نهاد انقالبی، 
اسالمی و مردمی را در حســاس ترین مقاطع و تأثیرگذا رترین 
عرصه های پیشرفت کشور و نظام در برابر چشم جهانیان به خوبی 
به نمایش بگذارد. پاکپور امنیت کشور را مرهون تالش های سپاه 
می داند و ادامه می دهد: سپاه، همراه و همگام با سایر نیرو های 
مسلح سرافراز و ارکان مستحکم نظام، با ایثار و تقدیم جان های 
پاک پاسداران و بسیجیان شهید، پایه های انقالب و نظام اسالمی 
را تقویت و امنیت کم نظیری را برای کشور و مردم شایسته ایران 
مقتدر فراهم کرده است. در فراز دیگری از این پیام آمده است: 
به فضل الهی و به برکت خون های پاک شــهدا و ایثارگری های 
جانبازان و رزمندگان عزیز و صبر و پایمردی خانواده های معظم 
شهدا و جانبازان، امروز سپاه پاسداران انقالب اسالمی همچون 
درختی تنومند و بارور، برخوردار از نیروهایی والیی و سازمانی 
مقتدر و مجهز به ابزار بازدارنده است که تحت فرماندهی فرمانده 
معظم کل قوا، حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای عزیز، به 
تکیه گاهی امنیت بخش و مایه دلگرمی مردم و امید و الهام بخش 

محور مقاومت و مستضعفین جهان تبدیل شده است.

ایثار و جهاد در سپاه کهنه نمی شود
فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز در دیدار با جمعی از پیشکسوتان 
ایثار و شهادت گفت: دیروز خاکریز روبه روی ما، دشمن ظاهری 
بود موقعیت او را می دانســتیم و به او هجوم می بردیم، اما امروز 
دشمن نامرئی است، خاکریزهای بی شــماری دارد و باید مانند 

حاج قاسم با تدبیر او را زمینگیر و تالش های او را خنثی کرد.
دریادار علیرضا تنگسیری با بیان اینکه زمینگیر کردن دشمن 
نامرئی کاری سخت اما شدنی است، ادامه می دهد: این کار شدنی 
است و با تبعیت محض از امام جامعه اسالمی و رعایت اصل »به 
اندازه و به هنگام عمل کردن« در این عرصه نیز پیروز می شویم. ما 
تا امروز در دفاع از کیان انقالب اسالمی، شهدای زیادی را تقدیم 
کرده ایم، من و شما با بسیاری از شهدا همراه بوده ایم و تکه تکه 
شدن آنها را دیده ایم و امروز به برکت همان خون پاک و طیب آنها 
ایستاده ایم و کسی جرأت نمی کند نگاه تهدید آمیزی به کشور 
داشته باشد. او با تأکید بر اینکه جهاد و ایثار در سپاه هرگز کهنه 
نمی شود، ادامه می دهد: جهاد در اسالم هیچ وقت کهنه نمی شود. 
یک رزمنده جهادی و انقالبی همیشه در حال جهاد است؛ دیروز 
در جهاد نظامی و امروز در عرصه جهاد کبیر و جهاد تبیین، تکلیف 
داریم به صورت خستگی ناپذیری مثل دیروز تالش و مجاهدت 
کنیم. ذات بسیجی با خستگی میانه ندارد و از این رو در این عرصه 

نیز خسته نخواهیم شد.

زهره الهیان
نماینده مردم تهران 

تغییــری در رونــد دسترســی مــردم بــه 
پلتفرم هــای فضــای مجــازی نخواهیــم 
داشت. شاهد هستیم که شایعات به دور 
از واقعیت در  باره طرح صيانت در جامعه 
القــا می شــود. یک میلیون و 800هــزار 
شــغل در فضای مجازی داریم که تقریبا 
۹میلیون نفر از محل این مشاغل، کسب  
درآمد دارند. بخشی از اقتصاد کشور در 
شرایط فعلی بر پایه فضای مجازی است 
بنابرایــن غیرمعقول اســت کــه این فضا 

مسدود شود.

؟؟؟؟؟؟؟

اجرای آزمایشی شفافیت 
آرای نمایندگان از هفته 

آینده 
نماینده مــردم تهــران در مجلــس از اجرای 
آزمایشی و داوطلبانه شفافیت آرای نمایندگان 

از هفته آینده خبر داد.
مالک شریعتی نیاســر، روز شــنبه در حســاب 
کاربــری خــود در شــبکه اجتماعی نوشــت: 
با پیگیری نامــه 1۶2 نفــره از رئیس مجلس و 
مساعدت ایشــان، تاکنون حدود ۳۰ نماینده، 
آرای مســتند خــود را از IT  مجلــس دریافت 
کرده اند و این آمار به تدریج در حال افزایش است.
نماینده مردم تهران در ادامه این توییت نوشت: 
ســامانه پارلمان مجازی برای انتشارعمومی آرا 

آماده شده است.
وی در این توییت خاطرنشان کرد: گرچه از اول 
مجلس برخی همکاران به طور پیوسته آرای خود 
را در سایت شخصی منتشر کرده اند اما، اجرای 
آزمایشی داوطلبانه شفافیت آرای نمایندگان از 

هفته آینده آغاز می شود.
براســاس این گزارش، یکشــنبه 2۸فروردین 
ماه 2 فوریت طرح شــفافیت قوای ســه گانه و 
دســتگاه های اجرایی و ســایر نهادها از سوی 
نمایندگان مجلس به تصویب رسید. در صورت 
تصویب نهایی این طرح، قوای ســه گانه و سایر 
نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطالعات مربوط 
به حوزه فعالیت دســتگاه های متبوع خود را به 
همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شــده را در 
اختیارعموم قــرار دهند تا امــکان داوری برای 
مردم درباره این اطالعات و آرا فراهم شود. / ایرنا 

نقل قول خبر

 مجلس

گزارش2

جواد کریمی قدوسی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

عــاوه بــر اختــاف نظرهــای ایــران و 
آمریکا بــر ســر راســتی آزمایی و ادعای 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی، بیش 
از هــزار شــخصیت حقیقــی و حقوقــی 
هم در فهرســت تحریم ها هســتند که 
سپاه پاســداران تنها یکی از آنهاست، 
امــا برخــی به گونــه ای موضــوع را جلوه 
می دهند کــه اگر ســپاه قربانی شــود، 

مذاکرات به نتیجه می رسد.

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش

شــهید قرنــی در شــرایطی ریاســت 
ســتاد مشــترک ارتــش را پذیرفــت کــه 
هم بایــد در مقابــل دشــمنان انقاب 
و تجزیه طلبــان می ایســتاد و هــم باید 
مقابــل افــرادی ایســتادگی می کرد که 
به دنبال انحال و نابودی کامل ارتش 
بودند تا بتوانند این بازوی قدرتمند را 

برای توطئه های خود قطع  کنند.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی نهادی است تحت فرماندهی  رهبرمعظم انقالب که 
هدف آن نگهبانی از انقالب اسالمی ایران و دستاوردهای  آن است. گرچه تا سال ها بعد 
از تاسیس این نهاد، ماموریت های نظامی به دلیل درگیری گروهک های تروریستی و 
وقوع جنگ تحمیلی در اولویت قرار گرفت، اما بعد از پایان جنگ، این نهاد مقدس نقش آفرینی بیشتری 
در عرصه  های مختلف کشور داشت و به این دلیل هجمه هایی که به آن وارد شد نیز بیشتر از قبل شد. 
به بهانه دوم اردیبهشت سالروز تاسیس نهاد سپاه پاســداران انقالب اسالمی، با اسماعیل کوثری از 

فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس و نماینده فعلی مجلس شورای اسالمی به گفت وگو نشستیم.

چرا در برخی صنایع موفــق نبوده ایم 
دلیل آن این اســت که ایــن صنایع به 
دولت هــا، افــراد، احــزاب و گروه هــا 
وابسته هستند و خود را بدهکار آنان 

می دانند

ســپاه تنهــا یــک بــازوی نظامی نیســت 
بلکه مجموعه ای توانمند از نیروها را در 
اختیار دارد که به شکل داوطلبانه با آن 
همکاری دارند. چنین حجــم باالیی از 
نیرو و تخصص باید برای برطرف کردن 

مشکالت کشور به کار گرفته شود

گزارش
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باالخره افزایش قیمــت اینترنت ثابت و همراه با 
همه حرف و حدیث ها تثبیت شــد و بنا به گفته 
رئیس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی، اپراتورها بــا ارائه دالیل توجیهی اقدام 
به افزایش قیمت کرده اند. آنچه به عنوان دالیل 
توجیهی عنوان شده، »اطمینان از تداوم خدمت 
و افزایش کیفیت شبکه« است. همچنین گفته 
شــده، افزایش فعلی قیمت ها بــه جز یک مورد 
که ابهام داشــت و به حالت پیشــین برگشته، 
همگــی در چارچوب مصوبات ســال های 95و 
96بوده و تخلفی صورت نگرفته اســت. به این 
ترتیب، آنطور که عنوان شده قیمت اینترنت ثابت 
60درصد و اینترنت موبایــل 25درصد افزایش 
یافت. این در حالی اســت که هنوز ابهاماتی در 
مورد این موضوع وجــود دارد که مهم ترین آن، 
نبود ضمانــت اجرایی برای افزایــش کیفیت به 
ازای افزایش قیمت اســت. به عبارت دیگر، هیچ 
سازوکاری از سوی رگوالتوری برای تحقق »دلیل 
توجیهــی افزایش کیفیت شــبکه« پیش بینی 
نشده است. روشــن اســت که تعیین قیمت و 
بهبود کیفیت، براساس مولفه های رقابت در بازار 
امکان پذیر است، اما اکنون 3اپراتور غالب کشور 
دارای ذی نفعان و ســهامداران مشترک هستند 
و در عمل به جای رقابت، نوعــی هماهنگی در 
قیمت گذاری اتفاق می افتــد. البته ناگفته نماند 
که اپراتورهای کوچک تر برای شکستن قیمت ها 
و انحصار موجود تالش می کنند که در مقایســه 
با اپراتورهای غالــب، قیمت های پایین تری ارائه 

دهند.
این در حالی است که وزارت ارتباطات به عنوان 
متولی نظارت بــرای قیمت گــذاری باید دقیقا 
حد ســرمایه گذاری، حداقــل کیفیت و جریمه 
نرســیدن به آن را پس از مجوز گرانی اینترنت 

مشخص کند.

افزایش قیمت تضمین افزایش کیفیت نیست 
محمدعلــی یوســفی زاده، رئیس کمیســیون 
اینترنت ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و 
مدیرعامل آسیاتک به عنوان یکی از بازیگران این 
حوزه گفته است که تغییر تعرفه ها برای جبران 
ضرر مالی شــرکت های خدمات دهنده اینترنت 

در طول ســال های اخیر صورت گرفته است. او 
در پاسخ به این سؤال که آیا این افزایش قیمت ها 
در نهایــت به بهبــود کیفیــت اینترنت منجر 
خواهد شد یا خیر، می گوید: »اگر به تناسب این 
افزایش قیمت، جنس و فرهنگ مصرف، درست 
شــود و از طرفی دیگر قیمت دیتــا موبایل هم 
متناسب سازی  و به کف قیمت دنیا نزدیک شود، 
این تغییر باعث خواهد شــد تا فشار روی شبکه 
موبایل کمتر شود، درآمد اپراتورها افزایش پیدا 
کند و از روی این درآمد سرمایه گذاری مناسب 
هم شکل بگیرد .این روند به این معناست که این 
افزایش قیمت ها فقط به معنای نخستین گام در 
تغییر شرایط است. او با تأیید این موضوع تأکید 
می کند که هم اکنون چند ســالی است که هیچ 
نوعی از توسعه زیرساخت شــکل نگرفته است 
و این افزایــش قیمت می تواند قــدم اولی برای 

توسعه باشد.
با این حال، هیچ گونه الــزام یا ضمانت اجرایی از 
سوی وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه و بهبود 
کیفیت اینترنت تعیین نشده و رئیس کمیسیون 
اینترنت نصر تهران هــم تأکید کرده که افزایش 
قیمت اینترنت می تواند قدم اول برای توســعه 
باشــد و شــرایط دیگری هم باید فراهم شود تا 

کیفیت اینترنت بهبود یابد.

بهبود کیفیت در بازار رقابتی
امیــر ناظمی، رئیس ســابق ســازمان فناوری 
اطالعــات در گفت وگو با همشــهری به انحصار 
موجود در بازار ارتباطات کشــور اشــاره کرد و 
گفت: »مجموعه ای از مجوزهــای انحصاری در 
اختیار اپراتورهای غالب قرار می گیرد، اما چون 
آزادســازی اتفاق نمی افتد، درعمل هیچ رقابتی 
بین 2اپراتور شــکل نمی گیرد. آزادسازی به این 
خاطر انجام می شود که یک مدیر قوی در بنگاه 
اقتصادی کار کند و در رقابت، توسعه شکل بگیرد؛ 
بنابراین وقتی انتخاب مدیرعامل، الزاما براساس 
مولفه های اقتصادی نیســت، آزادسازی قیمت 

نمی تواند به افزایش کیفیت کمک کند.«
ناظمی همچنیــن در توییتی که روز گذشــته 
منتشــر کرد، نوشــت: »افزایش تعرفه اینترنت 
برای بهبود کیفیت؟ اگر این نسخه در یک بازار 
انحصاری شفابخش بود، اکنون ایرانی ها به جای 
پراید باید بنز ســوار می بودند. دارندگان انحصار 
هم جیب ما را می زننــد و هم عمر مــا را بر فنا 

می دهند.«

واکنش نمایندگان
نمایندگان مجلس هم بــا واکنش های مختلف 
نسبت به گرانی اینترنت، به این اقدام روی خوش 

نشان ندادند.
لطف اهلل سیاهکلی، نماینده مردم قزوین و عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با 
همشهری، در واکنش به گفته های اپراتورها مبنی 
بر افزایش هزینه ها و به تبــع آن نیاز به افزایش 
قیمت اینترنت برای جبــران هزینه ها می گوید: 
»من فکر می کنم میزان سود هنگفت اپراتورها 
کم شده است. این چه حرفی است که اپراتورها 

می گویند؟ شما کمتر سود کنید.«
ســیاهکلی با اشــاره به اینکه اپراتورها اکنون 
ترافیک داخلــی را به قیمــت اینترنت خارجی 
می فروشــند، از اینکــه آنهــا پــول کمــی به 
تولیدکنندگان محتوا پرداخت می کنند، انتقاد 

می کند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس 
شورای اسالمی هم با تأکید بر لزوم در دسترس 
بودن اینترنت با حداقل قیمت، گفت: متأسفانه 
مانند صنعت خودروســازی که به نوعی انحصار 
ایجاد شده اســت در زمینه اینترنت نیز در حال 

حرکت به سمت انحصار هستیم.
همچنین رضا حاجی پور، نماینده مردم آمل در 
تذکری شفاهی خطاب به وزیر ارتباطات گفت: 
»قرار بود کیفیت، ســرعت و امنیــت داده های 

فضای مجازی برای مردم فراهم شود، اما افزایش 
قیمت بسته های اینترنتی توان مردم و کسب وکار 
کاربران فضای مجازی را دچار چالش کرده است. 

هرچه سریع تر باید این معضل حل شود.«
علی بابایی کارنامــی، نایب رئیس کمیســیون 
اجتماعی مجلس شورای اســالمی هم با اشاره 
به اینکه مجلس قطعا با افزایش قیمت اینترنت 
مخالف است، گفت: »افزایش قیمت اینترنت در 
این مقطع به صالح نیست و نباید برای اینترنت 
قیمت هایی درنظر گرفته شــود که هزینه سبد 

خانوار را افزایش دهد.«

طرح حمایتی
با این اوصــاف، صادق عباسی شــاهکوه، رئیس 
سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی با 
اشاره به اینکه حجم استفاده ۴0درصد کاربران 
دیتای موبایل زیر 2گیگابایت اســت، گفت: »با 
تأکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامه ای هستیم 
که بــرای جبران افزایــش قیمت برای اقشــار 
کم برخوردار یا کل جامعه، بســته هایی را درنظر 
بگیریم که مشــکلی ازنظر دسترســی عادالنه 
ایجاد نشــود و این برنامه، پس از نهایی شــدن 

اعالم می شود.«
او وظیفه رگوالتوری به عنوان دولت و نهاد ناظر 
را فراهم کردن امکان دسترســی همه مردم به 

شبکه ای باکیفیت و با قیمت مناسب دانست.

 ضمانتی برای 
 بهبود کیفیت 

 اینترنت وجود دارد؟
درحالی که مهم ترین توجیه برای افزایش قیمت اینترنت، بهبود 
کیفیت خدمات عنوان شده، اما هیچ گونه ضمانت اجرایی برای 

آن از سوی وزارت ارتباطات پیش بینی نشده است

ویروس کرونا هنوز یک ویروس جدید است و اثرات درازمدت آن به اندازه کافی غیرقابل پیش بینی است؛ به همین دلیل، اعالم پایان رعایت 
پروتکل های بهداشتی یک اشتباه بزرگ به حساب می آید

  کرونا هنوز چقدر خطرناک است؟

بخواهیم یا نخواهیم، با دوره جدیدی از همه گیری 

دانش
کووید-19مواجهیــم. بســیاری از افــراد به دلیل 
خســتگی از رعایت پروتکل ها، با کم شــدن آمار 
مبتالیان و مرگ ومیرها و همچنین واکسیناسیون، دیگر مانند قبل 
به مقررات پایبند نیستند. به گزارش نیویورک تایمز، در بسیاری از 
کشــورها اجبار اســتفاده از ماسک برداشته شــده و حتی برخی 
آزمایشگاه ها که به طور رایگان تست کووید می گرفتند به کارشان 

پایان داده اند.

مسئولیت پذیری اجتماعی
حاال حتی با افزایش مجدد تعداد مبتالیان و شناســایی نشــدن 
بسیاری دیگر، مسئولیت تصمیم گیری در مورد میزان خطر ابتالی 
خود و اطرافیان بر دوش تک تک افراد جامعه اســت. برای بسیاری 
از مردم، تهدیدات ناشی از کووید طی 2 ســال همه گیری به طور 
چشمگیری کاهش یافته اســت. حاال خیال مردم راحت است که 
واکسن ها خطر بستری شــدن در بیمارســتان یا مرگ را کاهش 
داده اند و قرص های جدید ضد ویروســی قدرتمنــد می توانند به 

جلوگیری از وخامت حال افراد آسیب پذیر کمک کنند.
اما این ماجرا برای همه یکسان نیست. میلیون ها نفر به دلیل سیستم 
ایمنی ضعیف، نمی توانند کامال از واکسن سود ببرند. بسیاری از افراد 
بزرگسال و بیش از یک سوم از افراد 65ساله و باالتر، اهمیت حیاتی 
دوز تقویت کننده را درک نکرده اند که این مورد در همه کشورهای 
جهان به وضوح نمایان است. بیمارانی که فقیرتر هستند یا دورتر از 
پزشکان و داروخانه ها زندگی می کنند، با موانع بزرگی برای دریافت 

قرص های ضد ویروسی روبه رو هستند.
این آسیب پذیری ها، محاسبه خطرات ناشــی از ویروس را به یک 
تمرین دشــوار تبدیل کرده است. به گفته دانشــمندان، پیشنهاد 
اخیر مقامات بهداشت فدرال آمریکا مبنی بر اینکه اکثر آمریکایی ها 
می توانند استفاده از ماسک را به دلیل کاهش موارد بستری، متوقف 
کنند، باعث ایجاد ســردرگمی در برخی از بخش ها در مورد اینکه 
آیا احتمال ابتال به این بیماری تغییر کرده است یا خیر، شده است.

کاتلین جتلینا، اپیدمیولوژیست در مرکز علوم بهداشتی دانشگاه 
تگزاس در هیوستون گفت: ما در ارتباط با خطرات اجتماعی واقعا 
کار وحشتناکی داریم. من فکر می کنم به همین دلیل است که مردم 
در مواجهه با اینکه چرا مقررات بهداشتی را اجرا نمی کنند، شانه باال 

می اندازند، چون به دنبال یک دستورالعمل متقن هستند.

تالش برای احیای حس خطر
برای پر کردن این خأل، دانشــمندان در حال فکر برای برانگیختن 
بحث های چالشی درباره خطرات کووید هستند. برخی دانشمندان 

در حال مطالعه روی زمان دقیق کنار گذاشتن ماسک هستند. 
برخی دیگر، در حــال کار روی ابزارهایی برای مقایســه خطرات 
عفونت با خطرات طیف گسترده ای از فعالیت ها هستند؛ به عنوان 
مثال یک فرد متوسط 65 ساله و باالتر واکســینه نشده تقریبا به 
همان اندازه احتمال دارد بر اثر اومیکرون فوت کند که یک فرد در 

اثر یک سال و نیم مصرف هروئین.
اما اینکه مردم چگونه ریسک را درک می کنند، ذهنی است. هیچ 
دو نفری حس مشــابهی از احتمال مرگ ناشی از مصرف یک سال 
و نیم هروئین ندارند و فراتر از آن، بسیاری از دانشمندان گفته اند 
که آنها همچنین نگران این آخرین مرحله از همه گیری هستند که 
بار زیادی را بر دوش افراد می اندازد تا در مورد حفظ امنیت خود و 
دیگران تصمیم بگیرند، به ویژه درحالی که ابزارهای مبارزه با کووید 
دیگر کمتر در دسترس کم درآمدترین افراد جامعه قرار گرفته است.
هرچند دوســت نداریم این را باور کنیم، اما ما هنوز به رویکردی 
در ســطح جامعه برای مقابله با این بیماری همــه گیر نیاز داریم؛ 
به ویژه برای محافظت از کســانی که نمی تواننــد به طور کامل از 

واکسیناسیون بهره مند شوند.

آمار مرگ در اثر کووید و سایر اتفاقات
حتی با گذشت 2سال از شیوع همه گیری، ویروس کرونا هنوز هم در 
بسیاری از ابعاد ناشناخته است و عوارض طوالنی مدت آن غیرقابل 
پیش بینی است و دانشمندان می گویند که اندازه گیری تهدید ناشی 
از عفونت مثل راه رفتن لبه تیغ است. تعدادی از افراد ممکن است 
بدون اطالع به کووید مبتال شوند ولی تا مدت ها از عوارض آن رنج 
ببرند. به این ترتیب بسیاری از افراد بی عالمت می توانند بزرگ ترین 
خطر برای ســایر افراد جامعه به ویژه آنهایی که از نظر سالمتی در 

وضعیت ضعیف تری قرار دارند، باشند.
با این حال، با وجود مصونیت بسیار بیشــتر در جمعیت نسبت به 
گذشــته، برخی از اپیدمیولوژیســت ها به دنبال این بوده اند که با 
مقایسه ویروس با خطرات روزمره، محاسبات خطر را در دسترس تر 

کنند.
این مقایسه ها به ویژه در آمریکا پیچیده است: این کشور مطالعات 
تست PCR تصادفی الزم برای تخمین ســطوح عفونت را انجام 
نمی دهد و این امر تشــخیص اینکه چه ســهمی از افــراد آلوده، 
جان خود را از دســت می دهند، دشــوار می کند. دکتر جتلینا که 
مجموعه ای از مقایسه ها را در خبرنامه خود به نام »اپیدمیولوژیست 
محلی شما« منتشر کرده است، گفت که این تمرین نشان می دهد 
که محاســبات خطر برای همه، ازجمله اپیدمیولوژیست ها، چقدر 
دشــوار اســت؛ به عنوان مثال، او تخمین زد کــه میانگین فردی 
65ساله که واکسینه شده و دوز ســوم را هم زده است، خطر مرگ 
پس از عفونت کووید را کمی بیشتر از خطر مرگ در طول یک سال 

نبرد نظامی دارد.
او دریافت که برای کودکان زیر 5ســال، خطر مرگ پس از عفونت 
کووید تقریباً با خطر مرگ مادران هنگام زایمان در ایاالت متحده 
یکسان است؛ به عنوان مثال، تخمین های دکتر بایرلی نشان داد که 
یک فرد ۴0ساله که بیش از 6ماه پیش واکسینه شده بود، تقریباً با 
میزان شانس بستری شدن در بیمارستان پس از عفونت روبه رو بود 
که فردی که در اثر تصادف رانندگی در 170سفر جاده ای سراسر 
کشــور جان خود را از دســت داد. یک نکته باید ذکر شود، اینکه 
واکسن های جدیدتر محافظت بهتری نسبت به واکسن های قدیمی 

ارائه می دهند و این پیش بینی ها را پیچیده می کند.
اما در نهایت مشخص اســت، برای افرادی که دچار نقص سیستم 
ایمنی هستند، پایان تالش های یک جامعه در محافظت از خود و 

دیگران، نگران کننده است.

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

 اروپا علیه انحصارطلبی
غول های فناوری 

قانون خدمات دیجیتال نظارت بر گوگل، آمازون، اپل، 
متا و مایکروسافت را افزایش می دهد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تاخت و تاز و انحصارطلبی 
شــرکت های بزرگ فناوری آمریکایی  به ستوه  آمده اند و 
دیگر نمی خواهند آنها در کشورهای شان به صورت مجازی 
و آنالین حکمفرمایی کنند. سال هاســت که قانو ن گذاران 
اروپایی از مضرات آزادی های لگام گســیخته شرکت هایی 
همچون فیسبوک و گوگل خسته شده  و به دنبال راه هایی 
برای محدود کردن آنها بوده اند. ســرانجام این مهم پس از 
سال ها تالش به ثمر نشســت. حاال به نظر می رسد که این 
غول های فناوری بایــد در چارچوب هــای خاصی عمل و 
اگر دســت از پا  خطا کنند، با جریمه های سنگینی روبه رو 

خواهند شد.
گوگل، متا و دیگر پلتفرم های آنالین بزرگ باید برای مقابله 
با محتوای غیرقانونی یا خطر جریمه های سنگین بر اساس 
قوانین جدید اینترنتی که دیروز )شــنبه( بین کشورهای 
اتحادیه اروپا و قانون گذاران این قاره برآن توافق شده است، 

عمل کنند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق پس از 16 ساعت 
 )DSA( مذاکره به دســت آمد. قانون خدمــات دیجیتال
دومین عامل استراتژی »مارگرت وستاگر«، رئیس اتحادیه 
اروپا برای مهار گوگل، متا و دیگر غول های فناوری ایاالت 
متحده محسوب می شــود. این قوانین مهم به نام »قانون 
بازارهای دیجیتال« )DMA(، می تواند گوگل، آمازون، اپل، 
متا و مایکروسافت را مجبور به تغییر رویه های تجاری اصلی 
خود در اروپا کند. وستاگر در توییتی نوشت: »ما یک معامله 
در مورد DSA داریم: قانون خدمــات دیجیتال اطمینان 
حاصل می کند که آنچــه آفالین غیرقانونی اســت نیز به 
عنوان غیرقانونی آنالین تلقی می شود و با آن برخورد خواهد 
شد؛ نه به عنوان یک شــعار، بلکه به عنوان واقعیت.« دیتا 
چارانزووا، قانونگذار اتحادیه اروپا که 8سال پیش خواستار 
چنین قوانینی شــده بود، از این توافق استقبال کرد. او نیز 
در بیانیه ای گفت: »گوگل، متا و ســایر پلتفرم های آنالین 

بزرگ باید برای محافظت بهتــر از کاربران خود اقدام هایی 
را انجام دهنــد. اروپا به صراحت اعالم کرده اســت که آنها 
نمی توانند به عنوان جزایر دیجیتال مستقل عمل کنند.« 
گوگل در بیانیه ای در این خصوص گفت: »با نهایی شدن و 
اجرای قانون، جزئیات مهم خواهند بود. ما مشتاقانه منتظر 
همکاری با سیاستگذاران هستیم تا جزئیات فنی باقیمانده را 
به درستی دریافت   تا اطمینان حاصل کنیم که قانون برای 

همه کار می کند.«
بر اساس DSA، شــرکت ها به دلیل نقض قوانین با جریمه 
تا 6درصد از گــردش مالی جهانی خود مواجه می شــوند؛ 
در حالی که نقض مکرر آنهــا را از انجام تجارت در اتحادیه 
اروپا منــع می کند. قوانیــن جدید، تبلیغــات هدفمند با 
هدف کودکان یا بر اساس داده های حساس مانند مذهب، 
جنسیت، نژاد و عقاید سیاسی را ممنوع می کند. الگوهای 
تاریک که تاکتیک هایی هستند که افراد را گمراه می کنند 
تا داده های شخصی را به شرکت ها آنالین بدهند، نیز ممنوع 
خواهند بود. پلتفرم های آنالین بســیار بزرگ و موتورهای 
جست وجوی آنالین باید اقدامات خاصی را در طول  بحران 
انجام دهند. این اقدام با بحران اوکراین و اطالعات نادرست 
مرتبط با آن آغاز شد. این شرکت ها می توانند مجبور شوند، 
داده های مربوط به الگوریتم های خود را به تنظیم کننده ها 
و محققان تحویل بدهند. این شرکت ها همچنین با هزینه 
ساالنه تا 0.05 درصد از درآمد ساالنه جهانی برای پوشش 
هزینه های نظارت بر انطباق خود مواجه هســتند. در عین 
حال، مارتین شــیردوان، یکی دیگر از قانونگذاران اتحادیه 
اروپا از معافیت اعطا شده به شرکت های متوسط انتقاد کرده 
است. او در این خصوص گفت: »تحت فشار محافظه کاران، 
یک قانون استثنا برای شــرکت های متوسط ادغام شد که 
از دید من، این یک اشــتباه اســت. با توجه به تعداد زیاد 
شــرکت هایی که در بخش دیجیتال تحت این تعریف قرار 
می گیرند، چنین اســتثنایی مانند یک خأل است. »قانون 
خدمات دیجیتال« )DSA( در سال 202۴ اجرا خواهد شد.

USB-C حرکت به سمت
اعضای پارلمان اروپا به صورت اولیه یک طرح پیشنهادی را 
به تصویب رسانده اند که شرکت اپل را مجبور به استفاده از 
درگاه USB-C در گوشی های آیفون خواهد کرد. پارلمان 
اروپا تقریبا یک دهه اســت که تالش می کند استانداردی 
مشترک برای شارژ  دستگاه های الکترونیکی تدوین کند.  
این طرح پیشنهادی که به عنوان یک دستورالعمل شناخته 
می شود، همه تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی مصرفی را 
که دســتگاه هایی را در اروپا می فروشــند، مجبور می کند 
اطمینان حاصل کنند  تمامی تلفن هــای جدید، تبلت ها، 
لپ تاپ ها، دوربین هــای دیجیتال، هدفون، هدســت ها، 
کنســول های بازی ویدئویــی دســتی و بلندگوهای قابل 
حمل، دارای پورت USB-C هستند. صرف نظر از سازنده،  
معافیت ها فقط برای دستگاه هایی اعمال می شود که برای 
ارائه پورت USB-C بسیار کوچک هستند، مانند ساعت های 
هوشمند، ردیاب های ســالمتی و برخی تجهیزات ورزشی. 
این »درگاه مشترک« نخستین بار در جهان خواهد بود و به 
ویژه اپل را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا به طور گسترده از 
رابط الیتنینگ )Lightning( به جای USB-C در بسیاری 

از دستگاه های خود استفاده می کند.

تعلیق مقابله با پیامک های مزاحم 
روند مسدودسازی سیم کارت های ارسال کننده پیامک های 
تبلیغاتی که قرار بود از طریق یک سامانه آنالین در دسترس 
مردم قرار بگیرد، حدود ۴ ماه است که دیگر به روز نمی شود.

به گزارش ایرنا، چند ســال اســت همراه با توســعه هوش 
مصنوعــی و افزایش اهمیــت »داده ها« بــرای تبلیغات، 
ارسال پیامک های تبلیغاتی به سیم کارت های افراد به طرز 
آزاردهنده ای افزایش پیدا کرده  است. کافی است در سایتی 
ثبت نام و محصول یا خدمتی را جســت وجو کنید، پس از 
آن اســت که پیامک های تبلیغاتی با موضوعات مختلف به 
سیم کارت شما ارسال می شــود. حدود 5 سال قبل، وزارت 
ارتباطات برای برخورد با ایــن پیامک های تبلیغاتی مزاحم 
برنامه ای را تدوین کرد که به واســطه آن سیم کارت هایی 
که در روز از یک تعداد مشــخصی، بیشــتر پیامک ارسال 
می کردند به دلیل ارســال پیامک از ســیم کارت شخصی، 
مسدود می شدند. فرایند کار به این شکل بود که مخاطبان 
پس از دریافت پیامک های مزاحم، شــماره موردنظر را در 
ســامانه 195 ثبت می کردند تا کارشناسان سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطــات رادیویی )رگوالتــوری( و همینطور 
اپراتورها آنها را رصد و پیگیری کنند. ساز وکاری که تدارک 
دیده شد، پس از مدتی توانست تأثیر خود را با کاهش دریافت 
پیامک های مزاحم نشان دهد. ســیم کارت هایی که به این 
واسطه مسدود شدند از حدود 50هزار سیم کارت در ابتدای 

راه اکنون به بیش از 358هزار سیم کارت رسیده است.
تقریبا از پایان دی 1۴00، این داشبورد عمومی و آنالین که 
در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات قرار دارد به روز 
نمی شود و عدد سیم کارت های مسدود شده به دلیل ارسال 
پیامک انبوه حدود ۴ ماه است که روی 358هزار و 606 ثابت 
مانده است. همچنین  اکنون درصورت گزارش سرشماره های 

مزاحم پیامکی درباره برخورد با آنها ارسال نمی شود.

پیــرو دســتور رئیس جمهــور مبنــی بر 
فراهم آوردن شــرایط نظارت مردمی، 
وزیــر ارتباطــات از رئیــس ســازمان 
فناوری اطالعات خواست ظرف 3 ماه 
ســامانه نظــارت مردمــی را به صــورت 

برخط راه اندازی کند.

 ۳ 
ماه 

گــوگل کــه اخیــرا از ســوی نهادهــای 
نظارتــی اروپایــی به دلیــل نقــض 
قوانیــن حریــم خصوصــی کاربــران 
و پیچیــده بــودن فراینــد اســتفاده از 
کوکی هــا بــا جریمــه ای 150میلیــون 
یورویــی مواجــه شــده بــود صفحــه 
جدیدی برای مدیریت کوکی ها ارائه 
کرده اســت. ایــن به روزرســانی که از 
اوایل مــاه جــاری در یوتیوب منتشــر 
شــده، دکمه هــای »رد همــه« و 
»پذیــرش همــه« را در صفحــه اول 
به زبــان دلخواهتــان در اختیار شــما 

قرار می دهد.

 ۱۵۰ 
میلیون یورو 

مدیرکل سرمایه گذاری و بومی سازی 
فناوری پارک فناوری پردیس با اعالم 
اینکــه ایــن مجموعــه تاکنــون بیــش 
از هــزار میلیــارد تومــان قراردادهــای 
تجاری ســازی  بــا صنایــع مختلــف 
همچون نفــت، گاز و صنعت کشــور 
تاکنــون  گفــت:  اســت،  داشــته 
۷0درصد نیازهای اعالم شده بخش 
صنعــت بــه فنــاوران پــارک فنــاوری 

پردیس بومی سازی  شده است.

 7۰ 
درصد

اعزام پزشکان هولوگرامی 
به فضا 

ناســا فاش کرده که این ســازمان در نخستین 
تجربه خود، هولوگرام هایی از پزشــکان را برای 
معاینه فضانوردان در ســال 2021 به ایستگاه 

فضایی بین المللی ارسال کرده است.
تمام نگاری، َهرونگاری یا هولوگرافی روشــی از 
تصویربرداری و تولید تصاویر ســه بعدی است. 
به گزارش ایندیپندنت، جوزف اشــمید، جراح 
پروازهای ناســا، فرناندو دی ال پنا الکا، شــریک 
 صنعتــی و مدیرعامل »اکســا ائرواســپیس« 
)AEXA Aerospace( و تیم های این دو نفر، 
نخستین انســان هایی بودند که از زمین به فضا 

»هولوپورت« شدند.
»هولوپورتیشــن« نوعی فناوری تصویرسازی 
است که این امکان را فراهم می کند که مدل های 
سه بعدی با کیفیت باال از افراد ساخته، فشرده و 

به صورت زنده و مستقیم به هر جا منتقل شوند.
در این رویداد ســال 2021 توماس پسکی، 
فضانورد ســازمان فضایی اروپــا )ESA( با 
تصاویر زنده دکتر اشــمید و آقای د ال پنا که 
در وســط ایســتگاه فضایی بین المللی قرار 
گرفته  بودند، گفت وگویی دوطرفه داشــت و 
نخستین مالقات هولوپورتیشنی از زمین در 

فضا را ثبت کرد.
مایکروسافت از سال 2016 از این فناوری استفاده 
کرده اما این نخستین استفاده از این فناوری در 

فضا به حساب می آید.

تلفن همراه

عدد خبر

پزشکی

ساسان شادمان منفرد؛ روزنامه نگارفناوری
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اواسط فروردین1401 بود که آلودگی هوای تهران 
به مرحله بسیار خطرناک رسید و پایتخت تا آستانه 
تعطیلی پیش رفت و بســیاری از کارشناســان و 
مســئوالن ازجمله برخی از اعضای شــورای شهر 
به دلیل تعطیل یا محدود نشدن فعالیت های روزانه 
در پایتخت انتقاد هایی را مطــرح کردند. آلودگی 
هوای تهران هر سال بدتر و تعداد آالینده ها بیشتر 
می شود و اگر با همین روش پیش برویم شاید روزی 
برسد که تهران برای بسیاری از شهروندان ازجمله 
افراد دارای بیماری زمینه ای، سالخورده و کودکان و 
دیگر گروه های حساس قابل سکونت و زندگی نباشد. 
یکی از تدبیرها بــرای کنترل و کاهــش آلودگی 
پایتخــت، قانون ممنوعیــت تردد وســایل نقلیه 
کاربراتوری از ابتدای سال1401 در پایتخت و دیگر 
کالنشهر ها بود، اما با گذشت یک ماه از شروع سال 
جدید الزامی به رعایت و اجرای بندهای مندرج در 

این قانون دیده نمی شود.

پلیس راهور پایتخت با کاربراتوری ها برخورد نمی کند 
با توجه به اینکه خودروها و وسایل نقلیه کاربراتوری 
مقصر و عامــل 38درصد از آلودگی هــوای تهران 
هستند، در اواخر سال گذشــته و به طور مشخص 
7اسفند1400 بود که سازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم کرد با تصویب و ابالغ هیأت وزیران تردد این 
نوع وسایل نقلیه اعم از ســواری و موتورسیکلت و 
تاکسی در 8کالنشهر کشور شــامل تهران، کرج، 
شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز و اراک از ابتدای 

سال 1401ممنوع است.
 با وجــود این، بررســی های میدانــی و همچنین 
پیگیری ها نشان می دهد که پلیس راهور پایتخت 
برای اجرای ماده8 قانون هوای پاک مصوب هیأت 
وزیران طرح و برنامه ای ندارد و هیچ کســی وسایل 
نقلیه کاربراتوری را متوقف که هیچ، حتی جریمه هم 
نمی کند! موضع پلیس راهور در قبال قانون و مصوبه 
هیأت وزیران مصاحبه و صحبت های سردار کمال 
هادیانفر، رئیس پلیس راهــور فرماندهی انتظامی 
کشور در 14اسفند سال گذشته است که اعتقاد دارد 
چنین مصوبه ای غیرمنطقی است و با توجه به تبعات 

اجتماعی و عدم شفافیت قابل اجرا نیست.

 سردار هادیانفر با اشاره به تعداد باالی موتورسیکلت 
و خــودرو و تاکســی های کاربراتــوری )حــدود 
10میلیون و500هــزار دســتگاه موتورســیکلت 
کاربراتوری( در کشــور که اغلب هم منبع درآمدی 
برای مالکانشان هستند و همچنین مشخص نبودن 
نحوه برخورد بــا متخلفان )وســیله نقلیه متوقف 
شــود، جریمه شــود یا به پارکینگ منتقل شود؟( 
خواستار بررسی های جامع تر و کامل تر در این رابطه 

است. شده 

1500تاکسی کاربراتوری و 800فقره وام
براساس اعالم ســازمان تاکسیرانی، 1500تاکسی 
شــهر تهــران هــم کاربراتــوری هســتند. علی 

محتشــمی پور، معاون فنی و بهره برداری سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران هم اعالم 
کرد: به رغم محدودیت هایی که سازمان تاکسیرانی 
در منابع مالی خود دارد، 800فقره وام ۹0میلیون 
تومانی ویژه مالکان تاکسی های کاربراتوری تامین 
شده است. این در شرایطی است که با توجه به مصوبه 
هیأت وزیران و قانون مصوب، هم پلیس راهور موظف 
است از ابتدای سال1401 جلوی تردد وسایل نقلیه 
کاربراتوری را بگیرد و آنها را به پارکینگ منتقل کند 
و هم سازمان تاکسیرانی تهران مجاز به تمدید پروانه 
بهره برداری مالکان این دســته از تاکسی ها نیست.  
محتشمی پور در رابطه با محدودیت هایی که برای 
خودرو ها و تاکسی های کاربراتوری ایجاد می شود، 

اینگونه توضیح داد: »با توجه به اطالع رســانی های 
پیشین و براساس الزامات جدید، تردد هر نوع خودرو 
و به طور مشخص تاکسی کاربراتوری در کالنشهرها 
و به تبع آن شهر تهران، ممنوع است و پلیس راهور 
موظف به هدایت این خودروها به پارکینگ اســت. 
سازمان تاکسیرانی شهر تهران طبق قوانین، مجاز 
به تمدید پروانه بهره برداری مالکان این دســته از 

تاکسی ها نیست. 
توجه نکردن به نوسازی از سوی مالکان تاکسی های 
کاربراتوری، ممانعت از تردد آنها در ســطح شهر و 
حذف سهمیه سوخت تاکســی را به دنبال خواهد 
داشت که این امر می تواند عالوه بر ایجاد مشکالت 
معیشــتی برای این افراد ایجاد خلل در سیســتم 
حمل ونقل عمومی را نیز موجب شــود.« در عین 
حال، نکته مهم اینکه 800فقــره وام درنظر گرفته 
شده پاسخگوی 1500تاکســی کاربراتوری شهر 
تهران نیست و به نظر می رسد در شرایطی که بیش 
از یک ماه از شروع قانون ممنوعیت تردد خودرو های 
کاربراتوری می گذرد هنوز هیچ تاکسی کاربراتوری 

نوسازی یا جریمه و محدود نشده است.

تردد دودزاها بدون محدودیت
با وجود اینکه یک ماه از اجرای قانون ممنوعیت تردد وسایل نقلیه کاربراتوری گذشته، اما الزامی به رعایت آن دیده نمی شود

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

 ساماندهی وانتی ها
ضروری تر از همیشه

وانتی های خریداری ضایعات و آهن قراضه 
در شهر تهران سال هاســت که با صدای 
گوشخراش بلندگوهای خود، با روح و روان 
و اعصاب مردم تهران بازی می کنند و هیچ 

دستگاهی اعم از شهرداری یا پلیس با آنها برخورد نمی کند.
بنده ساکن نارمک هستم و براســاس رصد مستندی که طی 
ســال های اخیر که کرونا بوده و اغلب در منزل دورکار بوده ام 
انجام داده ام، تعداد وانتی هایی که در یــک روز در محله تردد 
می کنند به طور متوسط هر 15دقیقه یک مورد بوده است و در 
برخی ساعات روز، حدود ساعت 11تا 13این تعداد به هر 5دقیقه 
یک مورد می رسد؛ جالب اینکه در برخی موارد صدای بلندگوی 
چند وانتی با هم تداخل می کند!  ساکنان آپارتمان هایی که در 
حاشیه کوچه ها و میدان ها هستند بیشــترین آزار را از ناحیه 
صدای این بلندگوها متحمل می شوند، این وانتی ها روز تعطیل، 
جمعه و پنجشنبه هم ندارند، اتفاقا در روزهای تعطیل کار خود را 
زودتر آغاز می کنند چون تصور می کنند مردم بیکارند و در خانه 

هستند و تمایل بیشتری به فروش دارند! 
من شــخصا بارها به ســامانه 137و پلیس 110این موضوع را 
گزارش کرده ام و هر دو ســازمان صراحتا اعالم کرده اند که این 
موضوع جرم یا تخلف به شمار نمی رود و نمی توانند اقدامی بکنند. 
درحالی که کار این افراد مصداق بارز مزاحمت صوتی به حساب 
می آید. البته هنگام عصر به بعد اغلب ایــن وانتی ها، پر از انواع 
وسایل خریداری شده هستند؛ یعنی به هر حال تقاضایی برای 
فروش این ضایعات وجود دارد. حال تصور کنید اگر هر شغل و 
صنفی، یک بلندگو دست می گرفت و با وانت یا خودرو، خدمات 

خود را در سطح شهر فریاد می کرد چه اتفاقی رخ می داد.
نکته اینجاســت که آلودگی صوتی یکی از مصادیق مجرمانه 
به حساب می آید؛ چراکه آلودگی صوتی روی سالمت شهروندان 
با مشکالتی مانند کاهش تمرکز، اختالالت عصبی، افزایش فشار 
خون، استرس و اضطراب اثر می گذارد. ماجرا اما وقتی جالب تر 
می شود که ماده 2۹قانون هوای پاک مصوب 13۹6/5/11در این 
رابطه عنوان می کند: »ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع 
ثابت و متحرک، ممنوع است.« با وجود آیین نامه های موجود، 
دســتگاه های متولی مقابله با آلودگی صوتی، خود را مسئول 
مستقیم برخورد با وانتی های خریدار ضایعات نمی دانند. البته 
فرهنگ عمومی نیز در رشــد این پدیده مقصر است. اگر مردم 
به این وانتی ها ضایعات خود را نفروشند، آنها این شغل را ترک 
می کنند. شهرداری در هر منطقه ای، کیوسک های جمع آوری 
ضایعات مســتقر کرده اما باید دانست که حمل ضایعات تا این 
مراکز توسط شهروندان مشکل اســت و گاه هزینه ای بیش از 
ارزش خود ضایعات مذکور دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود 
شورای شهر تهران با دعوت از نمایندگان سازمان محیط زیست 
و نیروی انتظامی، موضوع ساماندهی وانتی های خریدار ضایعات 

را در دستور کار خود قرار دهد.

سید جعفر تشکری هاشمی 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 

شورای شهر تهران 
خیابان هــا  آســفالت  بــه  رســیدگی 
و بزرگراه هــا در ســال های قبــل دچــار 
عقب ماندگی شده  اســت. امیدواریم 
تا پایان ۶ ماه ابتدایی امسال وضعیت 

آسفالت معابر تهران بهبود پیدا کند.

رضا شنگی
شهردار منطقه ۱۷ تهران

با توجــه بــه ضــرورت ایجاد دسترســی 
مناسب شهروندان بین شمال و جنوب 
خط راه آهن تهران - اهواز، برنامه ریزی 
مؤثــر در جهــت احــداث 3زیرگــذر در 
ایــن محــدوده صــورت گرفــت. بــرای 
ایــن عملیــات بــا مجــوز کسب شــده از 
نهادهای مربوطه، ۲۲۵  اصله درخت با 
رعایت اصول فنی جابه جا شده است. 
این پروژه در ســال گذشته با پیشرفت 
فیزیکــی ۵ درصــد بــه دالیلــی تعطیــل 

شده بود.

نقل قول خبر

عدد خبر

حمید ضیایی پرور؛ روزنامه نگاریادداشت

معــاون فنــی و مهندســی ســازمان 
حمل ونقــل ترافیــک شــهرداری تهران 
از راه انــدازی پارکینــگ امیرکبیــر تــا 
پایان خردادمــاه خبــر داد. محمدرضا 
شــیخ بهایی گفــت: احتمــاال تــا پایــان 
خــرداد مــاه پارکینــگ امیرکبیــر واقــع 
در خیابــان ۱۷ شــهریور منطقــه ۱۲ بــه 
بهره  بــرداری می رســد. ایــن پارکینــگ 

۵۵۰ فضای جای پارک خودرو دارد. 

 ۵۵۰
جای پارک

بوســتان ها  ســازمان  مدیرعامــل 
و فضــای ســبز شــهر تهــران گفــت: 
شهرداری تهران و وزارت نیرو براساس 
تفاهمنامه ای که پیش نویس آن تهیه 
شده است، بخشــی از نیاز آبی فضای 
سبز پایتخت را از پساب تامین خواهند 
کــرد. به گفتــه علی محمــد مختــاری، 
تاکنون ۷ میلیون مترمکعب پساب به 
شهرداری تحویل داده شده و در آینده 
نزدیک نیز ۷میلیــون مترمکعب دیگر 
به چرخــه آبیــاری فضای ســبز افــزوده 

خواهد شد.

۷ میلیون
 مترمکعب

قانون محدودیت تردد خودروهای کاربراتوری به درستی اجرا نمی شود.    عكس: همشهری / امیر رستمی

تهران 300هزار خودروی فرسوده و کاربراتوری دارد
به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با مالک قراردادن ۲0سال به عنوان سن 
فرسودگی خودرو، تعداد خودروهای فرسوده و کاربراتوری شهر تهران در سال1400، حدود 
۳00هزار دستگاه بوده و امسال این تعداد قطعا افزایش پیدا می کند. حسین مقدم تأکید می کند 
که این فقط آمار خودرو های کاربراتوری است که در پایتخت تردد دارند و موتورسیكلت ها در 

آن لحاظ نشده است.

مکث
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لبخندهای ماه 
کتاب »لبخندهــای ماه«، 
اثر مرتضــی دانشــمند با 
تصویرگری شیوا ضیایی از 

سوی انتشــارات ســروش در 20صفحه منتشر 
شده است. این کتاب دربردارنده  7داستان کوتاه 
از گفتارهــا و کالم مهربانانه  حضرت محمد)ص( 
اســت که لبخند را بر لب کودکان نشــانده و آنها 
را با پیامبر دوســتی ها بیشتر آشنا می کند.کتاب 
لبخند ماه از منابع حدیثی معتبر اخذ شده و شاید 
جزو نخستین کارهایی باشد که با زبان و بیانی ساده، 
مزاح های پیامبر)ص( را بــرای کودکان به تصویر 
می کشد. داستان های آموزنده و زیبای این کتاب 
برای کودکان دبستانی لذتبخش و جالب است و 
مفاهیمی مهم و مذهبی را با تصاویری جذاب به آنها 
می آموزد. آقای گل نشان، پیرزن ها جوان می شوند، 
آقای دو گوشان، چه کسی این مرد را می خرد؟، مرد 
چشم سفید، بار حلیم و خوردن با یک طرف دهان 

عناوین داستان های این کتاب هستند.

راهنما

راه هایی برای همراهی فرشتگان 
کوچک در شب های قدر 

یکی از اعمال عبادی مهم در این ماه که تأثیر بسزایی در سرنوشت 
افراد دارد و بهتر است از دوران کودکی زمینه های آن فراهم شود، 
احیاي شب های قدر است. بیدار ماندن در شب های قدر و شرکت 
در مراسم ویژه این شب ها برای کودکان جذاب است. اگر تمایل به 
بیداری و حضور در این مراسم دارند مانع آنها نشده و همراهی شان 
کنیم. حتی می توان قرآن های کوچک برای کودکان تدارک دید تا 

این همراهی کامل تر شود.

  اگر شــما کودک نوپایی داشته باشــید کارتان از برخی جهات 
راحت تر است. می توانید ســاعت خواب کودک را به نحوی تنظیم 
کنید که در طول روز به قدر کافی استراحت کند تا شب را همراه شما 
و در محیط بیرون از خانه بیدار بماند. به خاطر قرارگیری کودک در 
یک جمع بزرگ در این مراسم، اگر به اندازه کافی استراحت کرده 
باشد و چند هم بازی کوچک هم پیدا کند، می توانید مطمئن باشید 
که برای ساعات طوالنی خیال تان از بابت بهانه گیری او راحت خواهد 
بود و می توانید با آسودگی به عبادت و انجام اعمال این شب بپردازید.
  برای سرگرم کردن کودک خود می توانید مقداری وسایل بازی او 
را همراه خود ببرید. اما توجه داشته باشید که از وسایل بی صدا و نرم 
استفاده کنید که موجب مزاحمت برای دیگران یا آسیب رساندن به 
کودک نشود. یک وسیله بسیار مفید و مهم در چنین موقعیتی چند 
کاغذ و مداد است تا وقتی مشغول خواندن دعا هستید کودک تان 
هوس گرفتن کتاب دعای شــما یا خط خطی کردن آن را نکند و با 

وسایل خودش سرگرم شود.
  بهتر است یک بالش و پتوی کوچک همراه خود ببرید تا درصورت 

به خواب رفتن کودک بتوانید جای مناسبی برای او فراهم کنید.
  قبل از خارج شدن از خانه حتما پوشک بچه را تعویض کنید و به 
اندازه کافی به او غذا بدهید. کودکی که خوب خورده باشد، جایش هم 
تمیز باشد سرحال است و کمتر شما را اذیت می کند. البته از بردن 

غذای اضافی و پوشک نیز غافل نمانید!
  اگر کودک شما هنوز نوزاد است، بهتر است گوش گیر همراهتان 
باشد. نوزادان از صدای بلندی که در مساجد و اماکن دیگر برگزاری 
مراسم قدر وجود دارد، آزرده شده و شــروع به بهانه گیری و گریه 

می کنند. 
  سعی کنید در مسجد یا حسینیه جایی را برای نشستن انتخاب 
کنید که به سرویس های بهداشــتی نزدیک باشد تا در موقع لزوم 
خودتان و فرزندتان اذیت نشــوید. برای فرزندان تان نوشــیدنی و 
خوراکی هایی که دوست دارند ببرید تا هم گرسنگی آزارشان ندهد 
و هم سرشان گرم شــود. صبور باشید و بدانید اگر حتی نتوانستید 
همه اعمال شب قدر را به جا بیاورید به خاطر حضور بچه ها از برکات 

معنوی این شب های عزیز بهره خواهید برد.
  آمادگی این را داشته باشــید که بین مراسم، فضا را ترک کنید. 
بعضی بچه ها طاقت حضور طوالنی در مراسم را ندارند و اصرار ما به 

ادامه حضور ممکن است آنها را از این مراسم دلزده کند.

روشنانگاه

مرا از فضلت بهره مند کن 
دعای روز بیست  و دوم

 خدایا! در این  ماه درهای احسانت را به روی من بگشا و برکات ات را 
بر من نازل فرما و به انگیزه های خشنودی ات موفقم بدار و در میان 

بهشت هایت جایم ده،  ای برآورنده خواهش درماندگان!
 »فضل« آن نعمت ها و احســان هایی اســت که خــارج از حد 
استحقاق انســان، خداوند روا می دارد. هرچه که او بدهد، همه 
»لطف« است و »فضل«، جود است و کرم. دل باید با نور معرفت 
شکافته شود تا شیرینی یاد خدا و موهبت ها و »فضل« پروردگار 
در آن جای گیرد.»برکت«، ثبوت و دوام خیر خداوند در یک چیز 
است. آنچه دارای خیر ماندگار و ثابت است، یعنی موضع خیرهای 
الهی. خواسته ما از خداوند، آن است که برکات خویش را در این 
روز و ماه بر ما فرستد و آثار خیر جاودانه را برای ما عنایت کند تا 
برکت در زندگی مان جاری شود. این چندمین باری است که در 
دعاهای روزانه این  ماه مبارک، از پروردگار خواسته ایم به ما توفیق 
دهد تا طبق رضای او عمل کنیم و موجبات خشنودی او را فراهم 
کنیم. توفیق برای موجبات رضایت حق، در سایه ایمان و عمل 
صالح به دست می آید. سررشته توفیق هم در دست خداست. اگر 
بنده طبق خواسته خدا زندگی می کند، گوش به فرمان و مطیع 
»امر« است. خداوند هم خودش راه را نشان می دهد، پس باید »ابن 
السبیل« شد و به راه افتاد.         استاد جواد محدثی

دعا، از مهم ترین و محکم ترین راه های نزدیک 
شدن انســان به خداوند است؛ راه روشنی که 
انسان سرگردان و سرگشته و متحیر را به آرام 
و قرار می رساند؛ مسیری که قدم گذاشتن در آن، هم بیش 
از پیش خدا را به انسان نشــان می دهد و هم انسان  ناتوان و 
حقیر در برابر عظمت  خــدا را به خودش معرفی می کند. راه 
استواری است که امیدواری را به انسان درمانده نشان داده 
و بلند و رسا می گوید: نترس! من هستم، دستت را می گیرم، 
 خواسته ات را می دانم، بخواه،  صدایم کن، من به تو نزدیکم، 
 نزدیک تر از خودت، نزدیک تر از رگ های گردنت، بخوان مرا 

تا اجابت ات کنم.

گزارش

مورد تأکید قرار گرفته، هر روزش نیز دعایــی منحصربه فرد دارد. 
ادعیه ای که هر کدام شامل درخواست هایی از خداوند متعال است 
و مجموعه ای منحصربه فرد شــمرده می شود. استاد اخوت در مورد 
30دعای ماه مبارک رمضان می گوید: »دعاهای  ماه مبارک نشــان 
می دهد انســان چه مقاصدی را باید در زندگی اش مورد توجه قرار 
دهد.باید این 30دعــا را مطالعه کرد، مقاصد آن را اســتخراج کرد 
و در مســیرش قرار گرفت.این 30دعا، دایره المعــارف خوبی برای 

مقصد شناسی است.

دعای شب های آخر ماه رمضان هم امیدبخش است و اگر فردی مسیر 
زندگی اش را اشتباه رفته باشد، امید بازگشت به او داده می شود.اگربنا 
بوده نامش در فهرست تیره بختان قرار گیرد، خط خورده و در میان 
سفیدبختان قرار می گیرد.این روند ادامه دارد تا به دعا و نماز ویژه عید 
فطر می رسیم که انسان را به صالحین و مخلصین گره می زند،  به آنها 
که اهل عصمتند و دنبال گناه نمی روند. ماه رمضان به گونه ای است که 
انسان اگر با خداعهد ببندد، پاکدامنی را دریافت می کند، پاکدامنی ای 

که به این راحتی از بین نمی رود.«

آداب دعا کردن
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند:»دعایی که با بســم اهلل الرحمن الرحیم آغاز شود، رد نمی شود.« هنگام دعا کردن،  توجه قلبی وجود داشته 
باشد.به گفته امیرالمومنین علی)ع( خداوند بزرگ، دعای دلی را که غافل و مشغول باشد نمی پذیرد. همچنین بهتر است هنگام دعا کردن 
دست ها رو به آسمان بلند شود، این خصلت پیامبر خدا بوده و امام صادق)ع( در مورد حکمت آن می فرمایند: »هرگاه بنده دست هایش را 
به سوی خدا باال ببرد خداوند آنها را خالی برنمی گرداند.« در مورد زمان دعا کردن نیز توصیه هایی شده است، هرچند که درهای رحمت الهی 

همیشه به روی بندگان باز است اما به گفته معصومین در بعضی زمان های خاص، احتمال استجابت دعا بیشتر است. 
این زمان ها عبارتند از: ماه مبارک رمضان و به ویژه شب های قدر، روز عرفه، عید فطر، عید قربان،  عید غدیر، شب های جمعه، ایام البیض در 3 
ماه رجب،  شعبان و رمضان، روزهای تولد و وفات امامان معصوم، هنگام بارش باران، بین الطلوعین، بعد از تسبیح حضرت زهرا)س( در نماز،  در 
قنوت. از امام صادق)ع( نیز نقل شده است که دعا در سه وقت مستجاب خواهد شد، بعد از نماز واجب، هنگام آمدن باران و هنگام ظاهرشدن 
نشانه ای از طرف خدا برای بندگان خود. هر چند مکان نیز مانند زمان شرطی برای متوســل شدن بندگان به خداوند نیست اما براساس 
احادیث نقل شده از معصومین)ع( هرچه مکان مقدس تر باشد احتمال اســتجابت دعا نیز بیشتر است. مکان هایی همچون مکه،  مدینه، 
مساجد،  امامزاده ها، در جوار بارگاه ائمه معصوم)ع(، در جوار بارگاه رسول اکرم)ص(، درجوار مرقد مطهر سیدالشهدا حسین بی علی)ع(. 
جز اینها مواردی نیز عنوان شده که رعایت آنها در استجابت دعا مؤثر اســت.یکی از آنها دسته جمعی دعا کردن است. از امام صادق)ع( 
نقل شده است که هرگاه امری پدرم امام باقر)ع( را محزون می کرد زنان و کودکان را جمع کرده و دعا می کردند و آنها آمین می گفتند.یکی 
دیگر از این موارد،  واسطه قراردادن اهل بیت)ع( است تا خداوند حاجات بندگانش را به واسطه اولیای مقربش به اجابت نزدیک کند.رسول 
اکرم)ص( می فرمایند: »مرا در اول و وسط و آخر دعا قرار دهید.« جز عواملی که موجب سرعت بخشیدن به اجابت دعا می شود،  عواملی نیز 
وجود دارد که مانع اجابت دعا هستند. ازجمله این عوامل عبارتند از: گناه و تقاضای امر محال یا غیرجایز است. با همین تفاسیر برای دعا 
کردن 5مرحله عنوان شده است که به ترتیب عبارتند از:  توبه کردن از گناهان، شکر نعمت ها، صلوات بر محمد و آل محمد)ص(، دعا کردن 

و حاجت خواستن و باز صلوات بر محمد و آل محمد)ص(.

مکث

بخوانید مرا...
دعا بهترین اتصال میان خدا و انسان است

دعا،  همه امید است. تأکید بر انسان است تا خسته و ناامید نشود،  تا رها 
نکند  تا نترسد.حتی توان برگشت و تغییر آنچه را که برایش مقدر شده 
است   دارد به شرط آنکه بخواهد. مرحوم کلینی در اصول کافی، به نقل 
از امام ســجاد)ع( می گوید: این یک حقیقت اســت که دعا و بال تا روز 
قیامت با یکدیگر رفاقت کنند و این هم حقیقتی است که دعا بالیی را 
که سخت محکم شده است بازگرداند. دعا،  مسیری روشن برای رسیدن 

به هدفی روشن است.

ترجمه و تفسیر متن؛ پیش نیاز خواندن دعا
» مهم ترین وظیفه دعا این است که میان خدا و انسان اتصال برقرار کند، 
خدا را به انسان و انسان را هم به خودش معرفی کرده و نقاط ضعف و قوت 
انسان را به او نشــان می دهد.«  این تعریفی است که احمدرضا اخوت، 
اســتاد تدبر در قرآن، از نقش و وظیفه دعا بیان می کند. او با بیان اینکه 
ادعیه، متون شاخصی برای خودشناسی و خدا شناسی است برای داشتن 
درکی بهتر از خواندن دعا و متون آن به همشهری می گوید:» بهتر است 
قبل از اینکه دعا را چه برای ثواب چه با هــدف دیگری که می خواهیم 
بخوانیم، ترجمه و محتوای آن را مورد مطالعه قرار دهیم که این ازبهترین 
مطالعات است.« به گفته این اســتاد قرآن، دعای جوشن کبیر ازجمله 
دعایی اســت که بایدپیش از خواندنش، ترجمه و تفسیر آن را خواند و  
مورد تدبر قرار داد تا بدانیم در مورد خداوند چه گفته و چه می خواهد. 
با این کار،   هنگام خواندن دعا آمادگی بیشــتری داشته و در زمان دعا 
از این آمادگی بیشــتر بهره مند خواهیم شــد.  به تعبیر او بعضی دعاها 
نیزمناسبتی است و بعضی دیگر عمومی و غیرمناسبتی.اخوت می افزاید: 
» دعاهای مناسبتی مانند کالس درس است، شبیه به موقعیتی همچون 
اردو است اما دعاهای عمومی مربوط به موقعیت خاصی نیست و در همه 
حال می توان آن را خواند. خواندن همین دعاهای عمومی و غیرعمومی 
موجب جلب شدن بسیاری از مواهب و عنایات به سمت ما خواهد شد.«

دعاهای روزانه ماه رمضان؛ دایره المعارف مقصد شناسی 
ماه رمضان  جز آنکه خود یکی از ماه هایی است که دعا در آن بسیار 
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اســماعیل یغمایــی در كارنامه 
باستان شناســی خــود بیش از 
61 حفــاری باستان شناســی در 
محوطه های باستانی ایران از جمله 
در شهر ســوخته، هفت تپه خوزستان، دشتستان 
برازجــان، وار مرزی ایران و عراق، كاخ ساســانی 
بیشاپور، كاخ هخامنشی بردك سیاه و سنگ سیاه 

دشتستان داشت. 
او سال 1346 پس از آنكه لیسانس باستان شناسی 
را از دانشكده باستان شناسی و هنر دانشگاه تهران 
دریافت كرد  تا به امروز همیــن تخصص را ادامه 

داده است. 
اســماعیل یغمایی همان باستان شناســی است 
كه ویدئــوی زاری او بر محوطه باســتانی ارجان 
خوزستان در چند روز گذشته منتشر شد و رسانه ها 
و فضای مجازی را درنوردید. اســماعیل یغمایی 
تنها یك فصــل كاوش در این محوطه باســتانی 
خوزســتان انجام داد و وقتی 10 ســال قبل برای 
انجام فصــل دوم كاوش ها به محوطه باســتانی و 
ثبت ملی شــده ارجان )ارجان( خوزستان رفت با 
یك محوطه باستانی ویران شده به دلیل كشیدن 2 
خط لوله نفت مواجه شد و چنان از خود بیخود شد 
كه ضجه های آن روزش ویدئویی شد كه 3روز قبل 

منتشر و خبرساز شد.
اسماعیل یغمایی  حاال درباره ویدئوی منتشر شده 
به همشهری می گوید: 10 ســال پیش كه 2 لوله 
انتقال نفت در این محوطه باستانی كشیدند و حاال 
هم می خواهند كنار آن لوله انتقال آب هم بگذارند. 
یغمایی می گویــد: محوطه باســتانی ارجان در 
دوران رضاخان بــه ثبت ملی رســید، اما در یك 
دهه اخیر به شدت آســیب دیده و می توان گفت 
تمامی الیه های باســتانی آن بــا فعالیت  لودرها 
ویران  و زیرو رو  شده اند. تا جایی كه االن اگر یك 
باستان شناس در این محوطه باستانی كلنگ بزند، 
با الیه هایی از سیمان و خرده آهن و قوطی كنسرو 
ماهی مواجه می شود نه آثار و نهشته های فرهنگی.

ایــن باستان شــناس درخصــوص كاوش هــای 
باستان شناختی صورت گرفته در محوطه باستانی 
و البته ویران شــده ارجان)ارجان( می گوید: تنها 
یك فصــل كاوش باستان شــناختی در محوطه 
ارجان انجام شــد كه آن هم به كشف یك آرامگاه 
مربوط به اواخر دوره عیالم و آغاز دوران هخامنشی 
منجر شد. تابوتی در این كاوش به دست آمده كه 

یك حلقه قدرت زرین در آن بود. صدها دكمه طال 
و آثار زرین دیگر و البته دســته نقره یك خنجر و 
جمجمه هم در این تابوت یافت شد، اما نگذاشتند 
كاوش های دیگر انجام شــود و بالفاصله دســت 
به كار شدند و شروع به شســتن محوطه به بهانه 
برداشت ماسه كردند. در حالی كه رودخانه مارون 
مملو از ماسه تمیز بود، اما اصرار داشتند از دل این 
محوطه باستانی ماسه اســتخراج كنند و وقتی به 
آنها اعتراض كردیم كه ماسه را از رودخانه تامین 
كنند، گفتند كیفیت ماســه ارجان چیز دیگری 
اســت. دلیل اصلی این اصرار البته استخراج آثار 
باستانی و آثار زرین از دل این محوطه  و برداشت 

ماسه هم بهانه بود.    
به گفته این باستان شناس، وقتی در دهه 60 جرقه 

احداث سد مارون خورد كه اصال یك اشتباه بزرگ 
در سدسازی بود و جانمایی آن اصال نباید در این 
منطقه می بود، یك لوله گذاشــتند و آرامگاه آغاز 
دوره هخامنشــی از دل محوطــه تاریخی ارجان 
بیرون آمد. این كار را سازمان آب و برق خوزستان 
انجام داد و مرحوم باقر آیت اهلل زاده شیرازی كه آن 
زمان مدیر حفاظت آثار تاریخی بود 2كارشــناس 
به منطقه اعزام كرد كه بررســی ها را انجام بدهند 
و تیم باستان شناســی را برای انجام حفاری خبر 
كنند. كارشناسان البته با عجله رفتند و برگشتند 
و یكسری آثار را هم با خود به تهران آوردند، اما در 
همین رفت و برگشت، 2 ظرف ســیمین و زرین 
كه كشف آنها ثبت شــده بود، در مسیر بهبهان به 
اهواز یا در فرودگاه گم شد. هرچه گفتیم این آثار 

كجاست، هیچ نشانی از آنها نیافتیم.
اســماعیل یغمایی كه بیشــتر در محوطه های 
هخامنشی و عیالمی كار كرده است، به همشهری 
می گوید: محوطه باستانی ارجان روشنگر بخشی 
از تاریخ پایان دوره عیالمی و آغاز دوره هخامنشی 
بود كه البته آثار دوره ساســانی تا دوره اسالمی 
را هم در خــود جای داده بود. فصــل اول كاوش 
محوطه انجام شــد و وقتی بــرای آغاز فصل دوم 
كاوش رفتیــم، با یك محوطه نابودشــده مواجه 
شدیم كه با لودر و گریدر به جانش افتاده بودند و 
تمام محوطه را از بین بردند. ســازمان وقت آب و 
برق خوزستان این كار را انجام داد. البته پیش تر 
هم وزارت نفــت با اقدام به لوله گــذاری محوطه 
را تخریب كرده بود اما بیشــترین تخریب توسط 
سازمان آب و برق خوزستان صورت گرفت.   این 
باستان شناس كه در محوطه باستانی ارجان اقدام 
به كاوش باستان شناختی كرده است، به همشهری 
می گوید: هیچ راه نجاتی برای این محوطه باستانی 
كه بیانگر نشانه های زوال دوره عیالمی و آغاز دوره 
هخامنشی در ایران بود، باقی نمانده است، چون 
با لودر و گریدر به جــان محوطه افتادند و تمامی 
نشــانه های تمدنــی و تاریخی محوطــه را نابود 
كرده اند. تمامی مدیران میراث فرهنگی از گذشته 
تاكنون هم در این جنایــت علیه میراث فرهنگی 

مسئول هستند. 

ارجان؛ محوطه ای باستانی  که از دست رفت
اسماعیل یغمایی، باستان شناس: محوطه باستانی ارجان روایتگر زوال دوره عیالمی و آغاز دوران هخامنشی بود

گردشگری

۲۰درصد از حقابه دریاچه ارومیه 
تامین شده است

درحالی كه طی سال های اخیر تامین حقابه در بیشتر تاالب ها 
و دریاچه های كشور، معضل اصلی بود و مشكالت زیادی در 
این مسیر برای محیط زیست كشــور ایجاده شده ، معاون 
فنی اداره كل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اعالم 
كرد كه در ســال آبی جاری از 3.4میلیارد مترمكعب حقابه 
دریاچه ارومیــه، ۷00میلیون مترمكعب به ســوی دریاچه 

رهاسازی  شده  است.
به گزارش ایرنا، حجت جباری گفت: یكی از این علل،  عدم  
رهاسازی كامل آب به دریاچه مربوط به خشكسالی و كاهش 
بارندگی ها در حوضه آبریز است. وی بیان كرد: تا یك ماه در 
صورت ذوب شدن برف ها و رهاسازی منابع آبی ذخیره شده 
فرصت برای آبگیری دریاچه وجود دارد كه بررسی ها نشان 
می دهد كه میزان آبگیری و وضعیت دریاچه نسبت به سال 

قبل وضعیت خوبی نخواهد بود.
بنا به آخرین آمارهای منتشــره توسط وزارت نیرو، تراز آب 
دریاچه ارومیه در پایان فروردین  مــاه۷۷ 12۷0  متر بوده 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 66 سانتی متر كاهش 
یافته، با این حال نسبت به نخستین روز سال آبی »یك مهر 
1400« تنها 12 ســانتی متر افزایش یافته است. حجم آب 
موجود این پیكره آبی به 3.11میلیارد مترمكعب رســیده 
كه 2.1۸میلیارد متر مكعب طی یك سال، كمتر شده است. 
حجم آبی نگین آبی آذربایجان در 6 ماهه پر بارش سال تنها 
3۸0میلیون مترمكعب بیشــتر شــده و با توجه به ورود به 
6 ماهه كم بارش و گرم ســال احتمال وخیم ترشدن شرایط 

دریاچه دور از ذهن نیست.
معــاون اداره كل حفاظت محیط زیســت آذربایجان غربی 
با اشــاره به مكاتبات انجام شــده در راســتای اخذ حقابه 
زیســت_ محیطی دریاچه و تاالب ها، ادامه داد: هم اكنون 
ارتفاع آب دریاچه ارومیه 12۷0.۷۷متر از ســطح آب های 
آزاد اســت كه نســبت به مدت زمان مشابه ســال گذشته 
66سانتی متر كاهش دارد. جباری با بیان اینكه سطح ارتفاع 
آب دریاچه در آبان ماه 12۷0.۵2متر از سطح آب های آزاد 
بود، گفت: هم اكنون با 2۵سانتی متر افزایش آبگیری نسبت 
به آبان ماه مواجهیم كه ۷00میلیون مترمكعب آب را شامل 
می شود. معاون اداره كل حفاظت محیط زیست آذربایجان 
غربی با اشــاره به اینكه 30تاالب فصلی و دائمی در استان 
وجود دارد، اضافه كرد: تاالب یادگارلو هم اكنون دچار مشكل 
كم آبی است كه علت آن وجود زهكش در اطراف این تاالب 
است كه به رغم هزینه های انجام شده امكان آبگیری مشكل 
اســت . وی با بیان اینكه تاالب ســولدوز در مجاورت تاالب 
یادگارلو وضعیت مطلوبی دارد، گفت: تاالب دورگه سنگی 
هم اكنون 6۵درصد آبگیری شده و تاالب قوری گل و نوروزلو 

در حال آبگیری است.

حسن پسندیده
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند 
سازمان حفاظت محیط زیست 

بی توجهــی بــه ســاماندهی مدیریــت 
پســماند، از چالش هــای محیط زیســت 
اســت که  بــه معضــل ملــی تبدیل شــد. 
در بخش مدیریت اجرایی  پســماندهای 
عــادی، طبــق قانــون مدیریــت بــر عهده 
شــهرداری ها و  دهیاری هــا نهاده شــده و 

باید برای آن نقشه راه جدی پیاده شود.

جمشید محبت خانی 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 

کمبــود نیــروی انســانی، نبــود خــودرو، 
بی ســیم و تجهیزات نوین از چالش های 
اساســی محیط زیســت هســتند. بــرای 
اســتفاده از پهپاد یا کوادکوپتــر در یگان 
حفاظــت محیط زیســت نیازمنــد اتــاق 
مانیتورینــگ در پاســگاه ها هســتیم اما 
اکنــون ۶۰۰پاســگاه داریــم که براســاس 
برآورد ها به ۶۰۰پاسگاه دیگر نیاز داریم. 
تا به امروز ۲۰پهپاد خریداری شده است.

نقل قول خبر

درصــد منابــع آب تجدیدپذیر کشــور 
تاکنــون مصــرف شــده  اســت . بــه 
گــزارش ایســنا، علیرضــا شــریعت، 
دبیــر اجرایــی فدراســیون صنعت آب 
گفت: براساس آمارها و شاخص های 
بین المللــی، هر کشــوری کــه بیش از 
۴۰درصــد منابــع  تجدیدپذیــر خــود را 
مصرف کند، با بحــران کم آبی مواجه 

می شود.

۷۲

استان از فردا با تشــدید بارش مواجه 
می شــوند. بــه گــزارش همشــهری، 
ســازمان هواشناســی اعــام کــرد؛ 
در چهارمحــال و بختیــاری، لرســتان، 
ایام، کرمانشاه، کردستان، همدان، 
خوزســتان، اصفهــان، آذربایجــان 
شرقی و کهگیلویه و بویراحمد و در روز 
سه شــنبه در زنجــان، قزویــن، تهران، 
البــرز و مازنــدران احتمــال آبگرفتگــی 

وجود دارد.

۱۵

عدد خبر

خبر روز

نجات ارجان دیگر ممکن نیست
 اسماعیل یغمایی در مورد آخرین وضعیت محوطه باستانی ارجان كه گفته می شود 5۰۰ هكتار 
وسعت دارد و تاریخ زوال دوره عیالم و آغاز هخامنشی را روایت می كند، می گوید: شهرداری 
بخشی از محوطه را پارك كودك كرده است و چرخ و فلك در آن كاشته و درختكاری كرده 
است، وزارت نفت و سازمان آب و برق خوزســتان هم كه لودر انداختند و لوله گذاری كردند 
و محوطه را نابود كردند. در تمام این مدت هم اداره حفاظت از آثار باســتانی و پژوهشكده 
باستان شناســی در خواب بود و صدای ما هم به هیچ كجا نرســید. حــاال هم دیگر كاوش 
نجات بخشی در این محوطه كه زمانی بسیار غنی بود، هیچ فایده ای ندارد. محوطه باستانی 
ارجان حاال دیگر نه یك محوطه باستانی ثبت ملی شده كه یك زباله دانی و محل تجمع معتادان 
است. من هم وقتی به این محوطه رفتم آن را نشناختم و وقتی متوجه شدم اینجا همان محلی 
است كه تالش زیادی برای كاوش و نجات آن داشتم و حاال اینگونه از دست رفته است، از خود 

بیخود شدم و روی خاك افتادم و زار زار گریستم. 

مكث
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آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشــور نشان می دهد با سپری شدن 
۲۰۶روز از سال آبی تا ۲۷فروردین )سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل 
حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۲۶.۱۵میلیارد مترمکعب است. 
فیروز قاسم زاده، مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور اعالم کرده 
است ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۲۰.۷۱میلیارد مترمکعب 
رسیده که کاهشی معادل ۳درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 
دارد. اوضاع سدها در خوزستان اما بیش از اعداد و ارقام کشوری، بحرانی 
است؛ بحرانی که با توجه به نقش مهم و استراتژیک خوزستان در تولید 

برقابی و محصوالت کشاورزی می تواند دامن همه استان ها را بگیرد.

بحران سدها و تولید برق
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه فقط ۳۶درصد حجم 
مفید مخازن سدهای خوزســتان آب دارد، می گوید: با توجه به شرایط 

نامساعد بارش های صورت گرفته در باالدست سد های استان هم اکنون 
حجم مفید مخازن ســدها ۴میلیارد و ۷۰۰میلیــون مترمکعب معادل 
۳۶درصد و ۶۴درصد از حجم مخازن خالی است. عباس صدریان فر با بیان 
اینکه میزان ورودی سد کرخه از ابتدای سال آبی جاری نسبت به میانگین 
بلندمدت حدود ۶۰درصد کاهش داشته است، می افزاید: با درنظرگرفتن 
این موضوع از یک سو و قرار گرفتن در دومین سال خشکسالی پیاپی در 
این حوضه آبریز، کاهش قابل توجهی در ذخایر آب این سد ایجاد شده و 
وضعیت این سد نسبت به سد های دیگر بحرانی تر است. به گفته مدیرعامل 
سازمان آب و برق خوزســتان، هم اکنون ســطح آب مخزن سد کرخه 
نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۰متر پایین تر و از نظر حجم ۱میلیارد 
و ۶۰۰میلیون مترمکعب کمتر و حجم باقیمانده قابل بهره برداری از سد 

کرخه ۲۷۰میلیون مترمکعب است.
حجم مفید ذخیره سدهای خوزستان در حالی در شرایط بحرانی است که 
حدود 9درصد تولید برق کشور برعهده نیروگاه های برقابی قرار دارد که از 

این میان، سهم خوزستان حدود ۱۰هزار مگاوات برق در یک سال است.
در سال آبی گذشته که مهر۱۴۰۰به پایان رسید، خوزستان به دلیل کمبود 
آب فقط توانست حدود ۵۰درصد تعهد برق خود را تولید کند. نیروگاه های 

خوزستان توان تولید ۷۷۰۰مگاوات برق را دارند، اما رقم تولید آنها سال 
گذشــته به ۳۵۰۰مگاوات رســید. با توجه به تراز منفی اغلب سدهای 
خوزســتان و کاهش قابل توجه بارندگی ها به نظر می رسد این استان در 

ماه های پیش رو نیز برای تولید برق با مشکل مواجه شود.

محدودیت برای قطب تولید کشاورزی
خوزســتان با تولید ســاالنه ۱۷.۵میلیون تن انواع محصوالت زراعی و 
باغی در رتبه نخست تولیدات کشاورزی در کشور قرار دارد و قطب تولید 
محصوالت کشاورزی محسوب می شود. سدها نقش مهمی در این تولید 
دارند به طوری که در زمستان کمبود آب مورد نیاز کشاورزی )آب مورد 
نیاز مازاد بر باران( و در تابستان عالوه بر تولید برق، کل آب مورد نیاز کشت 
تابستانه را تامین می کنند. اما در شــرایطی مانند امسال و سال گذشته 
که بارندگی بسیار پایین تر از حدمعمول است و سدها هم در پایین ترین 
سطح مخازن خود قرار دارند، نمی توان به کشت با آب سدها امیدوار بود. 
کشت زمستانه خوزســتان حدود یک میلیون و ۱۰۰هزار هکتار بود که 
این رقم در تابستان به ۲۵۰تا ۳۰۰هزار هکتار می رسد، اما سال گذشته 
کشت پاییز و زمستان به بیشــتر از نصف این عدد کاهش یافت. رئیس 
سازمان جهادکشاورزی خوزســتان با بیان اینکه بیش از 9۰درصد آب 
مصرفی کشاورزی استان از آب های سطحی باالدست تامین می شود به 
همشهری می گوید: خشکسالی بی سابقه امسال و سال گذشته و کاهش 
بارندگی در باالدست اوضاع را به ویژه در حوضه کرخه بحرانی کرده است 
و به همین دلیل محدودیت ها و ممنوعیت هایی درباره محصوالت آب بر 
درنظر گرفته شده. خدارحم امیری زاده با بیان اینکه الگوی کشت تابستان 
با توجه به میزان و مقدار آب قابل دسترسی که سازمان آب و برق اعالم 
کرده تدوین شده است، می افزاید: براســاس مصوبه شورای امنیت ملی 
و شورای عالی آب، کشــت برنج در ۴حوضه آبی خوزستان یعنی مارون، 
کارون، کرخه و دز ممنوع است، در حوضه کرخه به دلیل کاهش شدید 
ذخیره آبی عالوه بر برنج هیچ کشت تابستانه ای انجام نمی شود و فقط آب 
مورد نیاز کشــت های دائمی تامین خواهد شد. در سایر حوضه های آبی 
هم تأکید شده است کشت های کم مصرف و کم آب بر انجام شود. او کل 
کشت خوزستان را در تابستان طی ســال های 98و 99حدود ۴۰۰هزار 
هکتار عنوان می کند که امســال به 9۰هزار هکتار کاهش یافته اســت. 
به گفته این مقام مسئول، پیشنهادهایی برای جبران خسارت کشاورزی 
و ارائه بسته های حمایتی و معیشتی به استانداری، وزارت نیرو و وزارت 
جهادکشاورزی داده شده است. امیری زاده همچنین با اظهار امیدواری از 
بارش های خوب در سال زراعی آینده می گوید: با توجه به اینکه خوزستان 
قطب تولید محصوالت کشــاورزی و کانون تامین امنیت غذایی کشور 
محسوب می شود، محدودیت کشت تأثیر بسیاری بر تامین غذایی کشور 
خواهد گذاشت. به همین دلیل ضروری است استان های دیگر و دولت و 

وزارت جهادکشاورزی برای پر کردن این خأل برنامه ریزی کنند. 

کاهش بارندگی، کمبود آب و  اوضاع بحرانی ذخیره سدهای ۴حوضه آبی خوزستان منجر شد کشت تابستانه 
در این استان محدود و از ۴۰۰هزار هکتار در سال 98و 99به 9۰هزار هکتارکاهش یابد

سفرهکشاورزیدرخوزستانکوچکمیشود
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 ساخت 3پارک جنگلی
در دل سنندج

سنندج با وجود قرارداشتن در دامنه آبیدر و بهره مندی از طبیعت 
زیبای کوهستانی یکی از پایین ترین سرانه های فضای سبز در 
کشور را دارد. ســرانه فضای سبز این شــهر حدود یک ششم 
میانگین کشــوری و فقط حدود ۲متر است؛ عددی که با توجه 
به جمعیت ۵۰۰هزارنفری این شهر بسیار کم به نظر می رسد.با 
این حال خبر سپرده شدن مسئولیت پارک جنگلی نیشتمان به 
شهرداری ســنندج این نوید را برای مردم شهر دارد که کم کم 

می توانند در نزدیکی خانه و محله خود صاحب تفرجگاه شوند.
شهردارســنندج درباره پــارک جنگلــی نیشــتمان که در 
بلوارپاسداران نرسیده به میدان جهاد شهر سنندج قرار دارد به 
همشهری می گوید: با پیگیری های انجام شده ۲۰هکتار زمین 
به شکل پارک جنگلی متعلق به منابع طبیعی استان در قسمت 
جنوبی شهر سنندج در اختیار شهرداری قرار گرفته است تا برای 

استفاده عموم مردم به پارک تبدیل شود.
سیدانوررشیدی اظهار می کند:این زمین به شکل اجاره ای برای 
مدت ۱۰سال از سوی منابع طبیعی به شهرداری سنندج سپرده 
شده است وبه واسطه این قرارداد، شهرداری می تواند این فضا را 
به عنوان پارک جنگلی تجهیز کند.وی با بیان اینکه سرانه فضای 
سبز سنندج از میانگین کشوری پایین  تر است، می افزاید: طبیعت 
سنندج بسیار زیبا و منحصر به فرد است، اما درحالی که میانگین 
سرانه فضای سبز در کشور ۱۲تا ۱۵متر است، برای هر شهروند 
سنندجی فقط ۲متر فضای سبز وجود دارد که بسیار ناکافی است 
و بر تفرجگاه های موجود شهر فشار زیادی وارد می کند. به همین 
دلیل اضافه شــدن پارک هایی مانند نیشتمان به شهر می تواند 
در افزایش فضای سبز سنندج بسیار مفید باشد. رشیدی ادامه 
می دهد: یکی از دالیل اهمیت پارک جنگلی نیشتمان نزدیکی 
آن به شهرک بهاران است. این شــهرک بزرگ که مسکن مهر 
و چند مجتمع مســکونی بزرگ دیگر در آن قرار دارد با وجود 
چنین پارک بزرگی صاحب فضای سبز و محیط تفریحی قابل 

توجهی می شود.

برنامه ها برای پارک جنگلی جدید سنندج
شهردار ســنندج درباره مشــکالت پیش روی نیشتمان هم 
می گوید: باتوجــه به اینکه این زمین مشــکل ارتفاع دارد و در 
قیف پروازی فرودگاه ســنندج قرار گرفته است، امکان ایجاد 
ســاختمان های بلندمرتبه و شــهربازی در آن وجود ندارد. به 
همین دلیل اجرای پیســت دوچرخه سواری و فضای تفریحی 
پارک جنگلی برای این فضا برنامه ریزی شــده اســت.البته در 
قسمت شمال شــرقی پارک فضایی وجود دارد که درصورت 
جذب سرمایه گذار امکان ایجاد فضاهای تفریحی مانند پینت بال 

امکان پذیر است.
رشــیدی درباره بودجه مورد نیاز برای تکمیــل این پارک هم 
توضیح می دهد: اگر شــهرداری بخواهد به شکل مستقل این 
پارک را تکمیل کند به حدود ۵۰تــا ۷۰میلیارد تومان بودجه 
نیاز دارد. تالش ما این اســت که از توان ســرمایه گذاران برای 
همکاری در این بوستان بزرگ استفاده کنیم تا بتوانیم نقدینگی 
شهرداری ســنندج را هدایت و برای این سازمان تولید ثروت و 

درآمد پایدار کنیم.
وی می افزاید: نکته دیگر این است که به جز ساخت وساز پارک، 
نگهداری از فضای ۲۰هکتاری و درختان پارک نیشتمان و ارائه 
خدمات عمومی به شهروندان هزینه قابل توجهی برای شهرداری 
ایجاد می کند و به همین دلیل همراهی سرمایه گذاران می تواند 

در این زمینه راهگشا باشد.
رشــیدی درباره دیگر مزایای این محیط طبیعی هم می گوید: 
عبور رودخانه از این پارک جنگلی یکی از جنبه های جالب آن 
است، پارک نیشتمان در پایین دست منطقه قشالق گریزه است 
و ۶کیلومتر از طول این رودخانه بین ۲پل قشــالق و پل گریزه 
قرار دارد. پل قشالق یکی از پل های قدیمی شهر سنندج است و 
می تواند زمینه جلب عالقه مندان به میراث فرهنگی و گردشگری 

را نیز فراهم کند.

برنامه های شهرداری برای افزایش فضای سبز 
شهردار سنندج درباره دیگر طرح های این سازمان برای بهبود 
فضای سبز شهر هم می گوید: شهرداری بر محله محوری تأکید 
بسیار دارد، تالش ما این اســت که پارک های درون محله ای را 
احیا و درکنار آن برای انتقال ترافیک جمعیت مراجع به تفرجگاه 

زیبای آبیدر، فضاهای دیگری را ایجاد کنیم.
وی درباره پــارک جنگلی آبیدر اظهار می کنــد: آبیدر یکی از 
پارک هایی اســت که در قالب قرارداد ۳۰ســاله از سوی منابع 
طبیعی به شهرداری ســنندج واگذار شده است، مراجعه خیل 
عظیمی از مردم استان و مسافران به این پارک جنگلی می تواند 
به آن صدمه بزند. به همین دلیل برای آنکه این کوه زیبا کمتر 
دستکاری شــود و زیست بوم طبیعی آن آســیب نبیند پارک 
جنگلی ۲۰هکتاری نیشــتمان، پارک ۱۲هکتاری دگران در 
بلوار ساحلی شهر سنندج و پارک ۱۵هکتاری آشتی را تکمیل 

خواهیم کرد.
رشــیدی همچنین   می گوید: البته بــه جز این پــارک قرار 
اســت از اراضی منابع طبیعی شــهر ســنندج ۲پــروژه 9۰و 
۱8۰هکتــاری دیگــر هم بــه شــهرداری احالــه مدیریت 
 شــود که تکمیل آنها ســنندج را به استاندارد ســرانه فضای 
سبز کشور می رساند.  وی همکاری شهروندان در بهبود فضای 
ســبز شــهر را نیز مهم ارزیابی می کند و می افزاید: شهرداری 
ســنندج تالش می کند از توان و مشارکت نیروهای مردمی در 
افزایش فضای سبز شهر هم اســتفاده کند. به همین دلیل از 
اسفند سال ۱۴۰۰پویشی با نام »سنندج سبز« راه اندازی شده 
است که در قالب آن شهروندان می توانند به شکل معمول یا به 

نام فرزندان خود نهال هایی را بکارند و از آن نگهداری کنند. 

کردستانحمیده پازوکی؛ خبرنگارشهری

وضعیت حاد آب در لرستان 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب لرستان، گفت: 
با توجه به بارندگی های کم و بــروز گرمای زودتر 
از موعد، پیش بینی می شــود شاهد افزایش دمای 
حداقل ۴درجه ســانتی گرادی هوا نســبت به حد 
اســتاندارد در تابستان باشــیم. به گزارش ایسنا، 
حمیدرضا کرموند اظهار کرد: امســال غرب کشور 
و استان های زاگرس نشــین کمترین بارندگی را 
داشتند و از بین این اســتان ها متأسفانه لرستان 
وضعیت حادتــری دارد. وی با اشــاره بــه اینکه 
هم اکنــون وضعیت مصرف آب در اســتان در حد 
معمول است اما منابع تأمین آب نگران کننده اند، 
عنوان کرد: یکی از مشکالت ما نداشتن سد و تأمین 
آب از آن اســت که در این مــورد تبلیغات درباره 
مصرف بهینه می تواند مؤثر باشد. کرموند با اشاره 
به اینکه هدر رفت آب لرستان در حد معمول است، 
بیان کرد: با اجرای سیستم های مدیریت هوشمند 
شبکه توزیع هم شکستگی ها را کاهش داده ایم و هم 
هدر رفت نامرئی کمتر شــده است. وی یادآور شد: 
برای جلوگیری از مصارف غیرمجاز هم برنامه ریزی 
کرده ایم و در این زمینه به ویژه در روستاها اقدامات 
خود را گسترش خواهیم داد. عده ای در روستاها با 
تخریب خطوط انتقال آب مزارع و باغ ها را آبیاری 
می کنند. این کار باعث می شــود جمعیت زیادی 
در روســتاها با کمبود آب و حتی قطع آب مواجه 
شوند. کرموند  ادامه داد: پروژه هایی که در حال اجرا 
هستند، در ماه های باقیمانده بهار تکمیل می شوند 

تا ظرفیت تأمین آب و ذخیره سازی افزایش یابد. 

 خبر

عدد خبر

مدیــرکل راه و شهرســازی آذربایجان غربی 
اعالم کرد ۱۶۵هزار و ۶۹۳خانوار در ۴۷شهر 
آذربایجان غربی برای نهضت ملی مسکن 
ثبت نــام کرده انــد. به گفتــه سیدمحســن 
حمزه لــو، متقاضیانــی که درخواســت آنها 
تأییــد شــده ١۵روز فرصــت دارند حســاب 
خــود را افتتــاح و وجــه الزم را واریــز کننــد. 
میــزان واریــزی وجــه اولیــه متقاضیــان در 
طرح نهضت ملی مسکن  ۴۰میلیون تومان 
تعیین شده اســت که پس از آن بالفاصله 
عملیات اجرایی پروژه هــا و پرداخت کمک 

تسهیالت آغاز می شود.
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بــا همــت محســن چاووشــی، خواننــده 
مطــرح کشــورمان و کمــک هــواداران او 
۵۹زندانــی جرایــم غیرعمــد در اســتان 
اردبیــل آزاد شــدند. به گفتــه کریــم هللا 
محبوبی، مدیر ستاد دیه استان اردبیل، 
این زندانیان جرایم غیرعمد در ۴مرحله 
در سال گذشته و امســال آزاد شده اند. 
برای آزادی این زندانیان ۵۷میلیارد ریال 
منابع نیاز بود که بخشی از این منابع از 
طریق هواداران خواننده محبوب ایرانی 

تأمین شده است.

59
زندانی

اردبیل

همزمــان بــا فصــل برداشــت گل محمدی 
۲۱۰تن محصول از گلستان های شهرستان 
داورزن در غرب خراســان رضوی برداشت 
شد که حدود ۲۵تن بیشتر از سال گذشته 
اســت. به گفتــه علیرضــا دلبــری، مدیــر 
جهادکشاورزی شهرســتان داورزن سطح 
زیرکشــت گل محمــدی در شهرســتان 
داورزن ۶۶هکتــار بــود کــه امســال به طور 
میانگین بیش از ۳تن گل از هر هکتار آن 

برداشت شد. 

انرضوی
خراس

 ۲1۰
تن  

عکس خبر

معضالت محله سعدی
از دیرباز محله ای بسیار قدیمی در اطراف آرامگاه سعدی 

شیرازی به نام »محله سعدی« قرار دارد که ساکنان اصلی 
خانه های خود را به اتباع غیرایرانی اجاره داده اند و حاضر به 
فروش خانه هایشان به شهرداری برای طرح بهینه سازی و 
زیباسازی این منطقه نیستند، زیرا مدعی هستند ، قیمت 
شهرداری   مناسب نیست. همین امر باعث ایجاد جلوه ای 
بسیار زشت و زننده پیرامون مزار سعدی شیرازی به عنوان 
یکی از قطب های گردشگری و فرهنگی شیراز و کشور شده 

است. عکس ها: باشگاه خبرنگاران جوان

فارس

لرستان

چند روزی اســت فیلمی با عنوان »عبــور خطرناک 
یک مادر و نــوزاد از رودخانه« در شــبکه های مجازی 
دست به دســت می شــود و آن را به یوســف  مرادی، 
مستندســاز و منطقه زیالیی در شهرســتان مارگون 
استان کهگیلویه وبویراحمد نسبت داده اند که البته وی 

ساخت چنین مستندی را رد می کند. 
در این فیلم مادری با نوزاد در آغوش خود برای عبور از 
رودخانه از »َجّره« اســتفاده می کند؛ وسیله ای ساده و 
اولیه که از اتصال یک کابل به ۲سوی عرض رودخانه و 

یک قرقره  ساخته شده است.
گرچه پیگیری های روزنامه همشــهری نشان می دهد 
تصویر به احتمال زیاد مربوط به روستای »نسه کوه« در 
مرز کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال و بختیاری و جزو 
شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری است 
اما فرماندار لردگان تأکید می کند فیلم نمی تواند مربوط 

به زمان حاضر باشد.

یک فیلم، یک مقایسه!
یوســف مرادی، مستندســاز عالوه بر اینکه می گوید 
سازنده این مســتند نیســت و آن را نمی شناسد، در 
پاسخ به همشــهری توضیح می دهد تصویر مربوط به 
منطقه زیالیی است. بررسی شــبکه های مجازی هم 
نشان می دهد زمان و مکان وقوع فیلم مشخص نیست 
و به نظر می رسد بیش از هرچیز در انتقاد به سفر فرزند 
رئیس مجلس شورای اسالمی به ترکیه و مقایسه این دو 

منتشر شده باشد.
هدف از انتشــار فیلــم هر چه بــود، اما بــه هر حال 
هنــوز اهالی ۳منطقــه در حوالی رود خرســان و مرز 
کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحــال و بختیاری برای 
عبور از این رودخانه وحشــی و کوهســتانی با چالش 
مواجهند؛ نسه کوهی ها در شهرســتان لردگان و چند 
منطقه روســتایی در بخش رودشــت )چهارمحال و 
بختیاری( و اهالــی برآفتاب جالله در شهرســتان دنا 

)کهگیلویه وبویراحمد(.

نسه کوهی ها صاحب پل دسترسی شدند
نسه کوه حدفاصل رودخانه خرسان و دهستان زیالیی 
زیرمجموعه شهرستان لردگان اســتان چهارمحال و 
بختیاری اســت؛ جایی که احتماال فیلم منتشر شده از 

مادر و کودک مربوط به آن می شود.
فرماندار لــردگان در این باره به همشــهری می گوید: 
خدمات رسانی به سوی دیگر رودخانه هزینه های بسیاری 
دارد و به همین دلیل بارها از مردم خواســته ایم برای 
خدمات رسانی بهتر این سوی رودخانه و نزدیک روستای 

همسایه ساکن شوند، اما قبول نکرده اند.
رضا بابامیر با بیان اینکه روســتای نســه کوه 9خانوار 
و حدود ۷۰نفــر جمعیــت دارد، می افزایــد: پلی در 
۳کیلومتری روستا که ۲استان را به هم وصل می کند 
وجود دارد که اهالــی با ماشــین از روی این پل تردد 
می کنند و وارد جاده اصلی می شوند. یک فرد خیر هم 

به تازگی پل معلقی را در کنار روســتای نسه کوه روی 
رود خرســان به طول۵۰ متر و عرض ۷۰ ســانتی متر 
برای عبور انســان و دام نصب کرده است. من ۴-۳روز 
پیش همانجا بودم و با خودرو از روی همین پلی که در 
فاصله ۳کیلومتری روستا قرار دارد، عبور کردم. قرارگاه 
امام حسن)ع( سپاه هم به تازگی عملیات اجرایی جاده 

دسترسی این منطقه را آغاز کرده است.
او البته تأکید می کند: اگر فیلم پخش شــده مربوط به 
منطقه ای دیگر و جدید اســت، مستندســاز می تواند 

منطقه را معرفی کند تا رسیدگی صورت گیرد.
فرماندار لــردگان با بیــان اینکــه ۱۵۰کیلومتر مرز 
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویــه و بویراحمد را رود 
خرسان شــکل می دهد، مي گوید: در بخش رودشت 
هم چند منطقه روســتایی وجود دارد که یکی از این 
روســتاها با ۳-۲ خانوار برای عبــور از رودخانه از جره 

استفاده می کنند.
به گفته بابامیر، این منطقه محل اسکان عشایری و بدون 
کد روستایی اســت که به دلیل قرارگیری در پشت سد 
در دست ساخت خرســان۳  بعد از آب گیری سد باید 

جابه جا شوند.
او می افزاید:  با بهره برداری از ســد خرسان۳، ۲روستا و 
8منطقه عشایری با جمعیت حدود ۵۰-۴۰ خانوار باید 
جابه جا شوند و وزارت نیرو هفته پیش جلسه ای درباره 

تعیین تکلیف جابه جایی شان داشت.

انتساب اشتباه به زیالیی
مســئوالن کهگیلویه وبویراحمد هم معتقدند در این 
استان روستایی که اهالی آن مجبور به عبور با جره باشند، 
ندارند و تنها مورد همان نسه کوه در حوزه استحفاظی 
چهارمحال و بختیاری است. فرماندار مارگون در این باره 
به همشهری توضیح می دهد: مردم به دلیل بی اطالعی 

فیلم را مربوط به زیالیی معرفی کرده اند درحالی که در 
منطقه زیالیی چنین موردی نداریم و تنها روســتایی 
 که از جــره اســتفاده می کردند، نســه کوه مربوط به 

چهارمحال و  بختیاری بود.
باقر قائمی اما می گوید در منطقه جالله، بخش پاتاوه، 
شهرستان دنا استان کهگیلویه وبویراحمد اهالی یکی 
از روســتاها به نام برآفتاب برای عبور از رود خرســان 

چالش دارند.
بخشدار پاتاوه در این باره به همشهری می گوید: روستای 
عشایری برآفتاب با جمعیت حدود ۲۰خانوار در منطقه 
مرزی ۲استان و در کنار رود خرسان قرار دارد. در دهه 
8۰با یک میلیارد تومان اعتبار پلی روی رودخانه ساخته 
شده بود، اما رودخانه بزرگ و وحشی است و سال 9۳-

9۲با توجه به بارندگی های شدید تخریب شد.
سید فاضل پورخسرو با بیان اینکه کمبود اعتبار اجازه 
ساخت پل جایگزین را در این منطقه نداده بود، توضیح 
می دهد: رودخانه در این منطقه کم عرض است و اهالی 
برای تردد خود و دام هایشان یک پل چوبی دارند و از جره 

استفاده نمی کنند.
به گفته او، به تازگی مناقصه ساخت پل در این منطقه 
برگزار و پیمانکار طرح هم انتخاب شده است که به زودی 

ساخت پل جایگزین را شروع می کند. پورخسرو البته با 
توجه به کوهستانی و سخت گذر بودن منطقه زمانی را 
برای بهره برداری از پل تعیین نمی کند و معتقد است کار 

به سرعت پیش خواهد رفت.

   
مشکالت استان های محروم کم نیست، مواردی از این 
دست در مناطقی بین ۲ استان کهگیلویه وبویراحمد و 
چهارمحال و بختیاری و برخی مناطق در استان هایی 
مانند خوزستان هم مسبوق به ســابقه است و روزنامه 
همشــهری بارها از آنها گزارش تهیه و مشــکالت را 

رسانه ای کرده است.
اینکه اکنون عده ای صرفا برای دعواهای سیاسی خود 
این مسائل را پررنگ می کنند، شیوه مناسبی برای بیان 
و حل مشکالت اســتان های محروم نیست و دردی از 
مردم آن منطقه دوا نمی کند. تجربه ثابت کرده اســت 
معموال این نوع هیاهوی مخصوص رســانه های فضای 
مجازی، آتشی اســت که زود به خاکستر می نشیند و 
فراموش می شود. چند روز دیگر مســئله ای تازه بیان 
می شود و کسی از مشــکالت مردم استان های محروم 

یادی نمی کند. 

کسی به فکر مادر و کودک نبود

محمد کاموس پیگیری
دبیر گروه استان ها

 ویدئوی عبور خطرناک مادر و کودک از رودخانه با اینکه زمان و مکان مشخصی ندارد ولی قابل انکار هم نیست
موضوعی که بیشتر دستمایه دعواهای سیاسی شد

حواشی انتشار یک ویدئو در فضای مجازی

شاخص پایین راه در 2استان
 کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال و بختیاری 
2استان محروم در جنوب غربی ایران هستند که 
مهم ترین چالش هر 2استان راه است به طوری که 
هر از گاهی انتشار تصویر یا فیلمی از عبور سخت 
اهالی به ویژه در مناطق روستایی منتشر می شود.

کهگیلویــه و بویراحمــد 6139کیلومتر جاده 
اصلی، فرعی و چهارخطه دارد که از این میزان 5420کیلومتر آن فرعی و روســتایی و کمتر 
از 100کیلومتر بزرگراه اســت. در چهارمحال و بختیاری هم اوضاع به همین ترتیب است و از 

3372کیلومتر راه فقط 259کیلومتر بزرگراه و بقیه راه اصلی، فرعی و راه روستایی است.  

مکث

خوزستان

گزارش 
روز

سیده زهرا عباسی 
خبرنگار
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سرپرســت دفتر صنایع خودروي 

گزارش
وزارت صنعت، از طراحی یک پلتفرم 
مشــترک داخلــی بــرای تولید 
خودروهــای ارزان کــه 150تــا 200میلیــون 
تومان)معادل 5تا 6هزار دالر( قیمت خواهد داشت 
خبر داد. عبداهلل توکلی الهیجانی گفت: این پلتفرم که 
محصوالت آن در نیمه نخست ســال 1402به بازار 
می آید با مشارکت 2خودرو ساز بزرگ داخلی و برای 
تولید دست کم 4مدل خودروی ارزان قیمت در حال 
طراحی است و می تواند از نظر قیمت، جایگزینی برای 

پراید باشد.
به گزارش همشــهری، اغلب کارشناسان معتقدند 
مهم ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در 3سال گذشته 
کاهش تولید در شرکت های خودروساز داخلی است. 
آمارها نیز نشان می دهد تیراژ تولیدات خودروسازان 
داخلی فقط کفاف 65درصد از تقاضای بازار را می دهد 
و بازار با کمبود 35درصدی تولید مواجه است. پیش 
از این منوچهر منطقی، معــاون صنایع حمل ونقل 
وزارت صنعت نیز این موضــوع را تأیید کرده و گفته 
بود: وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به طور 
طبیعی قیمت باال می رود و قیمت عرضه کارخانه با 
بازار، فاصله معناداری پیدا می کند. محاسبات انجام 
شده نشان می دهد با عرضه یک میلیون و 400هزار 
دستگاه خودرو، روند عرضه و تقاضا در بازار خودرو به 

هم نزدیک می شود.
در عین حال برخی برآوردها نشــان می دهد حذف 
پراید، به عنوان ارزان ترین خودروی داخلی، از چرخه 
تولید، با توجه به آنکه نرخ آن سازگاری زیادی با قدرت 
خرید بخش کم درآمد جامعه داشت، بازار خودرو را از 
چرخه تعادل خارج کرده است. در واقع بخش زیادی 

از تقاضای بازار مربوط به  خودروهای ارزان قیمت بود 
که با حذف پراید از چرخه تولید امکان خرید خودرو 
برای بخش زیادی از جامعه از دســت رفت و بازار با 
نوعی آشفتگی مواجه شد. گمان می رود این موضوع 
بر قیمت سایر خودروهای داخلی نیز تأثیر گذاشته 
باشد. در چنین شرایطی وزارت صنعت در تالش است 
با محاسبه قدرت خرید جامعه، محصول استانداردی 
را به بازار ارائه کند که از نظر قیمت مشابه پراید باشد 
و بتواند بخش زیادی از نیاز های جامعه را مرتفع کند.

جایگزینپرایدبهبازارمیآید
آنطور که عبداهلل توکلی الریجانی، سرپرســت دفتر 
صنایع خودروي وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر 
داده است: با هدایت وزارت صنعت و با همکاری سایپا 
و ایران خودرو طراحی پلتفرم مشترکی در حال انجام 

است که می توان محصوالتی را بر مبنای آن تولید کرد 
که مطابق با قدرت خرید بخش زیادی از جامعه باشد. 
او با بیان اینکه محصوالت این پلتفرم  مشــترک، تا 
نیمه نخست سال 1402 به بازار می آید، افزود: طبق 
محاسبات انجام شده قرار است دست کم 4خودروی 
مختلف روی این پلتفرم  مشــترک در شرکت های 
خودروساز داخلی تولید شود که میانگین قیمت آن 
رقمی بین 150تا 200میلیــون تومان یا معادل 5تا 

6هزار دالر است.
توکلی الهیجانی با بیان اینکه تاکنون هیچ خودرویی 
نتوانسته در حوزه قیمت جایگزین پراید شود، تأکید 
کرد: یکی از موضوعات مهــم در تولید خودروهای 
داخلی تیراژ تولید است، به طوری که اگر تیراژ تولید 
از یک محدوده پایین تر باشد تولید آن خودرو، صرفه 
اقتصادی ندارد، بر همین اساس قرار است روی پلتفرم 

اقتصادی در حال طراحی، ساالنه 300هزار دستگاه 
خودرو تولید شود تا هم صرفه اقتصادی داشته باشد و 

هم بتواند از نظر قیمت جایگزین پراید شود.
او تأکید کرد: با طراحی این پلتفرم  هریک از 2شرکت 
بزرگ خودروساز داخلی می توانند محصول خاص خود 
را متناسب با شرایط بازار با آپشن های مختلف و در 
عین حال متناسب با استانداردهای 85گانه تولید کنند 
و نیاز بازار را به  خودرو های ارزان قیمت و استاندارد و 
به روز، که هم اکنون حلقه مفقوده بازار است، رفع کنند. 
به گفته او این پلتفرم  به گونه ای طراحی خواهد شد 
که بتواند در مسیر تولید خودروهای برقی نیز مورد 

استفاده قرار گیرد.

چگونگیطراحیپلتفرم
آن طورکه سرپرســت دفتر صنایع خودروي وزارت 
صنعت خبر داده طراحی این پلتفــرم  در داخل در 
حال انجام است اما درصورت نیاز از مشاوران خارجی 
نیز کمک گرفته می شود. اطالعات همشهری نشان 
می دهد در مســیر طراحی تا تولید ایــن خودرو که 
احتماال یک ســال و نیم به طول می انجامد، برخی 
شــرکت های بین المللی فعال در زمینه طراحی نیز 
مشارکت خواهند کرد، با این حال بخش اصلی طراحی 
این پلتفرم  اقتصادی در داخل انجام خواهد شــد و 
طراحان خارجی احتماال در طول انجام کار ایرادات 

احتمالی پلتفرم را رفع خواهند کرد.
گمانه زنی هــا حاکی اســت که محصــوالت نهایی 
این پلتفــرم ، محصوالتی با طراحی هــای به روز و با 
اســتانداردهای باالی ایمنی خواهد بود که کاربرد 
شــهری دارد و می تواند در زمره خودرو های کوچک 

اندام دسته بندی شود.

جانشینپرایدمیآید
آغاز طراحی یک پلتفرم  داخلی برای تولید خودروهای ارزان قیمت

با طراحي یک پلتفرم مشترک داخلي 4خودروي ارزان قیمت 150 میلیون توماني  تا نیمه نخست 1402 به بازار مي آید

اختالفقیمتنوبرانههای
میادینوبازار؛200درصد

به رغم شکســت قیمت نوبرانه ها در پایان اولین ماه از بهار، 
هنوز فاصله نرخ این میوه های پرطرفدار در بازار بیش از 200 
برابر نرخ  میادین میوه و تره بار اســت. گوجه سبز با متوسط 
قیمت 190 هزار تومان در مغازه های سطح شهر، 222 درصد 
گران تر از میادین به فروش می رسد. کمترین اختالف قیمت 
در نوبرانه ها مربوط به خربزه ملون اســت که فاصله قیمت 

مغازه و میادین در آن به 118 درصد رسیده است.

سیب زرد

15.800
27.000

پرتقال 
توُسرخ
15.200
27.000

گوجه 
سبز

59.000
190.000

توت 
فرنگی
48.000
110.000

موز

29.500
34.000

کیوی

14.400
25.000

قیمت در سطح شهرقیمت در میادین

کیلوگرم/تومان

48.000
150.000

چغاله 
بادام

خربزه 
ملون

11.900
26.000

الکچریهاکمترگرانشدند
برآوردها نشان می دهد تغییرات قیمت انواع شکالت 
صبحانه در بازه زمانی1/5ســال گذشــته نسبت 
به بســیاری از کاالهای اساســی و اقالم واجب و 
پرمصرف، ناچیز بوده اســت. قیمت انواع شکالت 
صبحانه که از خوراکی های الکچری محســوب 
می شود ظرف 18ماه گذشته بین 30 تا 40درصد 
باال رفته و حتی قیمت فروش برند معروف نوتال هم 
که به صورت غیررسمی وارد کشور می شود افزایشی 

بیش از این میزان نداشته است.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

تاالر شیشه ای

بورسدرصدربازارها؛درفروردین
آمار ها نشان می دهد سهامداران شرکت های بورس و فرابورس 
در پایان نخستین ماه سال جاری بیشترین بازده را در میان همه 

بازارها به دست آورده اند.
به گزارش همشهری، در شرایطی که سال قبل بازار سهام کمترین 
بازده را در میان همه بازارها به دســت آورده بود، آمار ها نشــان 
می دهد امسال ورق برگشته و تا اینجای کار بورس رتبه نخست 
پربازده ترین بازار را به دســت آورده است. طبق اطالعات موجود 
شــاخص کل بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه گذاری 
در بورس اســت، از ابتدای ســال تاکنون 145هزار واحد رشد 
کرده و هفته قبل حتی از مرز 1.5میلیــون واحد نیز عبور کرد. 
سهامداران در فروردین ماه امســال به طور میانگین 10.6درصد 
ســود کرده اند. طبق آمار های موجود میزان رشد شاخص کل 
هم وزن حتی از بازده شــاخص کل نیز بیشــتر بــوده و بیش از 
14.5درصد رشد کرده اســت. این ارقام دوبرابر میزان بازده بازار 
طال و ارز است. بخشی از دالیل رشد بازده بورس در مقایسه با سایر 
بازارها، ناشی از ورود نقدینگی تازه به بازار سهام است؛ به طوری 
که ظرف یک ماه گذشته حجم معامالت خرد در بورس به شکل 
محسوسی افزایش  یافته و از روزانه 3 تا 3500میلیارد تومان به 
5 تا 6هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می دهد امسال تمایل 
سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس افزایش یافته است. در 
فروردین امســال میزان بازده بازار طال و ارز 7.6درصد و بازار ارز 
5.2درصد بوده است. سال قبل میزان قیمت طال و ارز به ترتیب 17 
و 22درصد افزایش داشت در حالی  که میزان بازده سرمایه گذاری 
در بورس فقط 4.6درصد بود. به نظر می رســد با توجه به کاهش 
شدید قیمت ها در سال گذشته بازار سهام جذابیت تازه ای برای 
سرمایه گذاران پیدا کرده است. تحلیلگران انتظار دارند این روند 
بازده تا پایان سال ادامه یابد و بازار سهام امسال با بیشترین رشد در 

مقایسه با سایر بازار ها مواجه شود. 

مقایسه بازده بازار ها در فروردین ماه امسال

خبر

قاسمعلی حسنی
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 

 خریــد و فــروش روغــن با قیمــت مصوب 
بسیار کم انجام می شود، زیرا شرکت های 
توزیــع کننــده بــه هنــگام تحویــل روغــن 
کاالهای دیگری مانند رب، کنسرو ماهی 
و... نیز به بنکداران می فروشند. به همین 
دلیل بنکــداران رغبتی به خریــد روغن با 

قیمت مصوب ندارند.

مشکل تأمین قطعه خودروسازان حل شد
عبداهللتوکلیالریجانی،سرپرستدفترصنایعخودرويوزارتصنعت،معدنوتجارتازافزایش
عرضهخودروبهبازاردر2ماهگذشــتهخبردادوگفت:حجمعرضهخودروازطریقتجاریســازی
محصوالتدپوشدهازاواخرسال1400تاکنونافزایشیافتهواینموضوعموجبشدهتعدادخودروهای
دپوشدهدرپارکینگخودروسازانکهدرزمستانپارسالحتیبه250هزاردستگاههمرسیدهبود
اکنونبه70هزاردستگاهبرسد.اوبابیاناینکهســرعتتکمیلخودروهایناقصدرخودروسازان
افزایشیافتهتأکیدکرد:باافزایشتجاریسازیخودروها،تعدادخودروهایدپوشدهدرایرانخودروو
سایپاروبهکاهشاستوانتظارمیرودباتکمیلخودروهایناقص،بهزودیتعدادخودروهایدپوشده
درپارکینگخودروسازانبهحداقلبرسد.منوچهرمنطقی،معاونصنایعحملونقلوزارتصمتنیز
دربارهچگونگیتکمیلخودروهایناقصدرشرکتهایخودروسازیگفت:پیشازاینموضوعتأمین
قطعاتبهعلتمسئلهریزتراشههادردنیابامشکالتیمواجهبود،امااکنوناینمشکلحلشدهاست.
اواضافهکرد:سعیداریمتیراژتولیدوتجاریسازیخودروهابیشترشودتاچیزیبهعنوانخودروی
ناقصنداشتهباشیم.بهگفتهاوطبقهدفگذاریانجامشدهوبرایایجادتعادلمیانعرضهوتقاضا
امسال1.5میلیوندستگاهخودروتولیدمیشود.منطقیهمچنیندربارهواگذاریسهامشرکتهای
خودروسازیگفت:تمامموانعبرایواگذاریسهامخودروسازانشناساییشدهاستودرحالرفعآنها

هستیم؛بنابرایندردورهزمانیموردنظر)6ماهه(ایناتفاقخواهدافتاد.

مکث

همشهری، همزمان با آغاز اجرای طرح درج همزمان قیمت مصرف کننده و تولیدکننده روی کاالها، محاسبه کرد

محدوده قیمت محصوالت پرمصرف در بازار
اجرای طرح »خرید شفاف« یا همان طرح درج قیمت تولیدکننده روی 
محصوالت، با هدف شفاف ســازی مقدار ســودی که در فاصله تولید تا 
مصرف بر قیمت کاال افزوده می شــود، از دی ماه سال گذشته آغاز شد. 
طراحان این طرح بر این اعتقاد بودند که بخش زیادی از آشــفتگی بازار 
محصوالت مختلف به درصد باالی حاشــیه ســودی بازمی  گردد که در 
مسیر تولید تا مصرف نصیب شــرکت های توزیع کننده، عمده فروشان 
و خرده فروشان می شــود و برای کنترل قیمت ها در بازار، این سود باید 
کاهش یابد یا دست کم شفاف  شود. اجرای ضربتی این طرح در ماه های 
ابتدایی به اعتراض شرکت های توزیع کننده و خرده فروشان منجر شد، زیرا 
حاشیه سود  این دسته از فعاالن اقتصادی کاهش می یافت. همزمان این 
طرح، به دلیل ناآشنایی مصرف کنندگان، نابسامانی هایی را نیز در سطح 
خرده فروشی به شکل درگیری میان خریدار و فروشنده  به همراه داشت. 
این مشکالت دولت را بر آن داشت که با ایجاد تغییراتی در شکل اجرای 
طرح، درج قیمت مصرف کننده را نیز در کنار قیمت تولید روی محصوالت 
اجباری کند. از ابتدای اردیبهشت امسال با ورود این طرح به مرحله پنجم، 
تعداد محصوالت تحت پوشش این طرح خرید شفاف از 14هزار قلم به 
50هزار قلم کاال افزایش یافته و حاال جز 13گروه کاالیی مستثنا شده از 
طرح، تولیدکنندگان دیگر محصوالت موظفند نرخ تولید و مصرف را به طور 
همزمان روی کاالهای تولیدی درج کنند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ایران در امور بازرگانی با اعالم آغــاز مرحله پنجم این طرح در 
روزهای پایانی هفته گذشته، 13گروه کاالیی مستثنا شده را اقالم دارویی 
و پزشکی، مواداولیه و کاالهای واسطه ای غیرقابل عرضه به مصرف کننده 
نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشــاک، انواع طال، جواهر و زیورآالت، انواع 
صنایع دستی و محصوالت کشاورزی غیربسته بندی اعالم کرد. به گفته 
محمدصادق مفتح، محصوالت بورسی و کاالهای عرضه شده در بورس، 

انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته بندی، انواع مصالح ساختمانی غیرقابل 
بسته بندی، محصوالتی که امکان بسته بندی ندارند، انواع لوازم التحریر 
غیرقابل بسته بندی، گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر و برنج و کاالهای صنفی 
که در محل تولید عرضه می  شوند مانند  آش، حلیم، قنادی نیز پروژه درج 
قیمت تولیدکننده و مصرف کننده مستثنا شده اند. گفته می شود برخی از 

این کاالها در مرحله ششم به این طرح افزوده خواهند شد.

کاالهایوارداتیهممشمولطرحهستند
طرح خرید شفاف با توجه به وارداتی بودن بسیاری از اقالم موجود در بازار، 
تنها شامل محصوالت تولید داخل نیست و واردکنندگان نیز موظفند روی 
محصوالت عرضه شده به طور همزمان قیمت واردات و قیمت مصرف کننده 
را درج کنند. مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شــبکه های توزیعی و 
اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با بیان اینکه 
قانون حمایت از حقوق مصرف کننده تفکیکی بین تولید کننده و وارد کننده 
قائل نشــده، از اجرای طرح برای کاالهای وارداتی خبر داد و افزود: همه 
کاالها چه تولید داخل و چه کاالهایی که وارداتی هستند، به درج قیمت 
تولیدکننده و مصرف کننده مکلف هستند. محسن حسین لویی در توضیح 
این طرح گفت: در کاالهای وارداتی، به جای قیمت تولید، قیمت واردکننده 
درج می شود که در این قیمت، مالیات بر ارزش افزوده و سود وارد کننده 
نیز لحاظ شده و ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی نیز به آن اضافه 
شده، همچنین حداکثر قیمت مصرف کننده نیز روی کاال درج می شود و 
عرضه کنندگان می توانند پایین تر از حداکثر قیمت مصرف کننده با یکدیگر 
رقابت کنند و کاالی خود را به فروش برسانند. طبق اعالم وزارت صمت، 
درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در دوره گذار و به طور موقت 
انجام می شود تا مردم با این طرح آشنا شوند اما در نهایت بعد از رایج شدن 

قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف کننده از روی کاالها حذف خواهد شد.

فاکتورهایمحاسبهدرصدسود
در جدولی که سازمان حمایت برای تعیین میزان سود شرکت های پخش 
تنظیم شده، انواع اقالم خوراکی بسته بندی و شوینده ها در 5گروه کاالیی 
طبقه بندی شــده و از 10تا 14درصد سود برای شرکت های پخش کننده 
این کاالها درنظر گرفته شده اســت. در این جدول ضرایب سود و هزینه 
عمده فروشی و خرده فروشی نیز برای کاالها به تفکیک، بین 2تا 5درصد 
)برای آهن و فوالد و لوله آب و گاز تا 25درصد( سود عمده فروشی و بین 8تا 
25درصد نیز سود خرده فروشی درنظر گرفته شده است. قیمت بیشتر اقالم 
مصرفی خانوارها با افزودن 2تا 4درصد سود عمده فروشی و 8تا 15درصد 
سود خرده فروشی محاســبه می شــود و اقالم دارای ضریب سود باالتر، 
چینی آالت و اقالم صنعتی و غیره را شامل می شود. اما مبنای تعیین این 
ضرایب چه بوده است؟ به گفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این 
مرحله از طرح خرید شفاف، کاالها به 2دسته دارای گردش سریع و گردش 
کند تقسیم شده است. به این شکل که کاالهای غذایی دارای گردش سریع 
و کاالهای لوازم خانگی دارای گردش کند هستند. به گفته مفتح، ضرایب این 
کاالها متفاوت است و با توجه به تفاوت های کاالها از نظر وزنی هزینه های 
حمل نیز متفاوت است که برای سهولت کار مصرف کننده نهایی، حداکثر 
سود 20درصد برای کاالهای گردش سریع و 30درصد برای کاالهای گردش 
کند درنظر گرفته شده است. یافته های همشهری نشان می دهد در میان 
اقالم پرمصرف خانوارها، ضریب سود لبنیات غیریارانه ای، آب معدنی، نمک، 
محصوالت سلولزی و برخی شوینده ها تا 31درصد می رسد و دیگر اقالم بین 
21 تا 29درصد سود به قیمت تولیدشان افزوده می شود. زعفران با 20درصد 
و گوشت قرمز با 21درصد کمترین نرخ سود را به خود اختصاص داده است.

جدول ضرایب سود توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی محصوالت پرمصرف)ارقام به درصد(

حداکثر نوع کاال
سود پخش

حداکثر سود 
عمده فروشی

حداکثر سود 
خرده فروشی

مجموع سود تا رسیدن 
به دست مصرف کننده

103821انواع گوشت قرمز
1031023انواع مرغ
1031225انواع ماهی
1131024تخم مرغ

1131024روغن خوراکی
1131025قندوشکر

1031225چای )چای، قهوه، دمنوش(
1131226برنج، غالت، حبوبات بسته بندی
1131024لبنیات اساسی و تنظیم بازاری

1241531انواع دیگر لبنیات
1131024ماکارونی و رشته

حداکثر نوع کاال
سود پخش

حداکثر سود 
عمده فروشی

حداکثر سود 
خرده فروشی

مجموع سود تا رسیدن 
به دست مصرف کننده

1431431نمک بسته بندی
1421430آب معدنی

1231429رب
1231429مربا

1231530انواع محصوالت سلولزی
1131226پودر لباسشویی، صابون، شامپو
1231530دیگر انواع شوینده و پاک کننده

102820زعفران
1021224عسل

1021224آجیل و خشکبار بسته بندی

تشخیصپوشاکقاچاقسختاست
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 
یکی از مشکالت بازرســان در امر کنترل و نظارت بر پوشاک 
قاچاق در سطح عرضه تشخیص ندادن پوشاک داخلی و خارجی 
اســت. امیرمحمد پرهام فر افزود: در سال های اخیر روند ورود 
پوشاک به کشور کنترل می شود و برای واردات پوشاک از طریق 
مســافری و یا واردات از طریق مناطق آزاد، سقف تعیین شده 
اســت. اگر در گمرک به فردی که یک چمدان پوشاک داشته 
باشد اجازه عبور بدهند، با بیشتر از آن برخورد می شود و برای 

آن فرد پته مسافری صادر می شود و باید جریمه ورود بپردازد.

امروز؛پایانمهلتمزایدهمیوههایعید
سازمان تعاون مرکزی روستایی، مازاد میوه های تنظیم بازاری 
نوروز 1401 موجود در سردخانه های خود را به مزایده گذاشته 
و از تمام متقاضیان دعــوت به عمل آورده تا 4اردیبهشــت، 
درخواســت های خود را در تهران به ســازمان مرکزی تعاون 
روستایی ایران ارسال کنند. کل میوه تنظیم بازاری باقیمانده 
در انبارهای 28استان کشــور، 12هزار و 250تن و در استان 

تهران، سیب 698تن و پرتقال تامسون 2هزار و 307تن است.

جزئیاتقیمتکاالهایاساسیسبدخانوار
بررسی وضعیت بازار کاالهای اساســی و اقالم ضروری خانوار 
در هفته اول اردیبهشت ماه 1401 حاکی از این است که قیمت 
کاالهای اساسی نسبت به هفته گذشــته باثبات اما همچنان 
گران است. ضمن اینکه قیمت تخم مرغ در برخی از مناطق شهر 
10هزار تومان افزایش پیدا کرده و با قیمت شــانه ای 55هزار 
تومان در این مناطق به مردم عرضه می شــود. قیمت شــکر 
نیز همچنان در نقاط مختلف شهر متفاوت است و رقمی بین 
21 تا 30هزار تومان دارد. قیمت برنج ایرانی درجه یک بدون 
تغییر نسبت به هفته های گذشــته همچنان باالی 100هزار 

تومان است.

قیمتهابهتومان
آبان 99

اردیبهشت 1401
فرمند

شکالت تلخ - 200 گرمی
33.000
47.000

سوربن کاله
شیری - 300 گرمی

34.900
45.600

پوپر
کاکائویی - 185گرمی

26.900
35.500

نوتال
350 گرمی

110.000
155.000

فرمند
دورنگ فندقی شیری  

100 گرمی
14.000
20.130

کوپا
فندقی - 170 گرمی

22.000
29.000

گرجی
فندقی - 250 گرمی

30.000
40.000

فرمند
کنجدی - 330 گرمی

35.000
47.000

آبان 99
اردیبهشت 1401

آبان 99
اردیبهشت 1401

آبان 99
اردیبهشت 1401

آبان 99
اردیبهشت 1401

آبان 99
اردیبهشت 1401

آبان 99
اردیبهشت 1401

آبان 99
اردیبهشت 1401

بازدهفروردینبازار
14.5شاخصکلهموزن

10.6شاخصکل
7.6سکهامامی
6.9سکهگرمی
5.2دالرآمریکا
4.2ربعسکه
-0.16نیمسکه

علی کامیار
 دادستان دیوان محاسبات کل کشور 

ســال گذشــته مبلــغ وصولــی و واریــز به 
خزانه ناشــی از اجرای احــکام در مجموع 
هزار میلیارد تومان بوده و مبالغ وصولی 
نســبت بــه ســال 1399در ســال 1400دو 
برابر شده است، همچنین وصول 13هزار 
میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن از 
دیگر اقدامات دادسرای دیوان محاسبات 
است که ناشی از رسیدگی به تَرک فعل 

دستگاه مربوط بوده است.

محمدرضا عالیان
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل 

تبلت و لوازم جانبی 
گوشــی ارزان قیمــت ایــن تصــور را ایجــاد 
می کند که موبایل گران تر، لوکس است، 
درصورتی که فناوری و امکانات است که 
تعیین می کند ارزش موبایل های پرچمدار 
بیشــتر از ۶00 دالر باشــد. بنابرایــن اگــر 
می خواهیم از کلمه لوکس استفاده کنیم، 
فقط نبایــد آن را به آیفــون تعمیم دهیم، 
درصورتی که همه برندهــا پرچمدار دارند 
و پرچمدارهایشــان هــم بــاالی ۶00 دالر 
هســتند. خــارج از ایــن بحث که ســال ها 
درباره اش صحبت می شــود، بحث جدی 
این اســت که موبایل های بــاالی ۶00 دالر 
فعال مدتی است که وارد ایران نمی شود، 
اگرچــه واردات شــان ممنــوع نشــده، امــا 

ارزشان هم تامین نشده است.

محسن منصوری
 استاندار تهران 

 بــا 4 مجموعــه بــرای واگــذاری کیــان تایر 
مذاکره می شــود. آنچه مشــخص اســت 
ســهامداران کارخانــه کیان تایر بــه نوعی 
صالحیت اداره مجموعه آن را نداشتند و 
به همین علت مشکالت کارگری مجموعه 
بســیار زیــاد شــد. بایــد بــا رعایــت آداب، 
مقــررات و قوانیــن، کارخانــه کیــان تایر را 
به مجموعه ای که اهلیــت آن برای دولت 
ثابت شده باشد واگذار کنیم. این تصمیم 
هیأت تصفیه قوه قضاییه است. ما تالش 

می کنیم تا کارخانه مجددا فعال شود.



کلین شیتم 
آرزوست
پرسپولیس»نه«نمیگوید

ازهمهگلمیخورد
هیچ کجای دنیا نتایج مســابقات دوستانه را 
جدی نمی گیرند، اما کم وکیــف اتفاقات رخ 
داده در این بازی ها مهم هستند. اصال مسابقه 
تدارکاتی به این دلیل برگزار می شود که تیم ها 
در جریان نقاط ضعف و قوت خود قرار بگیرند. 
خبر غم انگیز برای پرسپولیس اما این است که 
ضعف خط دفاع این تیم در مسابقات رسمی 
هم مثل بازی های دوستانه توی ذوق می زند. 
پرسپولیس پس از حذف از جام حذفی و پیش 
از بازگشایی مسابقات لیگ برتر در یک بازی 
دوستانه به مصاف نفت مسجدسلیمان رفت 
و با مساوی 2 - 2 متوقف شــد. سرخپوشان 
در آســتانه شکســت برابر این تیم بودند که 
سیامک نعمتی از روی نقطه پنالتی گل دوم 
را زد. این اما مهم نیســت، مسئله اینجاست 
که چطور پرســپولیس از تیمی که برای بقا 
در لیگ برتر می جنگد به همین راحتی 2 گل 
می خورد؟ در مسابقات رسمی، تنها پیروزی 
پرسپولیس در 5بازی آخر مقابل همین نفت 
مسجدسلیمان رقم خورده، اما قرمزها در آن 
بازی هم نتوانسته اند دروازه خود را بسته نگه 

دارند و یک گل خوردند.
آمار و ارقام تکان دهنده اســت؛ پرسپولیس 
در 7 بازی رســمی آخرش تنها موفق به ثبت 
یک کلین شیت شده و شــرایط در دیدارهای 
دوســتانه هم نیازی به توضیح ندارد؛ دریافت 
2 گل از نفــت مسجدســلیمان و خــوردن 
3گل از تیــم ملی امید! یحیــی گل محمدی 
پرسپولیس را با بهترین و مقاوم ترین ساختار 
دفاعی ممکن تحویل گرفت، اما حاال از آن دژ 
مستحکم سایه ای بیشــتر باقی نمانده است. 
همه ما می دانیم که ســرخ ها عناصر انسانی 
مهمی مثــل محمدحســین کنعانی زادگان 
و شــجاع خلیل زاده را از دســت داده اند، اما 
هیچ کدام از اینها عذر موجهی نیســت برای 
اینکــه سرخپوشــان از معمولی ترین رقبای 
داخلی هم چند گل دریافــت کنند. آیا واقعا 
برای کلین شیت مقابل آلومینیوم اراک نیازی 
به مدافع ملی پوش هست؟ چطور تیمی که در 
8 بازی آخرش فقط یک گل زده بود می تواند 
3بار دروازه پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی 
باز کند؟ به هر حال این مسئله در آستانه آغاز 
دوباره لیــگ برتر و 6 مصاف سرنوشت ســاز 
پرسپولیس با رقبا، برای هواداران آزاردهنده 
اســت. آیا واقعا تیمی با این ســاختار دفاعی 
می تواند کسری 6امتیازی اش را جبران کند 

و جام قهرمانی لیگ برتر را باالی سر ببرد؟ 

 امباپه دور
رودیگر نزدیک

درمادریدشایعههاینقلوانتقاالتی
هوادارانراسرگرمکرده

در باشــگاه رئال مادریــد دو شــایعه مهــم 
نقل وانتقاالتی رخ داده که یکی از آنها هواداران 
را امیدوار و دیگری ناامید کرده. درباره امباپه 
گفته شــده که او 100 میلیون یورو بیشــتر 
می خواهد که رئال بــا آن موافقت نمی کند. 
اما مارکا که روزنامه مالیم نزدیک به باشــگاه 
است، درباره این شایعه توضیح داده که امباپه 
درخواســت افزایش مالی نداشــته است. او 
می خواهد برای رئال مادرید بازی کند و آماده 
است تا خواسته های خود را کاهش دهد. تنها 
اختالف بر سر حق تصویر است. در رئال مادرید 
به جز کریســتیانو، هیچ کس حق اســتفاده 
صددرصــدی از تصاویر خودش را نداشــت. 
کریستیانو ابتدا 60درصد و سپس 100درصد 

را گرفت.
خبر خوش نزدیک شدن رودیگر به سانتیاگو 
برنابئو است. درخشش این مدافع آلمانی در 
ورزشگاه اختصاصی رئال با پیراهن چلسی همه 
را برای جذب او متقاعد کرده است. رودیگر که 
رایگان خواهد آمد، حاضر شــده درخواست 
حقوقش را کاهــش دهد. منچســتریونایتد 
به شدت خواهان او بود و حاضر شده بود بازوبند 
کاپیتانی را هم به این بازیکن بدهد اما رودیگر 
اعالم کرد که فصل آینده می خواهد در لیگ 
قهرمانان بازی کند. کریــم بنزما هم پس از 
شــایعات اخیر اقدام به فالوکردن رودیگر در 
اینستاگرام کرد. او یک قدم تا پیوستن به رئال 
مادرید فاصله دارد. مذاکرات سرعت گرفته و 
اکنون بسیار سریع در حال انجام است و معامله 

باید به زودی تکمیل شود.
و خبر خوب آخر برای رئالی ها اینکه باشــگاه 
و لوکا مودریچ ســر تمدید تا 2023 به توافق 
رســیدند، فقط مانده امضای پــای قرارداد. 
مودریچ در 36سالگی مشتریان زیادی دارد. 
احتمال خرید شوامنی از موناکو هم خیلی باال 
رفته و حتی گفته می شود رئال ریاض محرز، 
بازیکن منچسترسیتی را هم زیر نظر گرفته تا 
شاید بتواند در رقابت با پاریس این بازیکن را 
به خدمت بگیرد اما اگر امباپه به برنابئو نیاید، 

هواداران ناراضی خواهند بود.

جهان
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خط دفاعی محکم و فقط يک گل خورده به فوالد کمک کرد تا با 4گل زده صعودش را به 
مرحله حذفی ليگ قهرمانان آسيا قطعی کند

بهترین حمله
دفاع بود!
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خدا را شکر کن »انصاری فرد« نداشتید

آقا ما قلب مان ضعیف است

چیزی نیست، قسمت نشد

با وجود اینكه استقالل روزهای خوبی 
را پشت سر می گذارد و شانس اول 
کســب عنوان قهرمانی به شمار 
می رود، گالیه های برخی از اهالی 
این باشگاه نســبت به وزارت قبلی 
ورزش همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال 
ایمان عالمی گفته: »انتخاب های وزیر قبلی مشكالت استقالل 
را 10برابر کرد.« بله خب؛ می توان تصدیق کرد که در این سال ها 
مدیران خوبی در استقالل منصوب نشدند، اما پرسش اینجاست 
که آیا شرایط پرسپولیس متفاوت بود؟ وزارت ورزش در تیم رقیب 
چه کسانی را به کار گمارد؟ آنها خیلی خوب بودند؟ اثرات مثبتی 
به جا گذاشتند؟ اگر قرار باشد فقط یک مثال بزنیم، همه هواداران 
استقالل صبح تا شب باید شكرگزار خداوند متعال باشند که الاقل 
یک محمدحسن انصاری فرد در باشگاه آنها وجود نداشت، وگرنه 

تا چند نسل باید تاوان تصمیمات استاد را می دادند!

این چند روز ســیل اخبــار در مورد 
ریخت وپاش هــای عجیب و غریب 
فدراسیون فوتبال در دوران مدیران 
قبلی منتشر شده و همه را شوکه 
کرده اســت. در مورد دریافتی های 
شــخص عزیزی خادم، رئیس پیشین 
فدراسیون که روایت های حیرت انگیزی منتشر شده. گذشته از آن 
یكی از خبرگزاری ها نوشته مجتبی خورشیدی، سرپرست پیشین 
تیم ملی به طور متوسط ماهی 110میلیون تومان درآمد داشته 
است. بعد هم خود آقای خورشیدی گفتند: »بهتان نزنید، من 
همه اش ماهی 35میلیون می گرفتم. چرا کسی با حمید استیلی 
کاری ندارد که ماهی 100میلیون تومان قرارداد بسته است؟« 
خالصه بساطی است. مردم بی نوا هم یک گوشه نشسته اند و دارند 
این ارقام نجومی را گوش می کنند؛ عددهایی که شاید کمترین 
تناسبی با واقعیات زندگی خودشان نداشته باشد. حاال استیلی 

فوتبالیست مهمی بوده، اما عالیجناب خورشیدی چی؟

حــدود 10روز بعد از آنكــه مدیران 
فدراســیون گفتند تیم ملی ایران 
قطعا با یكــی از 2تیــم برزیل یا 
آرژانتیــن بازی دوســتانه برگزار 
خواهد کرد، خبر رســید تیم ملی 
کره جنوبی بازی تدارکاتی اش با برزیل 
را نهایی کرده است. به هر حال قسمت نشد دیگر. شما هم زیاد 
سخت نگیرید. مهم این است که یک تیم آسیایی بتواند با سلسائو 
بازی کند. حاال این دفعه قرعه به نام کره ای ها افتاده، شاید بعدها 
ژاپنی ها و عربستانی ها هم حضور برابر برزیل را تجربه کنند، یک 
روز هم به امید خدا نوبت ایران خواهد شد. بله خب؛ جام جهانی 
در راه است و ما امروز به انجام مسابقات دوستانه مهم نیاز داریم، 
اما آیا شما فكر می کنید با تقدیر و سرنوشت به همین راحتی 

می توان جنگید؟ فعال زنده باد بازی احتمالی با نیوزیلند!

معمای لک
 دروازه بان پرسپولیس بخشیده شد

 و به تمرینات برگشت اما همچنان سؤاالت 
بی پاسخی درباره او وجود دارد

حامد لک باالخره بخشیده شد و اجازه حضور در تمرینات پرسپولیس را 
پیدا کرد. دروازه بانی که در این فصل باری از دوش پرسپولیس برنداشته 
است؛ یا محروم بوده و یا درون دروازه مشغول دریافت گل های عجیب و 
غریب. لک که از نظر فنی نزول کرده بود، ایــن اواخر از حیث اخالقی و 
رفتاری هم دچار مشكل شد و به صالحدید یحیی گل محمدی به او گفتند 
اجازه حضور در تمرینات را ندارد. بعد از حذف پرسپولیس از جام حذفی، 
تمرینات این تیم برای مدتی تعطیل شــد. حاال که چند روزی هست 
سرخپوشان دوباره تمرینات خود را اســتارت زده اند، حامد لک نیز بعد 
از چند جلسه با کادر فنی پرسپولیس باالخره مجوز ورود به تمرینات را 
به دست آورد. به طور کلی داستان لک در پرسپولیس بسیار پیچیده است 
و سؤاالت زیادی در مورد آن وجود دارد. این دروازه بان اواخر فصل گذشته 
با کریم باقری درگیری داشت که در پی انتشار این خبر، هواداران به تندی 
علیه او موضع گرفتند. همان مقطع داستان درگیری لک با توپ جمع کن 
ورزشگاه تبریز هم پیش آمد و اینها نشانه های جدی از به حاشیه رفتن گلر 
سرخ ها بودند. با این حال قرارداد لک با شتابی نامعقول از سوی باشگاه 
پرسپولیس تمدید شــد و این در حالی است که 
هیچ کس متوجه دلیل آن همه عجله نشد. قطعا 
تمدید این قرارداد نمی توانست بدون نظر کادر 
فنی صورت گرفته باشد. حاال چه شده است که 
دروازه بان مورد تأیید، ناگهان از چشم افتاده و در 
هفته های سرنوشت ساز پایانی حتی اجازه تمرین 
با تیم را نداشته است؟ نمی شود که شما امروز از 
دست یک نفر راضی باشید و چند روز بعد تا این 

حد نسبت به او بغض پیدا کنید. می شود؟ 
داســتان لک عجیب و بحث برانگیز اســت، 
مخصوصا از این جهت که او تنها مغضوب یحیی 
نیست که قراردادش قبل از جنجال تمدید شده 
است. مهدی شــیری هم درست با این 
شرایط از پرسپولیس کنار گذاشته شد. 
آیا سرمربی پرسپولیس در موارد مختلف 
بعد از تامل کافی تصمیم گیری می کند؟ آیا 
تصمیمات اشتباه یحیی، برای پرسپولیس 

هزینه های مالی و غیرمالی به همراه ندارد؟

آدم باورش نمی شود که در ایران هواداران پرسپولیس و استقالل سر جدایی احمد نوراللهی و مهدی قائدی این 
همه به جان هم افتاده باشند، بعد هر دوی این بازیكنان در مسابقات آسیایی االهلی امارات روی سكو بنشینند. 

توجه کنید؛ روی سكو، نه حتی روی نیمكت! از یک تیم مدعی قهرمانی یا غول آسیا حرف نمی زنیم که 
به ملی پوشان فوتبال ایران افتخار نیمكت نشینی نمی دهد، از تیم پنجم لیگ امارات سخن می گوییم 

که 20هفته بعد از شروع لیگ، 19امتیاز با صدر جدول فاصله دارد. آیا واقعا قابل هضم است که 2 
ستاره مشهور فوتبال ایران در چنین تیمی، به چنان وضعی دچار باشند؟تكلیف مهدی قائدی که 
روشن است و مهدی علی، سرمربی االهلی مدت ها پیش او را از برنامه های فنی اش کنار گذاشته 
بود، اما احمد نوراللهی بعد از نیمكت نشینی های ابتدایی، به تدریج در ترکیب اصلی االهلی تثبیت 
شده بود. او حتی در مسابقات ابتدایی لیگ قهرمانان هم برای تیم اماراتی بازی می کرد، اما در 
2 بازی آخر به سكو تبعید شده است. جالب اینكه االهلی هر دو بازی را هم بدون ایرانی هایش 
برده؛ ابتدا الغرافه ذلیل استراماچونی را با 8 گل شكست داد و بعد هم برابر آخال ترکمنستان به 
پیروزی رسید. چیزی که بیشتر آدم را زجر می دهد این است که نوراللهی بازیكن فیكس تیم ملی 
ما به شمار می آید. فیكس تیم اول آسیا، سكونشین تیم پنجم امارات؛ چطوری ممكن است واقعا؟

نكته بازی

وز سوژه ر

اینها واقعا ملی پوشان ما هستند؟
شرایط عجیب احمد نوراللهی و مهدی قائدی در االهلی امارات

آخرین خبر

لژیونر

سردار استارت زد
ســردار آزمــون روز گذشــته در ترکیب اصلي 
لورکوزن مقابل گروتر فورث قرار گرفت و موفق 
شد در دقیقه 18 بازي، اولین گل بوندس لیگایي 
خودش و دومین گل تیمش را به ثمر برساند. به 
این ترتیب مدت زمانی که ســردار آزمون برای 
گلزنی در بوندس لیگا نیاز داشــت، 145 دقیقه 
بود. سردار روي اشــتباه دروازه بان و  با گرفتن 
توپ از او موفق شــد از داخل شــش قدم دروازه 
خالي گروتر فورث را باز کند. سردار در آغاز نیمه 
دوم اولین پــاس گل بوندس لیگایي اش را هم به 
ثبت رســاند تا یكي از مهره هاي تاثیرگذار بازي 

لقب بگیرد.

 دفاع رئیس پورتو
 از طارمی

رئیس باشــگاه پورتو ســرانجام به مقالــه تند و 
توهین آمیز باشگاه اسپورتینگ لیسبون نسبت به 
مهدی طارمی، مهاجم ایرانی پورتو واکنش نشان 
داد و از نویسنده آن به شدت انتقاد کرد. حدود یک 
هفته پیش بود که باشگاه اسپورتینگ لیسبون در 
انتقاد از مهدی طارمی، مهاجم ایرانی پورتو و داور 
بازی این تیم با گیمــارش، مطلب تندی را به قلم 
»تیتو فونتس« منتشــر کرد. به گزارش روزنامه 
»اوجوگو«، پینتو در حاشیه ضیافت شام چهلمین 
سال ریاست باشگاه پورتو با انتقاد از فونتس گفته 
اســت: »این فرد که حتی ظاهرا وکیل بود، رفتار 
نژادپرســتانه ای داشــت اما من فقط او را مقصر 
نمی دانم. متأســفانه نژاد پرســت ها زیاد هستند. 
من کســانی را مقصر می دانم که نژادپرســتی و 
نژادپرست ها را سانســور می کنند. با وجود تمام 
صحبت  ها، طارمی از آن به خوبی گذشت. فونتس، 
طارمی را افســونگر مار نامید. شــاید او افسونگر 
مارمولک اســت. طارمی تمام حیواناتی که عاشق 
فوتبال هستند را هم مسحور می کند چون بازیكن 

بزرگی است.«

 یونایتد باخت 
رونالدو 100 گله شد

به نظر می رســد فصل جاری قرار است به بدترین 
شكل ممكن برای منچستریونایتد به پایان برسد. 
تیمی که هفته گذشته با نتیجه 4 بر صفر به لیورپول 
باخته بود، عصر دیــروز هم با نتیجــه 3 بر یک به 
آرسنال باخت تا تیم لندنی به کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان نزدیک و نزدیک تر شــود. البته منچستر 
در بازی این هفته شــانس های زیادی برای گلزنی 
داشت و حتی یک پنالتی هم از دست داد. منچستر 
و آرسنال در بازی دیروز هر کدام 14 شوت به طرف 
دروازه زدند که از این تعداد 7 شــوت آرســنالی ها 
داخل چارچوب بود و در مقابل 5 شوت منچستری ها 
به داخل چارچوب زده شد. رونالدو که در این بازی 
پشــت ضربه پنالتی قرار نگرفت، تک گل تیمش را 
در بازگشت به ترکیب به ثمر رساند تا در لیگ برتر 
100 گله شود. او این تعداد گل را در 223 بازی برای 
منچستر به ثمر رسانده است. رونالدو در بازگشت 
به منچســتر 16 گل لیگ برتری برای تیمش زده 
است. این فوق ســتاره پرتغالی حاال در اللیگا، لیگ 
برتر انگلیس، لیگ قهرمانان اروپــا و در بازی های 
ملی حداقل 100 گل به ثمر رســانده است. پیش 
از کریستیانو رونالدو، 3 بازیكن دیگر موفق به زدن 
حداقل 100 گل با پیراهن منچستریونایتد در لیگ 
برتر انگلیس شده بودند؛ وین رونی )183گل(، رایان 
گیگز )109گل( و پل اسكولز )107گل(. منچستر 
بحران زده بازی بعدی اش را مقابل چلســی برگزار 
خواهد کرد؛ تیمی که مثل یونایتد روزهای خوبی را 

پشت سر نمی گذارد.

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ویکم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

3382556-24168استقالل1

24148234171750پرسپولیس2

24136535152045سپاهان3
2410862218438فوالد4
249873123835مس رفسنجان5
2481152524135گل گهر6
2471252219333پیکان7

331-248791922صنعت نفت آبادان8

331-2494111720ذوب آهن9

230-2461261618آلومینیوم اراک10
228-2461081315هوادار11

627-2451272127نساجی12
820-2448121725تراکتور13

1917-2438131029نفت مسجد سلیمان14
1416-2421012822فجر سپاسی15
2114-2428141435پدیده 16

جدول گروهD لیگ قهرمانان آسیا 2022
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

1127512-54الدوحیل قطر1

52129727التعاون عربستان2

17-521267سپاهان3
63-4511-51پاختاکور ازبکستان4

جدول گروه Cلیگ قهرمانان آسیا 2022
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

41311-532فوالد1

13679-523شباب االهلی امارات 2

55-5122510الغرافه قطر3
51-1427-5آخال ترکمنستان4

امیدوار به روز آخر
 سپاهان با گلزنی در دقیقه93 به صعود امیدوار شد اما الدوحیل در دقیقه87 دوباره 

 این شانس را کمرنگ کرد

از ساعت21:45 جمعه  شب در ورزشگاه ملک عبداهلل شهر بریده، 
تیم ســپاهان در گروهD لیگ قهرمانان آســیا مقابل پاختاکور 
ازبكســتان قرار گرفت. 2رقیب قبل از این بازی به ترتیب 4 و 3 
امتیاز داشتند و تنها شانس هر دو تیم برای باقی ماندن در رقابت 
صعود، بردن این بازی بود. مساوی در این مسابقه حكم به حذف 
هر دو تیم می داد و همین نكته باعث شد نیمه دوم و به خصوص 
دقایق پایانی بازی با جذابیت فراوان و حمالت پرریسک هر دو 
تیم دنبال شود. نهایتا سپاهان با تعویض های هجومی اش 
توانست 2 بر یک پیروز شود و این در حالی بود که زننده 
و ســازندگان هر 2گل بازیكنان تعویضی این تیم 
بودند. سجاد شهباززاده با 23دقیقه بازی 2گل زد 
که پاس این گل ها را میالد جهانی و رضا میرزایی 

مجموعا با 40دقیقه بازی دادند.
امید گل ثبت شده در بازی سپاهان و پاختاکور نشان 
می دهد نتیجه ثبت شده در بازی این دو تیم کامال 
عادالنه بوده است. ســپاهان در این بازی به امید 
گل2.06 رسید که زدن 2گل توسط این تیم را 
عادالنه نشان می دهد. امید گل پاختاکور 
هم 1.19 بود و درنهایــت بازی 2بریک 

به سود سپاهان تمام شد. در این مسابقه که در دقایق پایانی بسیار 
زیبا و پرحادثه شده بود پاختاکور 5ضربه داخل چارچوب داشت 
و سپاهان فقط 3ضربه که دوسوم این ضربات تبدیل به گل شدند. 
هر 3ضربه داخل چارچوب سپاهان را سجاد شهباززاده زد که فقط 
23دقیقه در زمین بود اما با ثبت 2گل سپاهان نمره 8.58 را از سایت 

متریكا گرفت و بهترین بازیكن میدان هم شد.

  احتماالت  صعود، سخت تر از سخت
ســپاهان با این پیروزی 7امتیازی شد و چشم به بازی الدوحیل و 
التعاون دوخت که ساعاتی بعد در این گروه برگزار شد. 2 تیمی که با 
9 و 7 امتیاز باالتر از سپاهان قرار داشتند و شاید مناسب ترین نتیجه 
برای سپاهان، تساوی این دو تیم بود. اما در جریان این بازی اتفاقات 
عجیبی رخ داد. ابتدا الدوحیل به گل رسید، بعد التعاون با 3گل در 
همان نیمه اول کام بک زد و این نیمه را 3بریک به پایان رساند. اما 
در نیمه دوم ایــن الدوحیل بود که بــا 3گل روی کام بک التعاون 
کام بک زد! بازی در حالی 4بر3 تمام شد که گل های سوم و چهارم 
الدوحیل در دقایق 84 و 87 به ثمر رسیدند. با این نتیجه الدوحیل 
12امتیازی شد و صدرنشینی و صعودش را قطعی کرد. سپاهان 
باید در روز پایانی الدوحیل را شكست دهد چون فقط با 10امتیازی 
شدن می تواند شانســی برای صعود خودش از جمع تیم های دوم 
متصور باشد. تازه این در حالی است که التعاون نتواند در بازی آخر 
پاختاکور را شكســت دهد چون در آن صورت التعاون و سپاهان 
هم امتیاز می شوند و تیم عربستانی به خاطر پیروزی در بازی رودررو 
تیم دوم گروه می شود و سپاهان را به رتبه سوم می فرستد. جالب 
اینكه بازی های روز آخر در این گروه همزمان نیستند و التعاون بعد 

از سپاهان بازی می کند.

بهترین حمله، دفاع بود!
 خط دفاعی محكم و فقط یک گل خورده به فوالد کمک کرد تا با 4گل زده صعودش 

را به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا قطعی کند
پنجمین شــب از رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا با 2پیروزی برای 2نماینده ایران سپری 
شد. کسب 6امتیاز کامل از 2بازی اتفاقی بود 
که در این فصل بــرای نمایندگان ایران رخ 
نداده بود اما در شــب پنجم برای نخستین 
بار این اتفاق رخ داد. برد فوالد مقابل الغرافه 
صعود این تیم را حتمی کرد اما سپاهانی ها 
با وجود پیروزی بر پاختاکور هنوز وضعیت 
نامشخصی دارند و حتی درصورت بردن بازی 

آخر هم صعودشان قطعی نیست.

  امید گل کمتر، گل بیشتر
فوالد در پنجمین بازی ایــن فصل خودش در 
لیگ قهرمانان الغرافه قطر را در حالی شكســت 
داد که تقریبا در تمام آیتم های تهاجمی عملكرد 
ضعیف تری نســبت به حریف داشت. الغرافه در 

این بازی 12شوت زد و تعداد شوت های فوالد از 
عدد7 فراتر نرفت. در شوت های داخل چارچوب 
نیز برتری 6 بر 4 از آن تیم قطری بود. امید گل 
الغرافه در این بازی 1.09 و امید گل فوالد 0.78 
بوده است. در واقع تیم اســتراماچونی به لحاظ 
امید گل، شایسته زدن یک گل به فوالد بوده اما 
موقعیت های این تیم از دست رفته و تیم نكونام 
حداکثر اســتفاده را از موقعیتش کرده اســت. 
فوالد البتــه در مالكیت توپ برتــر از حریفش 

عمل کرد.

  چهارمین کلین شیت با درخشش گردان
بهترین بازیكن مصاف فوالد و الغرافه، شــهاب 
گردان بود که با 5مهار موفق دروازه فوالد را در 
این مسابقه بسته نگه داشت. گردان در یک روز 
بی اشتباه توانست دروازه نماینده ایران را بسته 

نگه دارد تا تیم نكونام به چهارمین کلین شیت 
خودش طی 5بازی برسد. فوالد طی 5بازی فقط 
یک گل خــورده تا به همراه 2 تیم عربســتانی 
صاحب بهترین خط دفاعی این رقابت ها باشد. 
گردان برای ثبت چهارمین کلین شیت خودش 
در این رقابت ها نمــره7.67 را از متریكا گرفت 
که بهتریــن نمره اش طی این 5بــازی بود. بعد 
از دروازه بان فوالد، بهتریــن بازیكنان این تیم 
لوســیانو پریرا )7.39(، مهدی شیری )7.37(، 

ســینا شاه عباســی )7.18( و پاتوسی )7.14( 
بودند. جالب اینكه مهدی شیری باز هم در جمع 

برترین بازیكنان فوالد بود.
 فوالد با برتری مقابل الغرافه 11امتیازی شد و 
با 2امتیاز برتری نسبت به شباب االهلی امارات 
صدرنشــین باقی ماند. بازی این دو تیم در روز 
آخر، صدرنشین گروه را مشــخص می کند اما 
فوالد حتی درصورت باخت و دوم شــدن هم با 

11امتیازی که دارد صعود خواهد کرد.

ی|
کبر

ود ا
سع

س| م
  عك

   



19
2 3 0 2 3 6 0 2   یکشنبه  4 اردیبهشت 1401    شماره  8482  

منهای فوتبال

شروع توفانی با 3طال
تيم ملي ايران در اولين روز رقابت هاي كشتي آزاد 

قهرماني جهان توسط عموزاد، سوادكوهي و محمديان 
به 3مدال طال رسيد

5نماينده ايران در كشــتي آزاد در روز نخست مسابقات قهرماني 
آسيا به ميزباني مغولستان روي تشك رفتند. شاگردان درستكار 
در اوزان 57، 65، 70، 79 و 97كيلوگرم با حريفان خود به مبارزه 
پرداختند و در 3وزن به فينال رســيدند. عملكرد تيم  هند در روز 
نخست مسابقات قهرماني آسيا نشان داد رقابت نزديكي با تيم ايران 

براي كسب عنوان قهرماني خواهد داشت.

حذف مومني
در وزن 57كيلوگــرم رضا مومنی، پس از اســتراحت در دور اول 
در دور دوم مقابل زانابــازار زاندانبود دارنده مدال نقره آســيا از 
مغولســتان با نتيجه 10 بر 6 مغلوب شد و با توجه به شكست اين 
كشتی گير مقابل حريف هندی، مومنی از دور رقابت ها كنار رفت.

طالي ناب رحمان
رحمان عموزاد دارنده مــدال طالي نوجوانــان و جوانان جهان 
در وزن 65كيلوگرم در كشــتي اول با نتيجــه 11 بر صفر مقابل 
عنايت اهلل از پاكستان به پيروزی رسيد. او در دور دوم با نتيجه 9 بر 
صفر كايكی ياماگوچی قهرمان جوانان جهان از ژاپن را مغلوب كرد 
و به مرحله نيمه نهايی راه يافت. عموزاد در نيمه نهايي تسوگبادراخ 
تسيويسورن از مغلوســتان را با نتيجه 6 بر صفرشكست داد و به 
فينال رسيد. كار بزرگ رحمان عموزاد در فينال بود كه در مقابل 
باجرانگ پونيا دارنده مدال برنز المپيك و نقره و برنز جهان از هند 
قرار گرفت. عموزاد در يك كشتي حساب شده با نتيجه 3 بر1 اين 

كشتي گير عنوان دار را شكست داد و به مدال طال رسيد.

دست يگانه جعفري به مدال نرسيد
محمدمهدی يگانه جعفری با كسب مدال طالي مسابقات قهرماني 
كشور گرگان به دوبنده تيم ملي در مسابقات قهرماني آسيا رسيد. 
او در وزن 70كيلوگرم پس از اســتراحت در دور اول در دور دوم با 
نتيجه 6 بر 2 در مقابل تايشــی ناريكانی از ژاپن شكست خورد و با 
توجه به حضور اين كشتی گير در ديدار فينال، راهی ديدار رده بندی 
شد. يگانه جعفری براي كســب مدال برنز به مصاف سيرباز تالگات 
قهرمان آسيا از قزاقستان رفت و با نتيجه 4 بر صفر شكست خورد تا 

در راه كسب مدال ناكام بماند و با 2شكست از مغولستان بازگردد.

دومين طالي ايران
علی سوادكوهی دارنده مدال نقره و برنز آسيا در وزن 79كيلوگرم 
پس از اســتراحت در دور نخســت در دور دوم بــا نتيجه 8 بر 6 
بيامبادورج انخبايار از مغولستان را شكست داد. او در نيمه نهايی با 
نتيجه 3 بر صفر يودايی تاكاهاشی از ژاپن را مغلوب كرد و به ديدار 
فينال راه يافت. سوادكوهی در ديدار فينال به مصاف باليان گوراو 
دارنده مدال نقره آسيا از هند رفت و با نتيجه 9 بر 9 به لطف امتياز 

درشت برنده شد تا به طالي قهرماني آسيا برسد.

طالي 31امتيازي
محمدحسين محمديان نفر ســوم جهان در وزن 97كيلوگرم در 
دور نخست با نتيجه 10 بر صفر ضيامحمد صفراف از تركمنستان 
را از شكست داد. او در مرحله نيمه نهايی با نتيجه 10 بر صفر از سد 
ساتيوارت كاديان دارنده مدال نقره آسيا از هند گذشت و به ديدار 
فينال رســيد. محمديان در ديدار فينال نيز با نتيجه 11 بر صفر  
باتزول اولزيسايخان از مغولســتان را شكست داد و طالي آسيا را 
كسب كرد. محمديان در 3كشتي 31امتياز كسب كرد و بدون اينكه 
امتيازي از دست بدهد مقتدرانه روي سكوي نخست آسيا ايستاد.

قرعه پنج وزن دوم
داريــوش حضرتقلــی زاده در 61كيلوگــرم در كشــتي اول با 
ســانگ چويی از كره جنوبی كشــتی  خواهد گرفت و در صورت 
پيروزي در برابــر اين حريــف در دور دوم به مصــاف علی بيگ 
علی بيگوف، كشــتی گير روســی االصل و قهرمان آسيا از بحرين 
می رود. حضرتقلي زاده با قهرماني در مسابقات قهرماني كشور به 
دوبنده تيم ملي رســيد و حضور در قهرماني آسيا دومين مسابقه 
برون مرزي است كه در آن شــركت مي كند. حضرتقلي زاده 2ماه 
پيش در تورنمنت بلغارستان شــركت كرد كه نتوانست عملكرد 
موفقي داشته باشد. در وزن 61كيلوگرم 13نفر شركت كننده در 

جدول رقابت ها حضور دارند.
يونس امامی دارنده مدال برنز جهان يكي از باتجربه هاي تيم ملي 
در مغولستان محسوب مي شود. امامي در وزن 74كيلوگرم پس از 
استراحت در دور نخست در دور دوم با برنده كشتی ميان عبداهلل 
عبدالكريم از كويت و دايچی تاكاتانی دارنده مدال نقره بازی های 
آسيايی از ژاپن كشــتی خواهد گرفت. نوركجا كايپانوف دارنده 
مدال نقره جهان و قهرمان آسيا از قزاقســتان و اختيار نوروزاف 
دارنده مدال نقره جهان و برنز المپيك از ازبكستان در پايين جدول 

قرار دارند و تا فينال با امامي رودررو نخواهند شد.
محسن مصطفوی ستاره نوظهور مســابقات قهرماني كشور بود 
كه در عين ناباوري به مدال طال رسيد و صاحب دوبنده تيم ملي 
در مســابقات قهرماني آسيا مغولستان شــد. مصطفوي در وزن 
86كيلوگرم كه 11نفر حضور دارند، در دور نخست به مصاف دولت 
مراد اورازگيليوف از تركمنســتان می رود و در صورت گذر از اين 
حريف در دور بعد مقابل ديپاک پونيــا دارنده مدال نقره جهان از 
هند قرار می گيرد. طالي وزن 86كيلوگرم با حضور حسن يزداني، 
كامران قاسم پور و احمد بذري سال هاست در اختيار نمايندگان 
ايران قرار گرفته و حاال بايد ديد مصطفوي بي تجربه ولي باانگيزه 

چه نتيجه اي رقم خواهد زد.
اميرحســين فيروزپور قهرمان جوانان جهان در كشــتي اول با 
آديلت داولومبايف دارنده مدال نقره آسيا و برنز بازی های آسيايی 
از قزاقستان مبارزه می كند. فيروزپور در صورت پيروزی در مرحله 
نيمه نهايی به مصاف برنده كشتی ميان تاكوما اوتسو دارنده مدال 
نقره آســيا از ژاپن و جين ميونگ كيم از كره جنوبی خواهد رفت. 

8كشتي گير در جدول وزن 92كيلوگرم حضور دارند.
در دسته فوق سنگين يداهلل محبي دارنده 2مدال طالي قهرماني 
آسيا در سال هاي 2017 و 2019 پس از استراحت در دور نخست 
در كشتي دوم به مصاف سرداربك خولماتوف از ازبكستان خواهد 

رفت. 9كشتي گير در جدول وزن 125كيلوگرم حضور دارند.

با معرفی رسمی اريک تن هاخ به عنوان سرمربی فصل آينده 
منچستر يونايتد، هواداران اين باشــگاه از االن برای آينده 
روياپردازی را آغاز کرده اند. البته در دوران پس از فرگوسن 
اين نخستين باری نيست که آنها در تئاتر روياها به روياپردازی 
دســت می زنند. با ورود ديويد مويز، فان خــال، مورينيو، 
سولسشــائر و رانگنيک و صرف هزينه های زياد برای خريد 
بازيکنان جديد، اميدهای زيادی در دل هواداران شکل گرفته 

بود. مايکل کريگ و رايان گيگز هم مدتی ســرمربی 
موقت بودند اما نتوانســتند کمکی به تيم شان 

بکنند. از آخرين باری که منچستر در ليگ 
برتر قهرمان شده )فصل 13-2012(، اين 
باشگاه 1.1ميليارد دالر برای خريد بازيکن 
جديد هزينه کرده. اين را مقايسه کنيد 
با هزينه 370ميليــون دالری ليورپول 

در همين مقطع. همه ايــن يک ميليارد 
ريخت وپاش برای کسب تنها 3 جام انجام 

شده است. حاال برای فصل آينده هم چاره ای جز 
ريخت وپاش دوباره وجود ندارد چون از همين حاال 

بازيکنانی مثل پوگبا )که فصل را به دليل مصدوميت از دست 
داده(، ماتا، لينگارد، کاوانی و ماتيچ قراردادشان تمام می شود 
و برخی بازيکنان ديگر که در حد و اندازه های نام من يونايتد 
نيســتند، به ســمت درهای خروجی هدايت خواهند شد. 
رانگنيک پس از شکست خردکننده 4بر صفر مقابل ليورپول 

گفته بود بايد حداقل 10 بازيکن تيم تغيير کنند.
اوضاع تيم به قدری وخيم است که تيم گمنام شروزبری هم 
برای يونايتد کری خوانده. اين باشگاه پس از آنکه يک هوادار 
من يونايتد توييت کرده بود که تيمش در حد شروزبری است، 
باشگاه مورد اشــاره جواب داد: »ما در اين فصل در آنفيلد 
توانستيم گل بزنيم اما شما نه« که اشاره دارد به رويارويی اين 

تيم با ليورپول در جام حذفی. در همين بازی با ليورپول تعداد 
پاس های هيچ يک از بازيکنان منچستر به دروازه بان حريف 
يعنی آليســون که 70پاس داده بود، نرسيد که اين هم يک 
تحقير ديگر است. ديگر کسی منچستر را گردن نمی گيرد؛ 
حتی بازيکنان سابق اين تيم! روی کين به تازگی گفته اين تيمی 
نيست که برايش بازی می  کرده و وين رونی، اسکولز و ديگران 

هم از منچستر اعالم برائت کرده اند.
  پوچتينو از شــنيدن خبر انتخاب اريک تن هاخ 
به عنوان سرمربی جديد منچستريونايتد شوکه 
شده، چرا که باشگاه تا پيش از اعالم رسمی 
اين خبر، درباره فرجــام مذاکرات هيچ 
اطالعــی به پــوچ نــداده اســت. 
مديربرنامه هــای پوچتينو تا همين ماه 
ميالدی، در حال رايزنی با يونايتد بر سر 
احتمال امضای قرارداد بوده و 2 ماه قبل، 
اين خبر افشا شد که پوچتينو خود در حال 
جمع آوری اطالعاتی درباره ساختار باشگاه، 

بازيکنان و شهر منچستر است.
  او از قرارداد 4 ساله با منچستريونايتد نزديک به 30 ميليون 
پوند درآمد خواهد داشت؛ يعنی دو برابر قراردادش در آژاکس. 
همين حاال کونته در تاتنهام 15ميليون در سال و گوارديوال 

20ميليون می گيرند.
  از ترکيب ثابت فصل 19-2018 آژاکس که دوگانه داخلی را برد 
و به نيمه نهايی ليگ قهرمانان رسيد، فقط 5نفر هنوز هم در اين 
باشگاه حضور دارند که از همين تعداد هم مزروعی به بايرن مونيخ 
می رود، تاليافيکو احتماال به بارسلونا، اونانا به اينترميالن و فقط 
تاديچ و بليند می مانند. سرمربی آنها هم که رفته. زياش )چلسی(، 
دليخت )يوونتوس(، دی يونگ )بارسلونا(، فان دبيک )منچستر و 

اورتون( و خيلی های ديگر قبال باشگاه را ترک کرده اند.

رؤیاپردازی تازه در تئاتر رؤیاها
با فان خال نشد اما هواداران منچستر اميدوارند با تن هاخ بتوانند 

فوتبال شناور هلندی ببينند

کنراد الیمــر، هافبــک و انکونکو، مهاجــم الیپزیش 
مدنظــر رانگنیک بــرای ترکیــب فصل آینده هســتند. 
هنوز نظــر تن هــاخ درباره این دو مشــخص نیســت. 
انکونکــو در 45بــازی ایــن فصــل بــرای تیــم آلمانــی 
30گل و 20پاس گل ثبت کرده. هری کین هم یکی از 
گزینه ها برای خط حمله اســت و البته داروین نونز، 

مهاجم بنفیکا و آقای گل فعلی لیگ برتر پرتغال.

قــرارداد 
تن هــاخ 52ســاله با 

يونايتد تا تابستان 2025 معتبر 
اســت و بندی برای تمديد يكساله 
اين قرارداد نيز وجود دارد. منچستر 
برای جذب تن هاخ، 2ميليون يورو 

غرامت بــه آژاكس پرداخت 
اســت. كــرده 

عملکرد سرمربی هلندی در 4.5سال حضور
 

 روی نیمکت آژاکس

........................... بازی
..............................

..............................
...210

............................. برد
..............................

..............................
..  156

............................. تساوی
..............................

............................ 2
5

.............................. شکست
..............................

.........................  29

.............................. گل زده
..............................

......................... 580

.............................. جام
..............................

..............................
..... 5

.............................. ميانگين گل زده
..............................

.........  2.76

.............................. ميانگين گل خورده
..............................

....  0.86

 ادسون آلوارس، هافبک دفاعی آژاکس ممکن است به همراه 
ســرمربی هلندی این فصل این تیم به اولدترافورد بیاید. برای 
این پســت دکالن رایس هم مدنظر اســت اما جذب او از لستر 

100میلیون هزینه می برد. روبن نوس هم در لیست است.

ون بیساکا، اریک بایی، فیل جونز، الکس تلس، مارسیال و رشــفورد می توانند منچستریونایتد 
را ترک کننــد. بودجــه ای 200میلیون پوندی هــم برای خریدهــای جدیــد در اختیار ســرمربی قرار 

می گیرد. شایعه شده رشفورد شاید به بارسا برود و شاید هم در تیم محبوبش بماند.

ميچل فان درگاگ، دســتيار فعلی تن هاخ در آژاكس، دســتيار اين مربی در 
منچســتريونايتد نيز خواهد بود. در قرارداد اريك تن هاخ با منچستريونايتد 
اين موضوع عنوان شده است. تن هاخ با استيون مك كالرن صحبت كرده، اما 
هيچ تماسی از سوی منچستريونايتد با او برقرار نشده. بنابراين انتظار می  رود 
پرونده حضور او در يونايتد بسته شده باشد. اين بدان معناست كه تن هاخ بايد 
با دســتياران فعلی رانگنيك كار كند. رنه مولنستين، دستيار سابق سر الكس 
فرگوسن، برای پيوستن به كادر مربيگری اريك تن هاخ درنظر گرفته شده است.

تن هاخ احتماال موافق ماندن رونالدو باشد. او در مورد كريستيانو رونالدو در سال 2017  گفته 
بود: »قدرت سرزنی، پرش و زمانبندی او، اين كار به هزاران ساعت تمرين نياز دارد، همچنين 
ضربات آزاد و تكنيك شوت زنی او. كريستيانو بسيار با اســتعداد است، اما دائما بهترين ها را از 
خودش می خواهد و می خواهد بهتر و بهتر شود و اين چيزی است كه تفاوت ها را رقم می زند.«

100,000,000200,000,000
دونــی  بــا  تن هــاخ 
فان دبيــك و مارســيال 
بــرای تصميم گيــری در 
مورد آينده ايــن بازيكنان 
گفت و گــو خواهــد كرد. 
مارسيال و فان دبيك قرضی 

به سه ويا و اورتون رفته اند.

منچســتريونايتد از نزديك 
وضعيــت انــزو فرنانــدس، 
هافبك ريورپالتــه را زيرنظر 
دارند. بند آزادســازی او 20 
ميليون يورو است. البته رئال 
مادريد، سيتی و يوونتوس هم 

اين بازيكن را می خواهند.

رايس، كلوين فيليپس، اورلين شوامنی، 
كريستوفر انكونكو، ايو بيسوما، روبن نوس 
و جان مك گين ازجملــه هافبك هايی 
هستند كه توسط باشگاه مورد توجه قرار 
دارند. فرنكی دی يونــگ هم می تواند از 
بارسا خريداری شود. در نوكمپ ديگر به 

او اعتقادی ندارند.

چلسی در خطر
قهرمان فصل پيش اروپا و قهرمان جهان شايد سهميه فصل آينده را هم نگيرد

ساعت17:30 امروز چلسی در استمفورد بريج از 
وســتهم ميزبانی می كند تا زخم شكست خانگی 
در ديدار قبلی مقابل آرسنال را كه 4 بر 2 باختند 
بهبود بخشد. نتيجه اين مسابقه در سهميه چهارم 
ليگ قهرمانان در ليگ برتر تأثير دارد و وســتهم 
يكی از مدعيان است. چلسی بازی قبلی را به ديگر 
مدعی اين سهميه باخته بود. اوضاع آبی های لندن 
همچنان وخيم اســت. لوييس هميلتون و ســرنا 
ويليامز، ستاره های فرمول يك و تنيس به كمپينی 
برای خريد اين باشــگاه كمــك كرده اند و كمك 
هميلتون كه هوادار آرسنال است حاشيه هايی را 
برانگيخته است. به زودی باشگاه از چنگ آبراموويچ 

خارج و به خريداران جديد واگذار می شود.
توماس توخل كه در اين ماه نتايج بدی گرفته و در 
زمين خودی از برنتفورد و آرسنال 4گل و از رئال 
مادريد 3 گل دريافت كــرده، اوضاع را وخيم تر از 
چيزی كه می بينيم به تصوير می كشد. او مدعی 
اســت كه حتی چمن اســتمفورد بريج هم قابل 
استفاده برای فوتبال نيســت. اگر باشگاه زودتر 
واگذار و حقوق بازيكنان تســويه نشــود، امكان 
جدايی همه ســتاره ها در پايــان فصل به صورت 
آزاد وجود دارد و حتی شايد سهميه فصل آينده 
ليگ قهرمانان هم از دست برود. چلسی با وستهم، 

منچستر، اورتون، ولوز و ليدز بازی دارد.
   آخرين باری كه چلسی در 2 بازی پياپی خانگی 
ليگ، 4گل يا بيش از آن دريافت كرد سال1989 
بود كه مقابل ويمبلدون و ليورپول 5 بر 2 شكست 

خورد.
   آخرين باری كه چلسی در 3 بازی خانگی پياپی 
بازنده بود، به نوامبر سال1993 برمی گردد كه ابتدا 
مقابل نوريچ و اولدهام شكســت خورد و سپس 

مغلوب آرسنال شد.
   مورينيو در 106بازی خانگی در چلسی 5بار 
شكست خورد، اما توخل در 25بازی خانگی همين 

تعداد مسابقه را به حريفان واگذار كرده.

   چلســی در مــاه آوريــل در 
استمفوردبريج گل های بيشتری 
نســبت به اكتبر و مارس در ليگ 

برتر دريافت كرده )8گل(.
   چلسی در بازی های خانگی در ليگ 

برتر زيرنظر توماس توخــل 3 بار 3گل دريافت 
كرد و هر 3مورد در ماه آوريل رخ داده اســت. 

)وست بروم، برنتفورد، آرسنال(.
   امــروز ســرمربی آلمانــی پنجاهميــن 
حضورش روی نيمكت چلسی را در ليگ برتر 
تجربه خواهد كــرد؛ 29برد، 13تســاوی و 
7شكســت و اگر امروز به پيروزی برســد، با 
ركورد 30برد فرگوســن كبيــر در 50بازی 

ابتدايی اش در منچستر برابری می كند.
   توخل در 49بــازی ابتدايی 100امتياز در 
ليگ برتر برای چلسی آورده كه از اين لحاظ 
در رده ششــم در كنــار ديويد اولــری قرار 
می گيرد. فرگوســن در 50بازی 103امتياز 
گرفته. مورينيو با 126امتياز در صدر اســت، 
كونته با 118، آنچلوتی بــا 114، گوارديوال با 
112و پلگرينی با 110امتياز در رده های باالی 

جدول هستند. 3 نفر اول ليست سرمربی چلسی 
بوده اند.

   به نظر می رسد لوكاكو آخرين روزهای حضورش 
در چلســی را ســپری می كند و برای سومين بار 

مجبور خواهد شــد باشــگاه محبوبش را با 
فقــط  كنــد.  تــرک  ناكامــی 

ســائول)316دقيقه(، كپــا 
)159دقيقــه(، باركلی 
و  143دقيقـــــه(  (
امرســون)2دقيقه(  در 

اين فصل كمتــر از روملو 
لوكاكو)421دقيقــه( برای 
چلســی در ليگ برتــر بازی 

كرده اند. امرسون به ليگ فرانسه رفته.

برقراری عدالت
امشب تعداد بازی های بارسا با بقيه برابر می شود

ساعت 23:30 امشــب تعداد بازی های بارســلونا با بقيه تيم های الليگا برابر می شود. بارسا 
پنجشنبه به زحمت و با ســختی زيادی توانســت با تك گل اوباميانگ سوسيداد را ببرد و در 
كورس نايب قهرمانی و سهميه سوپرجام فصل آينده اسپانيا باقی بماند. امشب برد مقابل رايو 
وايكانو می تواند رده دوم را با 3امتياز باالتر نسبت به سه ويا تثبيت كند. با بازی امشب عدالت 
در تعداد بازی های تيم ها برقرار می شود اما سيمئونه ابراز نگرانی كرده كه فدراسيون و الليگا 
برای دوم شدن بارسلونا و صعود اين تيم به سوپرجام اقدام به دستكاری داوری ها كند چون اگر 
بارسا به سوپرجام در عربستان راه نيابد، فدراسيون فوتبال اسپانيا 5ميليون يورو زيان می بيند.

   ژاوی در بازی های خارج از نوكمپ بهتر نتيجه می گيرد. او 13بازی خارج از خانه بدون 
شكست را سپری كرده و هر 5مسابقه آخر را به عنوان ميهمان برده است؛ والنسيا )1-4(، 
الچه )2-1(، رئال مادريد )4-0(، لوانته )3-2(، سوسيداد )1-0(. در اروپا هم غيراز بازی در 
آلمان مقابل اينتراخت، بازی در زمين گاالتاسرای و ناپولی را با پيروزی پشت سر گذاشت.

   آخرين شكســت خارج از خانه كاتاالن ها در رقابت های الليگا به روز 27 اكتبر سال 
2021 برمی گردد؛ ديداری كه بارسلونا در ورزشگاه خانگی رايووايكانو با يك گل شكست 

خورد. حاال امشب بارسا مقابل همين تيم بازی دارد.
   سال 2022سوسيداد در خانه در الليگا گلی دريافت نكرده بود تا اينكه اوباميانگ وارد 

آنوئتا )ورزشگاه اختصاصی سوسيداد( شد.
   اوباميانگ موفق شده در 8 ديدار الليگايی خود كه از ابتدا به ميدان رفته 9 گل به ثبت 
برساند. 4 بازيكن آخری كه توانستند در 11بازی نخست  خود در بارسا 9گل يا بيشتر بزنند؛ 

روماريو )1993(، رونالدو )1996(، زالتان )2010(، اوباميانگ )2022(.
   از 11گلی كه اوبا در اين فصل برای بارسلونا زده، 9گل آن خارج از نوكمپ به ثمر رسيده 

است. او هر 104 دقيقه يك گل می زند.
   مهاجم گابنی سابق آرسنال با ممفيس با 11 گل بهترين گلزنان تيم هستند، درحالی كه 

اوبا نصف تعداد بازی های مهاجم هلندی به ميدان رفته است.
   بارسا با 16 گل بيشترين گل را با ضربه سر در اين فصل الليگا به ثمر رسانده و اين برای 

تيمی كه داعيه تيكی تاكا دارد عجيب است.

23 مسابقه، 
14 برد، 5 مســاوی، 

4 باخــت، 48 گل زده و 
25 گل خــورده، عملكــرد 

بارســلونا در ســال 
2022بوده.

ژاوی 
با 11 امتيــاز كمتر از 

تيم صدرنشين، تيم را از رده 
نهم در اختيار گرفت و حاال با 

15امتياز اختالف كمتر در 
رده دوم است.
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منهای فوتبال

بازهایآسیاییبهتعویقمیافتد؟
بازی های آسیایی 2022هانگژو شاید یک سال دیرتر از زمان موعد برگزار 
شود. طبق خبری که تسنیم منتشر کرده، یکی از مسئوالن برگزاری بازی ها 
در گفت وگو با خبرگزاری فرانســه این ادعا را مطرح کرده است. حسین 
المسلم، مدیرکل شورای المپیک آسیا گفته است: »تاکنون هیچ تصمیم 
رسمی در این باره گرفته نشده اما احتمال به تعویق افتادن این مسابقات 
وجود دارد.« کرونا مســئله اصلی چینی هاست. شــانگهای، بزرگ ترین 
شهر چین که در 2سال گذشته شاهد شیوع گسترده کووید- 19بود، این 
روزها با محدودیت های شدیدی رو به رو شده؛ به طوری که اکثر 25میلیون 
ساکن این شهر در خانه های خود هستند. هانگژو در فاصله 200کیلومتری 

شانگهای قرار دارد.

نوستارهها...

در پایــان تورنمنت بین المللــی کورناکیــا در ایتالیا، تیم 
دختران نوجــوان ایران دوم شــد. هرچند ارزشــگذاری 
به عنوان و مدال در این گروه ســنی را مهــم نمی بینیم اما 
انتخاب 2بازیکن ایرانی به عنوان بهترین ها، مایه خشنودی 
است. نگار هاشمی، لیبروی جســور و بی باک آملی جایزه 
بهترین توپ گیری مســابقات را گرفت. او از پنجه منعطف 
نیز بهره برده است و اگر در ســاعد اول نیز اینگونه رشد کند 
بی نظیر خواهد بود. درســا فالح از ساری هم به سبب تنوع 
در ارسال پاس و ســرعت دادن به توپ، نظرها را جلب کرد. 
فالح با کسب تجربه بیشتر می تواند پاسوری تمام عیار شود. 
مازندران به ویژه 2 شهر والیبال خیز آمل و ساری سال هاست 

که تیمی در سطح لیگ برتر ندارد.

تیرالهبهسنگخورد؟!

آلســاندرو که دوســتان او را اله صــدا می کنند همــراه تیم 
باریج اسانس به قزاقستان رفت تا در جام باشگاه های آسیا با سبک 
و سیاق بازی  آسیایی ها آشنا شــود اما انصراف نماینده ژاپن در 
لحظه آخر و نبود نمایندگان چین و کره جنوبی، این جام را از سکه 
انداخت و پیشاپیش می توان شانس تنها تیم شرق آسیا یعنی 
تایلند را برای کسب قهرمانی و راهیابی به جام باشگاه های جهان 
بیشتر دانست. مگر اینکه قزاق ها از بازیکنان بیکار شده روسی 
بهره ببرند. با این وصف اگر تیر اله برای تماشای مسابقات والیبال 
آسیا به سنگ خورد، امیدواریم کاشانی ها بتوانند نخستین بار 

سکویی را برای والیبال باشگاهی زنان ما به ارمغان بیاورند.

تحریم بین المللی ورزش روسیه باعث شده بازیکنان اروپایی 
شاغل در لیگ های روسیه از بازگشت به دیار شوراهای سابق، 
خودداری کنند. جالب تر اینکه ســتارگان روسی هم اعالم 
آمادگی کرده اند که به لیگ های ایتالیا و ترکیه می پیوندند. 
مدیر یکی از باشگاه های ترکیه با رضایت از موقعیت به وجود 
آمده گفته است ملی پوشان روســی را که در شرایط عادی 
حاضر نبودند از کشورشــان خارج شوند، می توان با قیمتی 
کمتر از نرخ متداول در اختیار گرفت. آیا باشگاه های ایرانی 
از بازار آشفته روســیه در جهت صید ابرســتارگانی چون 
میخاییلوف و... اســتفاده می کنند یا کمافی السابق روابط 
مردان سایه در گزینش یاران اغلب تیم ها دخیل خواهد بود؟

موقعیتاستثناییبرایشکارروسها

پشت خط زن
جمشید حمیدی | کارشناس والیبال
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کمانی- برابر
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256184973
175369842
829741365
643258197
714932586
592816734
368475219

متوسط

 5    8  6 4
9    6  7   
     2   1
     7 1  3
 6      9  
5  9 4      
7   3      
  4  5    2
3 9  8    7  843917256

916325847
725684931
538149672
261573489
497268513
372856194
654791328
189432765

ساده

متوسط

257138964
931564728
846972531
428697153
163285497
579413286
715326849
684759312
392841675

سخت

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

ساده

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

این بار مدالی 
 خوش  رنگ تر 
از برنز می گیرم

مهرداد صیدی، پرچمدار کاروان ایران در المپیک ناشنوایان، برای سومین 
بار در این بازی ها حاضر می شود. او می گوید که بعد از المپیک باید خودش 

را برای دروی گندم ها آماده کند
لیلی خرسند| سر زمین بود: »وقت آبیاری است.« زمین ها را آب می داد تا گندم ها و نخودهایی که کاشته بود، جان 
بگیرند. چند روزی استراحت می کرد و از کرمانشاه به تهران برمی گشت تا با کاروان، راهی برزیل شود؛ کاروان 
ورزشکاران ناشنوا و کم شنوا که پرچمدارش است. مهرداد صیدی، جودوکاری است که در برزیل سومین المپیکش 
را تجربه می کند. 2مدال برنز از این بازی ها دارد و حاال امیدوار است این بار بتواند با مدال خوش رنگ تری روی سکو 
برود و با سربلندی به ایران برگردد. المپیک که تمام شود، صیدی به ایران برنگشته باید زود راهی کرمانشاه شود: 

»تا برگردم وقت درو است.« تا برگردد گندم ها طالیی شده اند ، به رنگ مدالی که آرزویش را دارد.

  حضور در سومین المپیک این فرصت 
را داد که پرچمدار هم باشید.

خدا را شکر می کنم که دوباره توانستم نماینده کشورم 
در بازی های المپیک باشم. این فرصت خوبی است که 
به من داده شــد تا بتوانم یک بار دیگر مدال به دست 
بیاورم. پرچمداری هم افتخار بزرگی اســت که لطف 
داشــتند و به من دادند. امیدوارم لیاقت این انتخاب  

را داشته باشم.

 2013 و 2017 مدال برنز گرفتید. امکان 
دارد این دوره کیفیت مدال بهتر شود؟

تمرینات بیشتری انجام دادم تا مدالم  خوش رنگ تر و 
باکیفیت تر باشد. اگر خواست خدا نباشد، هیچ اتفاقی 
نمی افتد. من تالش کرده ام و 90 تا 100درصد احتمال 
می دهم که رنگ مدالم بهتر باشد. نمی گویم چه رنگی، 
اما می گویم دنبال مدال بهتری  هستم و البته در برابر 

خواست خدا تسلیمم.

  چه شد که ورزشکار شدید و جودو را 
انتخاب کردید؟

ما خانوادگی ورزشکار هستیم. برادر بزرگ ترم کشتی  
می گرفت و مــن از بچگی ســر تمریناتش می رفتم. 
کرمانشاه شهر ورزشــی و قهرمان پرور است. به خاطر 
شرایطی که در این شهر وجود دارد، کسب افتخار برای 
شهر و کشورم برای من هم مهم شد. عاشق رشته های 
رزمی هم بودم. همان  موقع که کشتی کار می کردم، 
برادرم که همه زندگی ام، چه ورزشی و چه غیرورزشی 
را مدیون او هستم، پیشنهاد داد جودو کار کنم. بعد از 
یک سال تمرین به تیم ملی دعوت شدم. سال2011 
هم در مســابقات آســیایی در کره جنوبی مدال طال 
گرفتم. بعد از آن مدال، من و خدا خواستیم که من در 

مسیر قهرمانی قرار بگیرم.

 چرا همه  چیز را مدیون برادرتان هستید؟
برادرم اسماعیل، استاد دانشگاه است. من از طریق او با 
زندگی حرفه ای ورزشی، تحصیل و ورزش آشنا شدم و 

در مسیر سالم زندگی کردن قرار گرفتم.

  کرمانشاه امکانات کافی برای ورزش 
کردن داشت؟

همیشه مســئله محدودیت ها و نبود امکانات هست؛ 
به خصوص در شــهرهای کوچک. وقتی من جودو را 
شروع کردم، کرمانشاه یک ســالن کوچک داشت و 
خبری از سالن های مجهز نبود. در کشتی هم وضعیت 
همین بود، اما در هر شــرایطی حتی در 2ســالی که 
کرونا بود، سعی کردم آمادگی بدنم را باال نگه دارم. هم 
تمرینات کشتی انجام می دهم و هم در طبیعت، کوه 
و دشــت می دوم. وقتی هدف بزرگی به اسم المپیک 
داشته باشی، هیچ مانعی نمی تواند جلوی پیشرفتت را 
بگیرد. این محدودیت ها هیچ وقت در چشم من بزرگ 

نبوده و نیست.

  با ورزشــکارانی که مشکل شنوایی 
داشتند تمرین می کنید؟

من در بین افراد سالم هم مقام کشوری دارم. چه در 
کشتی و چه در جودو همیشــه با افراد سالم تمرین 
می کنم. فقط زمانی که بــه اردوهای تیم ملی دعوت 
می شوم، با ناشنواها و کم شــنواها تمرین می کنم. ما 
با افراد عادی هــم می توانیــم ورزش و رقابت کنیم. 
هیچ فرقی بین ما و آنها نیســت. مــا تفاوتی نداریم 
ولی از اینکه بقیه بین ما فــرق می گذارند ناراحتیم. 
هم بچه های ســالم و هم ما وقتی قهرمان می شویم، 
پرچم ایران را باال می بریم. این پرچم برای همه است. 
نمی دانم چرا مســئوالن فرق می  گذارند. ما به اســم 
ایران ورزش می  کنیم یا نه؟ تفاوت ما با بقیه این است 

که ما کمتر از بقیه می شنویم که مشکل خیلی از ما با 
سمعک حل می شود.

  در چه چیزی فرق می گذارند؟
نمونه اش جوایز است. پاداش قهرمانی افراد سالم در 
المپیک بیشــتر از 2میلیارد تومان اســت، اما جایزه 
مدال طالی ما 700میلیون تومان است. مسئله بعدی 
این است که ما وقتی امسال مدال می گیریم، همین 
امســال هم جوایز ما را بدهند؛ نه چند سال دیگر که 

ارزش پول پایین تر می آید و نمی شود کاری کرد.

  در اردوهای تیم ملی هم این تبعیض را 
می بینید؟ در تغذیه، امکانات و...؟

مشکالت ما به قدری زیاد است که به شرایط خوابگاه، 
تغذیه، محل تمرین و... فکر نمی کنیم. مسئله اصلی 
برای ما نداشتن شغل است. هیچ ارگانی حاضر نیست 
بچه های ما را اســتخدام کند؛ حتی ارگان هایی مثل 
بهزیستی و اداره های کل تربیت  بدنی که مخصوص 
خود ما هستند. ما هم قهرمانی داریم و هم تحصیالت، 
اما جایی استخدام نمی شویم. بعضی از هم تیمی های 
ما که روزمزد کار می کردند به خاطر حضور در اردوهای 
تیم ملی از کارشــان برکنار شدند. قرار بود در مراسم 
بدرقه بچه ها این مشکل را با وزیر ورزش مطرح کنند 

که او سخنرانی نکرد و فرصت از دست رفت.

  حقوق ماهانه ای که به قهرمانان ملی 
داده می شود به شما هم می دهند؟

می دهند، ولی اینجا هم تبعیض هســت. افراد سالم 
5، 6 میلیون تومان می گیرند و مــا ماهی 900هزار 
تومان می گیریم. به جای اینکه به ما بیشــتر بدهند 
چون مشــکل داریم، کمتر می دهند. بی عدالتی همه 

جا هست.

  به عنوان ورزشــکار ناشنوا چقدر در 
جامعه اذیت شده اید؟

مشکل مردم این اســت که فکر می کنند یک ناشنوا 
نمی تواند صحبت کند، دل نــدارد، نمی تواند ارتباط 
بگیرد. خیلی ها ما را نادیــده می گیرند. نمی دانم چرا 
وقتی مردم یک ناشنوا را می بینند، سکوت نمی کنند 
که او حرفش را بزند و منظورش را برســاند. به خاطر 
اینکه همیشــه با ما بــد برخورد می شــود، خیلی از 
دوستان ما تنها هســتند، طرد می شوند و خودشان 
را دورتــر از بقیه می بینند. دلشــان بارها شکســته. 
اگر نمی توانید بــا آنها حرف بزنیــد می توانید که از 
طریق نوشــتن ارتبــاط بگیرید. من با این مســائل 
 کنــار آمــده ام ولــی خیلی هــا نمی تواننــد کنار

 بیایند.

  غیــر از ورزش کار دیگــری انجام 
می دهید؟

لیسانس تربیت بدنی دارم ولی کشــاورزی می کنم. 
کرمانشاه زندگی می کنم و زمین های کشاورزی مان 
خارج از شهر اســت. گندم و نخود می   کاریم، بعضی 
وقت ها هم جو و ذرت. بعد از مراسم بدرقه به کرمانشاه 
آمدم. فصل آبیاری اســت و ســر زمین هســتم. ما 
9اردیبهشت به برزیل اعزام می شویم. وقتی برگردم 

دیگر گندم ها طالیی شده اند و وقت درو است.

  المپیک نزدیک است، نگران نیستید 
که آنجا نتیجه خوبی نگیرید؟

تا خدا را دارم چرا نگران باشم. در این مدت روانشناس 
هم داشتم. خانم مریم آیینی خیلی به من کمک کرد 
تا کمتر آسیب ببینم و کمتر زجر بکشم. ایشان آگاهی 
و توانایی من را باال برد و من بیشتر روی خودم مسلط 

شدم و با آرامش باالیی به المپیک می روم.

ماباافرادعادی
هممیتوانیم
ورزشورقابت
کنیم.ماتفاوتی

نداریمولی
ازاینکهبقیه
بینمافرق
میگذارند
ناراحتیم.

همبچههای
سالموهمما
وقتیقهرمان
میشویم،

پرچمایرانرا
باالمیبریم.

اینپرچمبرای
همهاست.

نمیدانمچرا
مسئوالنفرق

میگذارند
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کن پربار تر از همیشه
نگاهی به فیلم های اضافه شده به بخش های 
مختلف هفتادوپنجمین دوره جشنواره کن

جشنواره فیلم کن تعداد دیگری   را به فهرست 
رسمی فیلم  های خود اضافه کرده است. 

 )Plus que Jamais(»فیلم »بیشتر از همیشه
به کارگردانی امیلی عاطف، کارگردان ایراني-

فرانسوی نیز به بخش نوعی نگاه هفتاد و پنجمین 
جشنواره کن افزوده شده است.

به گــزارش ورایتــی، فیلم های »یــک برادر 
کوچــک«)Un Petit Frere( به کارگردانی 
 لئونــور ســرایل، »عــذاب در جزایــر« 
)Tourment sur les iles( ســاخته آلبــر 
ســرا و »8کوه« اثــر چارلــوت واندرمیرش 
و فلیکــس فــان گرونینگــن کــه ســابقه 
 ســاخت فیلم »شکســت دایره شکســته« 
)The Broken Circle Breakdown( را در 
کارنامه خود دارد، به بخش رقابتی جشنواره کن 
افزوده شــده اند. »8کوه« که فیلمی ایتالیایی 
ساخته شده براســاس رمانی به همین نام اثر 
پائولو کنجتی اســت  نیز بــه فیلم  های بخش 

رقابتی اضافه خواهد شد.
 این فیلم داستان مرد جوانی را روایت می کند 
که در زمان گذراندن تعطیالت تابســتانی به 
همراه پدر و مادرش در منطقه ای کوهستانی 
پناه می گیرد. فیلم موزیکال کمدی – رمانتیک 
»دن خوان« اثر ســرژ بوزون بــا بازی ویژینی 
افیرا و طاهر رحیم، دیگر فیلمی اســت که به 
فهرست رسمی فیلم های جشنواره کن افزوده 

شده است. 
فیلم هــای »شــبNuit du 12( »12( کــه 
فیلمــی سیاســی ســاخته دومنیــک مول 
 اســت، »تاریخچــه یــک رابطــه موقــت« 
 )Chronique d’une liaison passagère(
ساخته امانوئل موره با بازی ساندرین کیبرالین 
و وسناین ماکین، در بخش حدید »پرمیر کن« 
که سال گذشته برای نخستین بار راه اندازی شد، 
نمایش داده خواهد شد. فیلم »بیگناه« ساخته 
لویی گارل، بازیگــر – کارگردان مطرح نیز در 

بخش غیررقابتی اکران خواهد شد.

»بیشتر از همیشه« در نوعی نگاه
4فیلم دیگر نیز به بخش نوعی نگاه جشنواره 
کن افزوده شده است، ازجمله فیلم »بیشتر از 
همیشه« )Plus que Jamais( ساخته امیلی 
عاطف، کارگردان ایرانی – فرانسوی، به عنوان 
محصولی از کشور فرانسه. این فیلم داستان زنی 
متاهل را روایت می کند که از زندگی خود راضی 
است، اما او متوجه می شود که به یک بیماری 
مبتال شده و 5ماه بیشتر از عمرش نمانده، در 
نتیجه  تصمیم می گیرد به تنهایی سراسر اروپا را 
تا نروژ سفر کند و برای آخرین بار ماجراهایی را 
در زندگی اش تجربه کند. فیلم »تب مدیترانه« 
ساخته ماها حاج، فیلمســاز فلسطینی، »آبی 
کافتــان« )Le bleu du caftan(، ســاخته 
کارگردان معروف اهــل مراکش مریم توازانی 
و فیلم »هــارکا« به کارگردانــی لطفی ناتان 
 از کشــور تونــس، از دیگر فیلم هــا ی بخش 

نوعی نگاه هستند.
فیلم بلژیکی »شورشــی« به کارگردانی عادل 
العربــی و بالل فــالح نیز به فهرســت بخش 

فیلم های نیمه شب، افزوده شده است.

نمایش ویژه

فیلم مستند »کشور رؤیایی من« به کارگردانی 
باتریسیو گوسمان فیلمساز اهل شیلی، فیلم 
»بقایای باد« ساخته تیاگو گوئدس  و »ولگردها« 
 اثر دروتئا دروموا، »ریپوســته فمینیســت«

)Riposte feministe( بــه کارگردانــی 
ماری پرنه و سیمون دپاردون و فیلم کارتونی 
»نیکالس کوچولو« ساخته آماندین فردون و 
بنجامین ماسوبره نیز آثار سینمایی ای هستند 

که به بخش نمایش ویژه اضافه شده اند.
بر همین اساس 8فیلم به کارگردانی یا دستیار 
کارگردانی فیلمسازان زن به بخش های مختلف 
جشنواره افزوده شده است. هم اکنون در بخش 
رقابتی جشنواره کن از 21فیلم، 5فیلم متعلق 
به کارگردانان زن اســت که یک رکورد برای 
جشنواره کن محسوب می شود. سال گذشته 
از 21فیلم بخــش رقابتی 4فیلــم متعلق به 

کارگردانان زن بود.
اســامی داوران بخش رقابتی جشــنواره کن 
نیز انتظار می رود در روزهای آتی اعالم شــود. 
تیری فرمو می گوید: با توجه به اســتعدادهای 
در دسترســی که در دوران پاندمی همچنان 
فعال و شــکوفا بودند، انتخاب هیــأت داوران 
هفتادوپنجمیــن دوره جشــنواره کــن کار 

چالش برانگیزی است.

آرش نهاوندیجشنواره
روزنامه نگار
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عاشق سینما همچون سالواتوره
ژاک پِِرن، بازیگر فیلم مشهور »سینما پارادیزو«، درگذشت

او تا ابد برای عشــاق ســینما یکی از نمادهای 
خاطره انگیز سینما باقی خواهد ماند. ژاک پِِرن، 
بازیگر، کارگردان و تهیه کننده فرانسوی که روز 
پنجشنبه در 80ســالگی با زندگی وداع گفت، 
بیشتر برای بازی در نقش ســالواتوره دی ویتا 
در فیلم اســکاری »ســینما پارادیزو« )جوزپه 
تورناتوره، 1988( شناخته می شد. در این فیلم، 
سالواتوره کارگردان مشهوری است که در کودکی 
بیشتر وقتش را با آلفردو، آپاراتچی میانسال یک 
سینمای کوچک محلی ، گذرانده و زندگی اش به 
واسطه حرف های آلفردو و فیلم هایی که همراه او 

در سینما پارادیزو دیده، متحول می شود.
خود پِِرن وقتی با ســینما آشنا شــد، حتی از 
ســالواتوره کوچک »ســینما پارادیــزو« هم 
کم سن وســال تر بود. پرن در ســال 1941در 
پاریس از پدری کارگردان تئاتر و مادری بازیگر 
متولد شــد. 5 سال بیشتر نداشــت که در فیلم 
»دروازه های شب« )مارسل کارنه، 1946( بازی 
کرد. سال 1960در فیلم »دختری با چمدان« 
ســاخته والریو زورلینی نخستین نقش مهمش 
را به دســت آورد و با کلودیا کاردیناله همبازی 
شــد. پرن یکی از بازیگران محبــوب زورلینی 
بود و 2 ســال بعد از این فیلم، در دیگر ساخته 
تحسین شــده این کارگــردان ایتالیایی به نام 
»خاطــرات خانوادگــی« )1962( نقش برادر 
کوچک تر مارچلو ماســترویانی را بــازی کرد. 

فیلم مهم دیگر پرن در سال 1960، »حقیقت« 
ساخته هانری ژورژ کلوزو بود. سال 1965در فیلم 
»قتل های ماشین خواب« ساخته کاستا گاوراس 
در کنار ایو مونتان ظاهر شد که در کودکی او را در 

فیلم »دروازه های شب« دیده بود.
پرن در ســال 1966برای بازی در فیلم »تقریبا 
یک مرد/ نصف یک مرد« )ویتوریو ِد ِستا، 1966( 
برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم 
ونیز شــد. یکی دیگر از نقش های مهم پرن در 
دهه 60بازی در فیلم موزیکال »دختران جوان 
روشفور« )ژاک ِدمی، 1967( در کنار دو بازیگر 
مطرح سینمای فرانســه، کاترین دنو و میشل 
پیکولی، بود. پرن همکاری با دمــی را در فیلم 
بعدی این کارگردان، به نام »پوست خر« )1970( 
ادامه داد که آن هم فیلمی موزیکال بود. با وجود 

اینکه پرن در همــه نقش آفرینی هایش گیرا و 
اثرگذار ظاهر می شــد، اما مشهورترین نقش او 
شخصیت ســالواتوره میانســاِل فیلم »سینما 
پارادیــزو« بود. ایــن فیلم از چنان شــهرت و 
محبوبیتی در میان عالقه مندان به ســینما در 
جهان برخوردار است که آن نمای مشهوری که 
سالواتوره میانسال در سینما با چهره ای ماالمال 
از شعف و شیفتگی به تماشای فیلم نشسته، به 

یکی از نمادهای سینمادوستی بدل شده است.
پرن تنها بازیگر نبود. او در ســال 1969همراه 
با احمد راشــدی، کارگردان و فیلمنامه نویس 
الجزایری، تهیه کنندگی فیلم سیاســی »ِزد« 
کاســتاگاوراس را بر عهده گرفت و خودش نیز 
نقش عکاس فیلم را بازی کــرد. این فیلم که در 
زمان خودش نمونه اعالی فیلم سیاسی و فراتر 

از آن، شــکلی از مداخله سیاسی تلقی می شد، 
توانســت اســکار بهترین فیلم خارجی را برای 
پرن و همکارانش به ارمغــان آورد. همچنین او 
در سال 2000همراه 2 کارگردان دیگر، مستند 
تحسین شده »مهاجرت پرندگان« را با استفاده 
از فیلمبرداری هوایی کارگردانی کرد که نامزد 

دریافت جایزه اسکار شد.
ژیل ژاکوب، رئیس پیشین جشنواره فیلم کن، در 
توییتی اینگونه به مرگ پرن واکنش نشان داد: 
»ژاک دلربایی محض بود. او به هر کاری که دست 
زد، موفق شد.« همچنین، کاستا گاوراس با گفتن 
اینکه »او یکــی از نازک بین ترین و جذاب ترین 

تهیه کنندگان فرانسوی بود« 
به مرگ دوســت و همکارش 

واکنش نشان داد.

بعد از 2سال که کرونا نفس اکران را به شماره انداخته بود، به نظر 
می رسید اکران نوروز1401 فرصت مناسبی برای آشتی دادن 
مخاطبان با سینمای ایران است. اتفاقی که در نهایت رخ نداد و 
فیلم های روی پرده کمتر از آنچه انتظار می رفت تماشاگر یافتند. 
رسانه ها در تحلیل کارکرد ضعیف گیشه سینماها، بیش از هر 
چیز به موضوع گران شــدن بلیت پرداختنــد. خیلی ها گفتند 
و نوشــتند که با بلیت های 45هزار تومانی، مردمی که گرفتار 
مشکالت اقتصادی هستند توانایی ســینما رفتن نمی یابند. از 
سوی دیگر ســینماداران به عنوان مدافعان افزایش بهای بلیت 
سینماها، به تورم و گرانی همه کاالها و خدمات در 2سال اخیر 
اشاره کرده و ثابت ماندن بهای بلیت را به زیان صاحبان سینماها 
و تهیه کنندگان فیلم ها می دانستند. به خصوص اینکه سینماداران 
در ســال های 1399 و 1400 به دلیل شرایط کرونایی متحمل 
زیان های قابل توجهی شده بودند. در نهایت اما وقتی فیلم ها روی 
پرده آمدند مشخص شد ریزش تماشــاگران سینما در ابعادی 
که قابل پیش بینی نبود، رخ داده است. فروش پایین فیلم ها در 
ایام نوروز زنگ خطر را به صــدا درآورد و نتیجه، گرفتن تصمیم 
نیم بهاکردن بلیت ها در ایام ماه مبارک رمضان بود؛ بلیت هایی که 
البته تا زمان افطار به صورت نیم بها به مخاطبان عرضه می شوند. 
یعنی در سانس هایی که سال هاســت جزو سانس های خلوت 
به شمار می آیند. هر چه بود بلیت نیم بها هم نتوانست معجزه کند 
ولی باعث شد اوضاع گیشه بدتر از تعطیالت نوروزی نشود. جالب 
اینکه سخنگوی انجمن سینماداران می گوید سینماداران رغبتی 

به نیم بها کردن بهای بلیت نداشته اند.

سینماداران تمایلی به نیم بها کردن بلیت ها نداشتند
گیشه کم رونق سینمای ایران با نیم بها کردن بلیت ها هم خیلی 
داغ نشد. هرچند سخنگوی انجمن سینماداران معتقد است در 
صورت اطالع رسانی، این طرح می تواند با اقبال عمومی مواجه 
شــود. محمدرضا صابری، سخنگوی انجمن ســینماداران در 
مورد اجرای این طرح گفت: این طرح، ایده بســیار خوبی است 
که در گذشته هم انجام می شــد. در سال های گذشته هم زمان 
با ماه مبارک رمضان نهادها و سازمان ها دست به دست همدیگر 
می دادند و به کمک سینما می آمدند. به طور مثال در سال96 برای 
اجرای طرح اکران افطار تا سحر، سازمان صداوسیما تیزرهای 
بسیار خوبی که سازمان سینمایی تولید کرده بود را پخش کرد 
و اطالع رسانی خوبی شد که به همین دلیل اتفاق بسیار ویژه ای 
در فروش و اکران رمضانی رخ داد. اما بعد از آن در سال های دیگر 

به دلیل اینکه اطالع رسانی خوبی نشد و مردم از شرایط سینماها و 
بلیت نیم بها اطالعی نداشتند، استقبال خوبی صورت نگرفت. وی 
عنوان کرد: امسال سینماداران و شرکت های پخش کننده به این 
دلیل که در سال های گذشــته نیم بها کردن بلیت سینما تأثیر 
آنچنانی در فروش نداشت، تمایلی به انجام این کار نداشتند اما   
به دلیل اینکه بتوانیم شــاهد حضور اقشار مختلف در سینماها 
باشیم دوباره این کار را انجام دادیم. به گزارش ایلنا، این سینمادار 
ادامه داد: به اعتقاد من اگر اطالع رســانی متوســطی هم شود، 
سینماها با استقبال گسترده مردم  روبه رو خواهند شد. با وجود 
عدم  اطالع رسانی باز هم استقبال خوبی از طرح بلیت نیم بها در 
ماه مبارک رمضان شده است و امیدواریم که با اطالع رسانی بیشتر 

این حضور تداوم داشته باشد.

وضعیت فقط از روزهای نوروز بهتر است 
بخشی از بحران مخاطب به گران شدن بلیت سینماها بازمی گردد. 
وقتی فیلم های اکــران نوروزی انتظارات را در گیشــه برآورده 

نکردند، شورای صنفی نمایش تصمیم گرفت بلیت سینماها را 
در ایام ماه مبارک رمضان تا زمان افطار نیم بها کند. تصمیمی که 
به گفته رئیس انجمن سینماداران به افزایش فروش فیلم ها یاری 
رسانده است. البته اگر آمار مخاطبان را در نظر بگیریم متوجه 
می شویم که اوضاع خیلی هم مطلوب نیست و شرایط فقط کمی 
از ایام نوروز بهتر شده است. در سال های گذشته طرح افطار تا 
سحر به اجرا در می آمد ولی امســال خبری از اجرای این طرح 
نشد. رئیس انجمن سینماداران درباره عدم اجرای طرح افطار تا 
سحر و امکان تأثیر آن بر استقبال از فیلم های در حال اکران هم 
گفت: این طرح در صورتی می توانست موفق باشد که با تبلیغات 
مناسب همراه شود. هر چند اکران نیم بها در سانس های پیش از 
افطار شرایط را در ماه رمضان امسال بهتر کرده است اما صورت 
ایده آل این بود که صداوسیما هم پای کار می آمد و اطالع رسانی 
مناسبی درباره فعالیت ســینماها انجام می داد. امسال در عید 
نوروز ما بیشترین مسافرت را داشــتیم؛ همین   در استقبال از 
سینماها تأثیر داشت و به نسبت ایام نوروز، در ماه رمضان شاهد 

استقبال قابل قبولی از ســینماها هستیم. محمدقاصد اشرفی، 
رئیس انجمن سینماداران درباره وضعیت استقبال از سینماها و 
فیلم های در حال اکران به مهر گفت: با توجه به فروش نیم بهای 
بلیت سینماها در ماه رمضان، شرایط استقبال بهتر شده است و 
از روز سیزده به در که مسافران هم به شهرهای خود بازگشته اند، 
شــکر خدا فروش سینماها هم بهتر شده اســت. البته نه اینکه 
بگوییم شرایط ایده آل است اما نسبت به روزهای ابتدایی عید، 
شرایط خیلی تغییر کرده است. او در پاسخ به انتقادات مطرح شده 
درباره گران شدن 50درصدی بلیت سینماها و تأثیر آن بر افت 
میزان مخاطبان ســینما هم تأکید کرد: واقعیت این است که 
بلیت سینماها هم اکنون گران نیست. از این مبلغ بلیت 40هزار 
تومان سهم ما و 5هزار تومان دیگر آن سهم دولت است. اگر واقعا 
دولت قصد حمایت از عامه مردم و کمک به اقشــار کم درآمد را 
دارد باید در این بخش کمک کند. قشــر مرفه جامعه مخاطب 
سینما نیستند و بیشتر افراد طبقه متوسط و کم درآمد هستند 
که به سینما می آیند؛ دولت می تواند در این زمینه از مالیات خود 

چشم پوشی کند.

فرصتی که از دست رفت 
در سال های گذشته برای اینکه مخاطبان بیشتری در ایام ماه 
رمضان جذب سالن های سینما شوند طرح هایی مثل افطار تا 
سحر به اجرا درمی آمدند. به طور سنتی مردم در ماه رمضان 
کمتر به سینما می روند و معموال هم بیشتر عالقه مندان در 
ساعات پس از افطار پا به سالن های سینما می گذارند. بعد از 
چند سال فترت به نظر می رسید بتوان با توجه به تجربیات 
گذشته، با اجرای طرح هایی چون اکران افطار تا سحر، رونق 
را به گیشــه بازگرداند. اتفاقی که در نهایت رخ نداد. هرچند 
سخنگوی انجمن سینماداران کاهش تماشاگران را یکی از 
دالیل جدی گرفته نشدن این طرح می داند: »پیش بینی مان 
این بود که اکثر پردیس های پرفروش ما تا ســاعت12 شب 
اکران خواهند داشــت. بر همین اســاس تخمین زدیم که 
اگر استقبال خوبی شــد و ضرورتی به سانس ویژه بود سراغ 
ســانس های دیگر در بامداد  هم می رویم. هفته اول و دوم را 
که جلو رفتیم، دیدیم از اکران های بامدادی استقبال زیادی 
نشد. البته اکثر سینماهای ما اگر با اقبال مردمی مواجه شوند، 
ســانس های 12 و یک بامداد را به نمایش هــای خود اضافه 
می کنند.« به این ترتیب این فرصت هم در نهایت از دســت 

رفت، تا در اکران اول بهار، گیشه به رنگ خزان درآید.

 شهید زرین؛ 
یک گردان تک نفره
 پای صحبت های پسر بهترین 

تک تیرانداز جهان 

امام   ره  با هوشمندی
 شعار انحالل را برنتابید 

بسترهای تاریخی نامگذاری روز ارتش 
جمهوری اسالمی 

 کوک موسیقی 
با نیایش در  ماه رمضان

 گفت وگو با فواد توحیدی
 درباره نواهای  ماه رمضان 

رئیس جدید 
سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری 

معرفی شد 

مهرداد باقــری پیدنی طی 
حکمی از ســوی علیرضا 
زاکانــی به عنــوان رئیس 
ســازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهران منصوب 
شــد. به گزارش همشهری، 
در بخشی از حکم شهردار 
تهران برای انتصاب مهرداد 
باقری به این ســمت آمده 
است: »امید است با استعانت 
از پــروردگار متعــال و در 
راســتای تحقق چشم انداز 
»تهران، کالنشــهر الگوی 
جهان اسالم« با بهره گیری 
و هم افزایــی ظرفیت های 
اجتماعــی  و  فرهنگــی 
شهرداری تهران، نخبگان 
فرهنگی و هنری شهر تهران، 
ظرفیت عظیــم مجموعه 
مردمی و به صورت خاص به 
صحنه آوردن ظرفیت های 
جبهه انقالب اســالمی و 
رویش های نســل جدید و 
همچنین تحول در ساختار و 
نوآوری در الگوها و روش ها، 
موجبات تعالی و شکوفایی 
هنر و فرهنگ غنی ایرانی 
اســالمی را فراهم آورید.« 
باقری   متولد۱3۶4 است و 
در رزومه کاری اش عناوینی 
چون معاونت راهبردی ستاد 
قرب فرهنگــی و اجتماعی 
حضــرت بقیه اهلل)عــج(، 
مدیرکلی سازمان تبلیغات 
اســالمی، دبیری کارگروه 
تحــول کتابخانه ملی ایران 
و مدیرکل دانشگاه مذاهب 

اسالمی دیده می شود.

نجال محبوب شد

آمار بیننده های سریال های 
مبارک  مــاه  تلویزیونی 
رمضان اعالم شد. به گزارش 
نظرسنجی  همشــهری، 
مرکز تحقیقات ســازمان 
صداوســیما پیرامــون 
سریال های ســیما در ماه 
مبارک رمضان۱4۰۱ نشان 
می دهد کــه 74.8درصد 
مردم در ایــن ماه مخاطب 
مجموعه هــای تلویزیونی 
بوده اند. سریال »نجال2« از 
شبکه 3 سیما با 2۶.8درصد 
77.۱درصد  مخاطــب و 
رضایــت مخاطبــان، در 
صدر سریال های پربیننده 
تلویزیــون در ماه رمضان 

قرارگرفته است.

کارکردن در 
سینمای دینی 

دشوار است

عبدالحســن برزیــده، 
فیلمنامه نویس و کارگردان 
دربــاره ســاخت فیلم با 
مضامین دینی در سینما و 
آن می گوید:  سختی های 
»اصوال کار کردن در زمینه 
دینی بســیار سخت است 
به خصوص آنکه حکومت، 
دینی و جمهوری اسالمی 
و همیشــه ممکن  است 
است گاردی در مقابل این 
آثار وجود داشــته باشد، 
یعنی حتی اگر با عشــق 
و جــان و دل هم کار کنید 
ممکن است از آن برداشت 
پروپاگاندایی و حکومتی 
شود به همین دلیل تفکیک 
این مسائل در ذهن مخاطب 
ســخت می شــود و اصال 
خیلی وقت ها مخاطب اثر 
را پس می زند. البته او حق 
دارد چون تبلیغاتی که در 
این باره شده خیلی وقت ها 
نصیحت گرایانه بوده، نه از 
جنس هنر. خیلی وقت ها 
این نوع سینما )دینی( مثل 
واعظی بوده که روی منبر 
صحبت می کند، البته ممکن 
است که همه پای منبر بروند 
و به صحبت های یک واعظ 
گوش دهند اما قرار نیست 
وقتی به سینما می روند هم 
پای منبر بنشــینند. آنها 
توقع هایی دارند که اغلب 

برآورده نمی شود.« 

بلیت نیم بها هم معجزه نکرد 
استقبال تماشاگران از فیلم های روی پرده همچنان پایین تر از انتظار است 
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پدر و مادرش را خیلی زود از دست داد؛ در همان 
ســن طفولیت. کمی که بزرگ تر شد از روستای 
قلعه گل دهدشت به اصفهان آمد؛ یعنی گریخت. 
دلیل فرارش هم مجادله و برخورد با خان روستا 
بود. با اینکه 14- 13سال بیشتر نداشت اما مقابل 
زورگویی های خان ایستاد و همین دلیلی شد تا 
عوامل خان درصدد کشتن اش برآیند. با شرایط 
پیش آمده دوست و آشنا دیگر جایز ندانستند او 
در روستا بماند و خواستند که به اصفهان برود و 
خودش را به اقوامش برساند. از همان زمان روی 
پای خود ایســتاد و مستقل شــد. برای خودش 
کسب وکاری راه انداخت و خیلی زود به سوددهی 
رســید. قوم و خویش با توجه به شرایط خوب او 
سریع آستین باال زده و به زندگی اش سروسامان 
دادند. علی اصغر از خاطــرات دوران کودکی اش 
می گوید: »پدرم مرد مومنی بود. بانشــاط بودن 
را دوســت داشــت. ما 7خواهر و برادر بودیم و 
می توانم بــه جرأت بگویم پــدرم از نظر عاطفی 
برای ما کم نمی گذاشت. حتی روزهای تعطیل ما 
را به پارک می برد. تفنگ بادی اش را هم می آورد. 
نشانه گیری اش خوب بود. گاهی در کوچه با ما و 
دیگر بچه های محل فوتبال بازی می کرد. وقتی 
از جبهه می آمد به مدرسه مان سری می زد تا از 

وضعیت درسی مان باخبر شــود«. عبدالرسول 
پشت چهره جدی اش بسیار دلرحم و مهربان بود؛ 
به گونه ای که اغلب فامیل دوست داشتند مهمان 
خانه اش باشند. شب یلدا همه فامیل را دور هم 
جمع کرده و با شوخی هایش سعی می کرد همه 
را خوشحال کند. گاهی نی می زد و فضای شادی 

را به وجود می آورد.

چشم ها به دست زرین بود 
وقتی جنگ شــروع شــد عبدالرســول مغازه 
لباس فروشی اش را رها کرد و به کردستان رفت. 
در آنجا با شــهید خرازی آشنا شــد و تا آخرین 
لحظه هــم در کنار ایــن فرمانده جــوان ماند. 
علی اصغر با اســتناد به گفته های شهید خرازی، 
از جنگاوری پدرش می گویــد که چطور خود را 
در بین کوه ها استتار می کرد و از راه دور کومله ها 
را نشــانه می گرفت. او تعریف می کند: »پدرم با 
شکل گیری نیروی سپاه عضو این نهاد نظامی شد. 
همراه با شهید خرازی به جبهه سلیمانیه رفت و 
در دارخوئین مقری تشکیل دادند. شهید خرازی 
همیشــه می گفت صبح عملیات بعد از توکل به 
خدا و کمک ائمه، چشــم ام به دست زرین بود«. 
شهید زرین با اینکه دوره نظامی را آموزش ندیده 
بود اما مهارت زیــادی در هماهنگ کردن امور 
جنگی داشت. به گونه ای که یک تنه می توانست 
کار یک گردان را انجام دهد. عبدالرسول عادت 
زیبای دیگری هم داشت؛ هر بار که می خواست 

شهیدزرین؛یکگردانتکنفره
پای صحبت های پسر بهترین تک تیرانداز جهان که صدام برای پیدا کردنش بهترین تک تیراندازان دنیا را اجیر کرده بود

گزارشی از یک گروه جهادی که برای تربیت و آموزش نوجوانان و جوانان فعالیت می کنند

حلقه صالحین؛ یک دورهمی معنوی و تربیتی
طــرح حلقه هــای صالحیــن از فعالیت های  

جهادی بسیج اســت که با هدف تعلیم و تربیت 
و آموزش جوانان و نوجوان در مســاجد و مراکز 
مذهبی پیگیری و اجرا می شود. تقویت اعتقادات و معنویات و 
معرفت افزایی و ارتقای بصیرت، مبنای فعالیت حلقه های صالحین 
به شمار می آید. به گفته پوریا بگری، مسئول گروه جهادی سفیران 
صالحین، در یک دهه از فعالیت این گروه جهادی، شبکه تربیتی 
صالحین با راهنمایی های فکری و هدفمند علما، روحانیان و مربیان 
دلسوز هدایت شده و مقام معظم رهبری هم بر گسترش کمی و 
کیفی و فراگیر کردن این حرکت عظیم تربیتی تأکید داشته اند. 
تجلیل از چهره های موفق صالحین، تجلیل از شــهدای مدافع 
حرم مربی صالحین، ترویج گفتمان صالحین میان علما، نخبگان 

و مسئوالن استان ها از عمده فعالیت های این گروه جهادی است.

هم اندیشی با مسئوالن محلی
یک دهه است طرح حلقه های صالحین مجموعه تعلیم و تربیت بسیج با 
عنوان »شجره طیبه صالحین« براساس منویات مقام معظم رهبری به 
فعالیت می پردازند. هر حلقه تربیتی صالحین با 1۵ تا ۲۰ عضو تشکیل 
می شود. 43 درصد از مربیان این حلقه ها تحصیالت حوزوی و ۵7درصد 
دیگر نیز تحصیالت دانشگاهی دارند. مساجد، کانون اصلی فعالیت های 
جهادی این گروه را تشــکیل می دهد. پوریا بگری درخصوص تعداد 
حلقه های صالحین می گوید:»تاکنون بیش از ۲۵۰هزار حلقه صالحین 
تشکیل شده که عمده آن در بسیج مساجد و محله ها فعالیت می کنند 
و تعداد اعضای این حلقه ها برای شرکت در کالس های حضوری تعلیم 

و تربیت به چندین هزار نفر می رسد.« 
گروه جهادی سفیران صالحین ۵سالی می شــود که برای همراهی 
مسئوالن و نخبگان محلی شهر به شهر و استان به استان سفر می کنند 
تا بتوانند موانع را برطرف کنند. مسئول گروه جهادی سفیران صالحین، 
درباره انگیزه راه اندازی این گروه جهادی می گوید:»بیش از یک دهه 
است که فعالیت خود را در سطوح مختلف اقشار بسیج آغاز کرده ایم اما 

با این حال، نقص هایی در نوع اجرای طرح و نتایج آن دیدیم که تالش 
کردیم با سفر به استان های مختلف و هم اندیشی با مسئوالن محلی و 
نخبگان، این نقایص را برطرف کنیم. مقــام معظم رهبری همواره بر 
اجرای کارهای خودجوش توسط جوانان مؤمن و انقالبی تأکید داشته اند 
و این حرکت صرفاً یک کار بسیجی وار در راستای تحقق اهداف واالی 
شجره طیبه صالحین بود که با عنایت و لطف پروردگار توسط نیروهای 
جهادگر و جوان شکل گرفته است.« طرح تربیتی صالحین در مدارس، 
مساجد، دانشگاه ها و... فعال است. عدم نوآوری و کارهای خالقانه در 
برنامه های حلقه صالحین از مشــکالت و موانع حرکت رو به جلو این 
گروه جهادی بود که بگری درباره آن توضیح می دهد؛»تصمیم گرفتیم 
راه حلی مناسب برای این مسئله پیدا کنیم. بسیاری از نخبگان، علما 
و مسئوالن استانی اطالع دقیقی از چگونگی اجرای دقیق حلقه های 
صالحین و ماهیت آن نداشتند و همین سبب می شد بسیاری از کارهای 
مجموعه عظیم صالحین در کشور نادیده باقی بماند و هیچ حمایتی هم 
از آنان برای تکمیل و تداوم طرح ها و برنامه های آنها انجام نشود. همین 
دغدغه سبب شد به فکر راه اندازی گروهی جهادی بیفتیم و آتش به 
اختیار بتوانیم این مشکالت کوچک و بزرگ را برطرف کنیم بنابراین 
سعی کردیم با تشــکیل تیم جهادی سفیران صالحین نسبت به رفع 

آنها اقدام کنیم.« 

خالقیت های صالحین 
سفیران صالحین تاکنون به ۲8استان کشور سفر داشته و هم اکنون 
آماده سفر به استان خراسان جنوبی به عنوان بیست و نهمین سفر استانی 
است. بگری می گوید:»از اهداف اصلی این سفرهای استانی جمع آوری 
اطالعات درباره کارهای ابتکاری و خالقیت های صالحین در مسجد 
الگو استان هاست.« به گفته بگری، تاکنون بیش از 3۲طرح ابتکاری 
در این رابطه شناسایی و جمع آوری شده که می تواند به سایر استان ها 
و حلقه های صالحین سراسر کشور تســری یابد. ازجمله این طرح ها 
می توان به طرح باشگاه ورزشی صالحین، هسته های امداد )برای مقابله 
با آسیب های محله(، مسجد دانش آموزی، خانه های صالحین )خانواده 
صالحینی(، سیمای صالحین محله، طرح صدیق )تربیت مسجدی(، 

فروشگاه اقتصاد مقاومتی، مدرسه صالحین و... اشاره کرد. 

تجلیل از شهدای مدافع حرم
طرح هســته های امداد در خرم آباد طرحی بود کــه با هدف کاهش 
آسیب های اجتماعی در مسجد امام علی)ع( و در منطقه ای کم برخوردار 
انجام شد. بگری می گوید:»هسته های 3نفره از جوانان بسیجی تشکیل 
شد که بررسی و شناسایی آســیب های اجتماعی هر محله را برعهده 
داشتند. در واقع هر هسته متولی یک آســیب در محله بود.« حفظ 
قرآن در فضای مجازی در یاسوج، سیمای صالحین محله در همدان، 
طرح مسجد دانش آموزی )در بوشهر، خرم آباد و اهواز(، باشگاه ورزشی 
صالحین و تجلیل از چهره های موفق صالحین از کارهای انجام شده 
توسط حلقه های صالحین در شهرهای مختلف بوده است. بگری تجلیل 
و میثاق با مربیان شهید را یکی دیگر از طرح هایی اجرا شده در حلقه های 
صالحین عنوان می کند و می افزاید: »شهید حججی، شهید فرهنگی واال، 
شهید احمد الیاسی، شهید صدرزاده، شهید عطایی و... از بسیجیانی 
بودند که به عنوان سرگروه و مربی در بسیج حضوری فعال داشتند. یکی 
از کارهای تربیتی انجام شده معرفی زندگینامه شهداست. امیدواریم 
با همراهی مســئوالن محلی، نخبگان و بسیجیان هر شهر طرح های 

فرهنگی بیشتری را اجرا کنیم.«

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

گپ

قرآن، مونس همیشگی شهیدمرادی
 

شهید حمید سیاهکالی مرادی؛ 4 اردیبهشت ماه 13۶8 در قزوین 
به دنیا آمد. او دانشجوی مقطع کارشناسی حسابداری مالی بود 
و دهم آبان ماه ســال 13۹1 ازدواج کرد. چندی بعد توسط سپاه 
صاحب االمر)عج( قزوین و به عنوان مدافع حرم و فرمانده مخابرات 
و بیسیم چی در جبهه دفاعی سوریه حضور یافت و همین سکوی 
پروازی شد برای آسمانی شدنش. او سال 13۹4در سوریه و جنوب 
غرب حلب به شهادت رســید. نکته جالب درباره این شهید این 
است که این شهید عاشــق حفظ قرآن بود و تا زمان ازدواجش 
حدود ۶ جزء قرآن را در حافظه داشت و همسرش هم حافظ قرآن 
است؛ همیشه عادت داشت قرآن را با معنی و تامل مطالعه می کرد. 
در ادامه خاطراتی قرآنی این شهید را به روایت فرزانه سیاهکالی 
مرادی همسر ایشــان از کتاب »مدافعان حرم« اثر ناصرکاوه را 

می خوانیم:

  حمید عادت داشت هر روز ۲ صفحه از قرآن را در ابتدای روز و 
پایان روز با معنی بخواند و اگر مفهوم و معنای آیه ای را به درستی 
متوجه نمی شد، در تماس با دوستان طلبه اش می خواست که معنا 
و مفهوم آیه را برایش توضیح دهند و بی تفاوت و بدون درک معنی 
از آیات عبور نمی کرد. او هر وقت در منزل فرصتی پیدا می کرد، 
شروع به حفظ قرآن می کرد و موفق شده بود که ۵ جزء از قرآن 
را حفظ کند. همواره توصیه می کــرد که خواندن قرآن به  همراه 
تامل و تدبر باشد و پیشقدم در برگزاری برنامه ها و دوره های انس 
و ختم قرآن بود. در محل کار با اجرای طرح ختم قرآن، دائماً سایر 
همکارانش را تشویق می کرد تا روزی ۲ صفحه قرآن بخوانند و با 
مشخص کردن صفحات مورد نظر برای هر نفر، در طول یک هفته، 

یک بار کل قرآن را به این شکل ختم می کردند.

  حمید در ایام خاص مثل ایــام عید نوروز یا ماه مبارک رمضان 
که فرصت بیشتری داشت، بیشتر وقتش را صرف خواندن کتاب 
می کرد و از من می خواســت کتاب هایی را که خوانده، بخوانم. 
مطالب مهم و دشوار کتاب را برای هم توضیح می دادیم. او معموالً 
کتاب  در اختیار دیگران می گذاشــت یا اهدا می کــرد. یکی از 
به یادماندنی ترین خاطراتی که از او دارم این است که قصد داشت 
به مسلمان اهل تسننی که به تازگی به مذهب شیعه گرایش پیدا 
کرده بود، ۲کتاب »نهج البالغه« و »الغدیر« اهدا کند که به علت 
اعزام به سوریه این امر مقدور نشد. پس از شهادت  حمید، این دو 

کتاب را از طرف شهید به آنها اهدا کردم.

   به هر ماموریتی که اعزام می شــد، همیشه یک قرآن کوچک 
همراه خود می برد و در جیب لباس نظامی خود می گذاشت. قبل از 
اعزام به سوریه که وسایلش را آماده می کردم، گفت وسایل اضافی 
نگذار، اصاًل همه وسایل را بردار و فقط قرآن را بگذار. در ایامی که 
در سوریه بود، به گفته همکارانش حتی تا لحظات قبل از شهادت، 
انس با قرآن داشت. هنگام شهادت، قرآن همراهش که آغشته به 

خونش شده بود را یکی از دوستانش به یادگار برداشت.

ساخت آثار هنری با موضوع 
دفاع مقدس

1۰۰ اثر هنــری مرتبط بــا فرهنــگ ایثار و شــهادت در 
شهرســتان های تهران ساخته می شــود. عبداهلل مرتضوی، 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان 
تهران با بیان این خبر گفت: »با برنامه ریزی های صورت گرفته 
در معاونت فرهنگی و آموزشی، امســال با همکاری فعاالن 
عرصه هنر و رسانه، آثار مستندی با موضوع زندگینامه شهدای 
مدافع حرم، تئاتر ایثــار و نماهنگ های ۶۰ثانیه ای با موضوع 
حماسه فرماندهان شهید شهرستان های استان تهران ساخته 
می شود.« وی در ادامه افزود:»رهبر معظم انقالب اسالمی بار ها 
در بیاناتشان به ساخت آثار فاخر در حوزه جهاد و دفاع مقدس 
و نیز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شــهیدان تأکید کرده اند. 
ساخت آثار سینمایی و مســتند های جذاب در حوزه دفاع و 

حماسه در راستای تحقق منویات معظم له است.«

آب هرگز نمی میرد
»برای من جبهه بــه تمام معنا 
کربال بود. اگر به نیروهایم از صبر 
و پایداری می گفتم، عمیقاً بر این 
باور بودم که باید در همه  چیز به 
سیدالشهدا)ع(تأســی کنم لذا 
وقتی خبــر مجروحیت پســر 
۶ماهه ام را بر اثر بمباران شنیدم، 
حتی به نزدیک ترین دوستانم یا 

برادرانم که در گردان با من بودند نگفتم و این حادثه را امتحان 
الهی دانستم و برای همســرم که طی ۶ ماه برادر و پدرش را از 
دســت داده بود، از خداوند صبر زینبی خواستم.« این خاطره 
بخش کوتاهی از کتاب »آب هرگز نمی میرد« نوشــته حمید 
حسام است که توسط انتشارات صریر چاپ شده  است. با خواندن 
این کتاب می توانید با زندگی و خاطــرات جانباز میرزا محمد 
سلگی از فرماندهان لشکر 3۲ انصارالحســین)ع(، از مبارزات 
انقالب تا روزهای حضــورش در جبهه و عملیات های مختلف 
آشنا شــوید. ناگفته نماند »آب هرگز نمی میرد« سال 13۹3 
توانست جایزه نخست جشنواره جالل آل احمد را از آن خود کند.

گرامیداشت 
عملیات بازی دراز

 مراسم گرامیداشت عملیات غرورآفرین بازی دراز در 
کرمانشاه برگزار می شود.

بهمن امیری مقدم، اســتاندار کرمانشاه در نشستی 
که برای هماهنگی مراســم گرامیداشــت عملیات 
بازی دراز برگزار شــده بود، این عملیــات را نمادی 
از مقاومت، ایســتادگی، دالوری و پایــداری ملتی 
سرافراز در سرپل ذهاب دانست و افزود:»بعد از ۲ سال 
امکان برگزاری مراسم بزرگداشت عملیات بازی دراز 
فراهم شده اســت. این مراسم ترویج دهنده فرهنگ 
و مکتب ایثار و شهادت اســت و برای این برنامه ملی 
هماهنگی های الزم در کمترین زمان ممکن باید انجام 
شود.« امیری مقدم درباره تاریخ زمان برگزاری مراسم 
گفت: »مراسم گرامیداشــت عملیات بازی دراز بعد 
از  ماه مبارک رمضان، در تاریخ 1۵ و 1۶ اردیبهشت 
برگزار می شــود.« گفتنی اســت عملیات بازی دراز 
اردیبهشت 13۶۰ از سوی رزمندگان سپاه پاسداران و 
ارتش جمهوری اسالمی ایران با پشتیبانی تیزپروازان 
هوانیروز کرمانشــاه که در راس آنان خلبان شهید 

شیرودی حضور داشت، انجام شد.

نفس های خردلی
بمباران شیمیایی حلبچه 
و شهادت مظلومانه شمار 
بســیاری از مردم بی دفاع 
این شــهر به خصوص زنان 
و کودکان یکی از تلخ ترین 
جنایاتی اســت که توسط 
رژیــم بعثــی عــراق و در 
سال13۶۶به وقوع پیوست. 

ژیال اویســی در کتاب »نفس های خردلی« خاطرات علی 
جاللی از جانبازان شیمیایی استان مرکزی را جمع آوری و 
به همت انتشارات سوره مهر به چاپ رسانده است. جاللی 
پس از خاتمه عملیات والفجر 1۰ در سال 13۶۶ و هنگام 
رفتن برای مرخصی در منطقه نزدیک مریوان کردســتان 

شیمیایی می شود. 
دوران طوالنــی مجروحیــت و بیهوشــی ۲ماهــه ایــن 
رزمنــده و جانبــاز دفاع مقــدس، از دالیــل پرداختن به 
 خاطرات علی جاللی توســط نویســنده عنوان شده است.
در بخشــی از کتاب نفس های خردلی آمده است؛»صحنه 
عجیبی بود. انگار دکمه اســُتپ)توقف( یک شهر را بزنی و 
مردم را درهرحالتی که هستند خشک کنی. مردم شهر کف 
خیابان ها، توی خانه ها و بیابان هــا بی حرکت مانده بودند. 
بمب سیانوری بود و اکثراً استفراغ کرده بودند. بعضی ها از 
شدت سرفه چشم شان از حدقه بیرون زده بود. تجهیزات، 
دیگر به درد مردم نمی خورد. آســیب ها شدیدتر از آن بود 
که بشود تصور کرد. چند نفر از رزمنده ها دلشان سوخت و 

ماسک شان را دادند به مردمی که هنوز زنده بودند.
در حال بیرون آمدن از منطقه بودیم که حدود 3۰۰بچه را 
دیدیم که با هم گریه می کردند. نمی شــد به بچه ها دست 

بزنی، بدنشان پر از تاول بود. فقط جیغ می زدند.«

موزه دفاع مقدس؛ جایی برای
 پژوهش دانشجویان

باغ موزه دفاع مقدس سال 138۹در بزرگراه شهید حقانی، روبه روی 
پارک طالقانی با نــام موزه ملی انقالب اســالمی و دفاع مقدس 
راه اندازی شــد. هدف اصلی راه اندازی این موزه نمایش عکس ها 
و تصاویر به یادگار مانده از دوران 8ســال دفاع مقدس و معرفی 
به نسل جوان و نسل های آینده اســت تا با فرهنگ و ارزش های 
دفاع مقدس آشنا شوند. موزه اگر چه با نام دفاع مقدس شناخته 
می شود اما بخش هایی از آن روایتگر تاریخ انقالب اسالمی ایران 
است. تاالرهای هشــتگانه، موزه های تخصصی انقالب اسالمی، 
مقاومت، نقش تهران در دفاع مقدس، نقش زنان در دفاع مقدس 
و بخش کودکان و نوجوانان از بخش های متنوع این موزه است. 
موزه دفاع مقدس بخش ویژه ای برای دانشجویان و پژوهشگران 
فراهم آورده اســت. در این بخش که با نام پژوهشــکده مجازی 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس است، دانشجویان، دانش آموختگان، 
پیشکسوتان و عالقه مندان این حوزه می توانند با استفاده از منابع 
موجود در کتابخانه موزه از خدمات پژوهشکده بهره مند شوند. 
فراهم آوردن زمینه های همکاری و تعامــل میان متخصصان، 
پژوهشگران و عالقه مندان حوزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس با 
استفاده از بسترهای فضای مجازی یکی از برنامه های موزه برای 

دسترسی بیشتر عالقه مندان در سراسر کشور است.
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یاد رزمنده ها، گردان یک نفــره صدایش می کردند. 
این لقب را شهید حسین خرازی به او داده و مایه 
دلگرمی این فرمانده جوان بود. هر بار که عملیاتی 
در پیش بود شهید خرازی می گفت بعد از توکل به 
خدا و اهل بیت)ع(، امیدم به دستان عبدالرسول 
اســت. الحق هم که عبدالرسول گل می کاشت؛ 
تک تیراندازی بود مثال زدنی. هر کس را نشــانه 
می گرفت محال بود تیرش به خطا رود. اعجوبه ای 
بود برای خودش. انگار از هیچ چیز و هیچ کس واهمه 
نداشت. با کمترین امکانات نظامی به دل دشمن 
می زد و بلوایی در بین عراقی ها به وجود می آورد. 
بی باکی و نترس بودنش عراقی ها را خسته کرده 
و به زانو در آورده بود. شبانه روز در پی اش بودند 
تا شکارش کنند. حتی خود صدام هم برای پیدا 
کردن عبدالرسول بهترین تک تیراندازهای دنیا 
را اجیر کرده بود اما عبدالرسول زرین یا به قول 
بعثی ها »صیاد خمینی« آهوی گریز پایی بود که 
به دام آنها نمی افتاد. او در مدت چهار سال و اندی 
خدمت در جبهه ها بیش از 3هزار تیر شــلیک 
کرد. معتقد بود تیرها از بیت المال تهیه می شود و 
نباید خطا رود. شهید زرین دالوری است که ایران 
همیشه به وجودش افتخار می کند. علی اصغر زرین 

از پدرش بیشتر می گوید.

دست به اســلحه شــود اول وضو می گرفت و با 
ذکر  این آیه از ســوره انفال که آمده است: »َوَما 
َرَمیَت إِْذ َرَمیَت َولَِکَنّ اهلَلّ َرَمی...؛چون تو تیر )یا 
خاک( افکندی نــه تو بلکه خــدا افکند« تیر را 
شلیک می کرد. بعد هم تعداد تیرها را در دفترش 
می نوشت. معتقد بود نباید اســراف شود؛ برای 
همین همه دقت خود را بــرای تیراندازی به کار 

می گرفت.

عکسی از زرین با گوش مجروح 
زریــن شــجاعت وصف ناپذیری داشــت. این را 
حسین خرازی به رزمنده ها گفته و بعد هم خاطره 
تیرخوردن به گوش او را تعریف کرده بود. علی اصغر 
آن را برای ما تعریف می کند؛ »شــهید خرازی و 
پدرم کنار هم ایستاده بودند. پدرم کلی تیر شلیک 
می کند و عراقی ها موقعیتش را پیدا می کنند. بعد 
هم به سوی آنها شلیک می کنند. در این حین تیری 
الله گوش پدر را هدف می گیرد. شــهید خرازی 
می گفت الله گوش عبدالرســول کنده شد اما او 
حتی خم به ابرویش نیاورد و شروع کرد به خندیدن. 
در این حین عکاســی که در مهلکه حضور داشت 

عکسی از او گرفت که معروف شد.« 
عبدالرسول سر نترسی داشــت، انگار هیچ چیز و 
هیچ کس نمی توانست هراسی به دل او بیندازد. در 
عملیات رمضان در مدت 3ساعت، 7۰تیربارچی و 
نیروهای عراقی را مورداصابت قرار داد. در عملیات 
والفجر4 هم به تنهایی 4۰نفر از نیروهای دشمن را 

که می خواستند از پشت ارتفاعات کانی مانگا قیچی 
کنند بــه درک واصل کرد. حتی به گفته شــهید 
خرازی او توانســت عملیات مرحله سوم والفجر4 
را هم به پیروزی برساند. علی اصغر داستان دیگری 
را روایت می کند؛ »در یکــی از درگیری ها حدود 
۲۰۰نفر ایرانی در مقابل چندهزار نفر عراقی قرار 
می گیرند. بعد از کلی شــور و مشورت فرمانده ها 
تصمیم می گیرند که کانالی بزنند تا بتوانند خود را 
به عراقی ها برسانند. مسئول این کار پدرم می شود. 
کندن کانال چند ماه طول می کشد اما عملیات با 

موفقیت انجام می شود.« 

20تک تیرانداز برای کشتن یک نفر 
شهید خرازی، عبدالرســول را دست راست خود 
می دید. حضــور او در جبهــه امنیت خاطری بود 
برای رزمنده ها. اگر متوجه می شد بچه ها خسته 
و بی حوصله اند با کشتن یک عراقی به آنها روحیه 
می داد و سرشار از انرژی شان می کرد اما برعکس، 
عراقی ها تــرس عجیبی از او داشــتند؛ چرا که با 
پاتک هایی که می زد رعب و وحشــتی در جبهه 
دشــمن ایجاد می کرد و باعث دلهره فرمانده های 
بعثی می شــد. برای همین به او »صیاد خمینی« 
می گفتند. صدام ۲۰نفر از بهترین تک تیراندازهای 

دنیا را استخدام کرده بود تا او را بکشند.

وقتی شکارچی پر کشید
۲هفته قبل از شهادتش به خانه آمد. می خواست با 
خانواده دیداری داشته باشد. شاید هم می دانست 
که وقت رفتنش رســیده است. خمس مالش را 
حســاب کرد و به همســرش گفت: »باید بروم. 
ماندن برای من معنا ندارد. احساس می کنم یک 
مرد جنگی هســتم و حضورم در جنگ واجب 
است«. چند روزی ماند و راهی شد. عملیات خیبر 
بود. حین درگیری همانطور که زرین اسلحه اش 
را به سمت دشمن نشانه گرفته بود، خمپاره ای 
در نزدیکی اش منفجر شد و او به شهادت رسید. 
علی اصغر از شادی عراقی ها می گوید که با شعر و 
سرور می خواندند: »شکارچی خمینی را زدیم.«

شهید زرین در سینمای ایران
موضوع قهرمان پردازی یا قهرمان سازی  در ســینما چنان پراهمیت است که برخی 
فیلمسازان سراغ ساخت این دست آثار ســینمایی که تاریخ و هویت یک ملت را به 
دوش می کشند رفته اند. یکی از این آثار که اخیرا با موضوع بخش هایی از زندگی شهید 
عبدالرسول زرین، تک تیرانداز دلیر ایرانی در سینماهای کشور به نمایش درآمد، فیلم 
سینمایی »تک تیرانداز« است. کامبیز دیرباز، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون توانسته 
به خوبی نقش شهید زرین را برای مخاطب باورپذیر کند. این فیلم  سینمایی نخستین بار 
در جشنواره سی و نهم فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق به نامزدی ۵سیمرغ بلورین 
جشنواره شد و در نهایت ســیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی و همچنین 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی را کسب کرد.

مکث
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خواستار انحالل ارتش بودند، بلکه بودند انقالبیون 
ساده، ناآگاه و جریانات دیگری که شاید با انقالب 
نیز در تقابل نبودند اما به اهمیت وجود ارتشی که 
آموزش دیده، تحصیل علوم نظامی را طی سالیان 
طوالنی پشت سر گذاشته و اکنون آماده است تا با 
دل و جان در خدمت انقالب اسالمی، رهبری آن و 
مردم باشد، پی نبرده بودند و بیم داشتند که همین 

ارتش، عامل از میان رفتن انقالب شود! 

انتصاب ریاست ستاد مشترک ارتش
 از سوی امام خمینی ره

در این میــان، همزمان با مطرح شــدن موضوع 
انحالل ارتش از ســوی برخی افــراد و گروه ها، 
یگان هایــی از ارتــش در کردســتان و گنبــد 
)ترکمن صحرا(، مشــغول مقابله بــا ناآرامی ها و 
تجزیه طلبان بودند. تجزیه طلبان در گنبد، اعضا و 
وابستگان سازمان چریک های فدایی خلق بودند. 
گروه های کومله و دمکرات نیز در غرب کشــور 
و به ویژه ســنندج، به پادگان های نیروی زمینی 
ارتش حمله می کردند. به همین دلیل، سرلشکر 
محمدولی قرنی که از ارتش شاه کنار گذاشته شده 
بود، در روز 23بهمن57 و با حکم امام خمینی)ره(، 
ریاست ســتاد مشــترک را برعهده گرفت. او به 
ســاماندهی ارتش پرداخت و به سرعت مشغول 
مقابله با ناآرامی ها شد. در 27 بهمن۱357، یعنی 
4روز بعد از ایــن انتصاب، ۱5۰نفر از اســتادان 
دانشگاه و دانشجویان جامعه اسالمی دانشگاهیان 
با حضور در مدرســه علوی محل سکونت موقت 
امام خمینی)ره(، ســؤاالت و ابهامات شان درباره 
ارتش را تک به تک از ایشان پرسیدند و بنیانگذار 
جمهوری اسالمی نیز با گشاده رویی به آنان پاسخ 
دادند. امام در پاسخ به سؤال برخی از دانشگاهیان 
گفته بودنــد: »همین امروز آقای قرنــی را، من     
فرستادم آمد اینجا. آقای یزدی   هم آمد اینجا، که 
او از دولت باشد، او هم که رئیس     ]ستاد[. بنا بر این 
شد که در همین هفته، این طبقه اول ]ارتش[ را، 
از سرلشکر به باال را،     بیندازند دور. این پایینی ها 
بیایند و مشغول کار بشوند. اگر بگویید که ما ارتش 
نمی خواهیم    ـ  کــه همچین چیزی نمی گوییدـ  
ما ارتش می خواهیم، مــا ژاندارمری می خواهیم، 
ارتش     می خواهیم، شــهربانی می خواهیم، همه 
اینهــا را می خواهیم. ما باید ایــن طبقه اول، امرا 
و   نمی دانم اینهایی که با فســاد آمده اند روی کار 
و خودشــان هم اکثراـً  البته همه نــه، اما     اکثراً 
ـ فاســدند، اینها را درجاتشــان را کنار بگذاریم، 
بازنشسته شــان بکنیم و بعد بیاییم     ســراغ این 
پایینی ها، پایینی ها را یک ســر و صورتی بدهیم. 
تا بعد برویم ســراغ افراد دیگر، تــا ببینیم     افراد 

چطورند...«. 
با این همه حرف و حدیث ها درباره انحالل ارتش 
و اقدامات دولت موقت، موجب شــد که سرلشکر 
قرنی در نخســتین روز از فروردین ســال58، از 
سمت خود استعفا کند و مدیریت وی در 43روز  به 
پایان برسد. برکناری قرنی از ریاست ستاد ارتش، 
معلول درگیری های سنندج بود. قرنی معتقد بود: 
اگر ارتش در نقاطی حساس مثل کردستان تقویت 
نشود، به طور قطع ضدانقالب درصدد اضمحالل 
ارتش و جدایی مناطقی مثل کردستان خواهد بود. 
شهید قرنی در استعفای خود، با شکایت از اقدامات 
ضد انقالب و دشــمنان خارجــی و دخالت های 
بی جا در امور ارتش، چنین نوشــته بود: »معاون 
نخســت وزیر انقالب که خود را واضع مقررات و 
مالک الرقاب می داند، بدون آنکه بداند ارتش چه 
موقعیت و چه امکاناتی دارد و متأسفانه بدون اینکه 
حتی اینجانب را طرف مشورت قرار دهد، هر روز 
دستوراتی صادر می نماید که ارتش بایستی شاهد 
لطمه ای دیگــر بر روحیات افســران و افراد خود 
و افتادن مقداری ســالح و مهمات و مال و منال، 
به دست افراد ناصالح و وابسته به خارجیان باشد و... 
وزیر دفاع بدون مشورت و نظرخواهی از اینجانب و 
خارج از وظایف خود، می رود و از رادیو و تلویزیون 
و مطبوعات نســنجیده می گوید که ســربازان 
فروردین مرخــص و بالنتیجه تعداد معدودی که 
از ارتش با خون دل به سربازخانه ها کشانده بود، 
نگهداری سربازخانه ها را رها کرده و به موطن خود 
می روند و شــب هنگام عناصر توده ای وابسته به 
سیاست های خارجی، با کامیون ها به سربازخانه ها 
می روند و باقیمانده اســلحه و مهمات را بار کرده 
و به خارج از شــهر می برند...دولت بدون مشورت 
با ارتــش و آگاه ترین مرجع ارزیابی کردســتان، 
نمایندگانی را به آنجا می فرســتد که با ورود آنها 
و نخستین ســخن پراکنی که می کنند، مردم را 
به پــادگان مهاباد ریخته و غــارت می کنند و در 
جلوی همین هیأت، فرمانده پادگان را گلوله باران 
می کنند... .«   اگرچه استعفای قرنی مورد پذیرش 
امام خمینی )ره( قــرار نگرفت اما چنــد روز بعد 
مهندس بازرگان بــه او گفت که با اســتعفای او 

موافقت شده است.

مخالفت تمام قد رهبر انقالب با انحالل ارتش 
پس از استعفای سرلشــکر قرنی، سرلشکر ناصر 
فربد، از امرای قدیمی ارتش، رئیس ستاد مشترک 
شد. او از نزدیکان نهضت آزادی و جبهه ملی بود 
و از همفکران دولت موقــت و مهندس بازرگان 
به حســاب می آمد. این انتصاب موجب شــد تا 
اختالفات کمی کاهش یابد امــا موضوع انحالل 
ارتش همچنان مطرح می شد و این مسئله موجب 
نابسامانی در این نهاد شده بود. فرماندهان ارتش 
از امام خمینــی )ره( درخواســت مالقات کردند 
تا برای برون رفت از این وضعیت چاره اندیشــی 
کنند و از ایشــان بخواهند که فرماندهی خود بر 
کل نیروهای مســلح را مجدداً اعــالم کنند تا با 
اســتفاده از این حکم حکومتی، قوام و انضباط به 
ارتش بازگردد. سرانجام رهبر کبیر انقالب اسالمی 
جهت پایان دادن به تمام توطئه ها، دسیســه ها، 
توهین ها، کم لطفی ها و... نســبت به ارتشی که از 
نخستین ســاعات پس از پیروزی انقالب، با تمام 
وجود در اختیار رهبر، ملت و انقالب اسالمی قرار 
گرفته بود و پس از گذشــت 66روز، تعداد زیادی 
شهید و مجروح و جانباز تقدیم انقالب کرده بود 
و در مقابل دشمنان داخلی و خارجی، از تمامیت 
ارضی و استقالل کشور و انقالب به دفاع برخاسته 
بود، در روز سه شنبه 28فروردین ۱358، اعالمیه 
تاریخی خود را صادر کرده و سنگ بنای روز ارتش 
را گذاشتند؛ »روز چهارشــنبه 29فروردین، روز 

ارتش اعالم می شــود. ارتش محترم در این روز، 
در شهرســتان های بزرگ با ســاز و برگ، به رژه 
بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری اسالمی 
و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری 
در راه اســتقالل و حفظ مرزهای کشــور، اعالم 
نمایند. ملت ایران موظفند تا از ارتش اســالمی 
اســتقبال کنند و احترام برادرانه از آنان نمایند. 
اکنون ارتش در خدمت ملت و اسالم است و ارتش 
اسالمی است و ملت شریف الزم است، آن را به این 
سمت رسماً بشناسند و پشــتیبانی خود را از آن 
اعالم نمایند. اکنون مخالفت با ارتش اسالمی، که 
حافظ استقالل و نگهبان مرزهای آن است، جایز 
نیست. ما، شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و 
امنیت کشورمان کوشش کنیم و به شرارت اشرار و 
اختالل مفسدان خاتمه دهیم... .«  امام خمینی )ره( 
در بخش های دیگر پیام خود، مشکالت پیش روی 
ارتش را نیز مورد توجه قــرار دادند تا توطئه های 
داخلی و خارجــی علیه این نهــاد را نقش بر آب 
کنند. اعــالم 29فروردین به عنــوان روز ارتش و 
نمایش سازوبرگ نظامی، حاوی 3پیام مهم بود: 
نخست اینکه اعدام و مجازات سران و فرماندهان 
ارشد ارتش شاهنشاهی، قابل تسری به تمام الیه ها 
نیست، علی الخصوص که به صراحت در پیام، بر 
عفو گناهان صغیره یا خطاهای کوچک نیروهای 
ارتش تأکید شده بود. دوم اینکه قرار نیست ارتش 
منحل شود و خواســت گروه هایی مانند فداییان 
خلق و مجاهدین خلق، رسماً رد شد. پیام سوم هم 
این بود که دشــمنان خارجی و گروه های داخلی 
گمان نبرند که ارتش ضعیف شــده و ساز و برگی 
در اختیار ندارد و به خیــال حمله بیفتند؛ چراکه 
هرگاه ارتش در ایران تضعیف شــده، تالش برای 
جداســاختن بخش هایی از کشــور شکل گرفته 

و طبعاً این نگرانی در آن دوره نیز وجود داشت.
بدین ترتیب و در پــی اطالعیه امــام)ره(، ارتش 
جمهوری اسالمی ایران تثبیت شد و نخستین رژه 
در نظام جمهوری اسالمی ایران و به مناسبت روز 
ارتش، با حضور امام خمینــی )ره( در 29فروردین 
سال 58برگزار شــد و در واقع ایشــان در جایگاه 
فرمانده کل قوا ظاهر شــدند و تصــور خأل قدرت 
در جایگاه فرماندهی کل ارتــش نیز از میان رفت. 
در تهران و دیگر شــهرها، مردم اســتقبالی گرم از 
ارتشیان به عمل آورده و شعار خودجوش »ملت پناه 
ارتش، ارتش فدای ملت«، در همه جا سر داده شد و 
از آن زمان به بعد، هر سال 29فروردین، به عنوان روز 
ارتش گرامی داشته شده و به همین مناسبت، رژه 

روز ارتش در تهران و شهرستان ها برگزار می شود.

اگر ارتش منحل می شد 
درصورت انحالل ارتش، اگر کشــور ایران دچار 
نا بسامانی و عدم ثبات می شد، اقلیت ها و گروه های 
معانــد و جیره خوار دشمن، ســاز جدایی ســر 
می دادند. حداقل کشــور طی چند ســال، دچار 
آشوب و ناامنی می شــد، همانگونه که شبیه این 
وضعیت در عراق امروزی رخ داده است اما صدور 
پیام تاریخی بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران 
و حمایت قاطعانه ایشــان از ارتشیان که موجب 
خلع سالح بدخواهان و شکست توطئه مخالفان 
نظام در انحالل ارتش شــد، همچون پیکانی بر 
قلب تمام دسیسه ها و نقشه های شوم استکبار و 
بدخواهان انقالب نشســت و روحیه ای دوچندان 
به فرزندان ملت بخشید؛ روحیه ای که زمینه ساز 
ظهور تفکر خودباوری و خوداتکایی در نیروهای 
مسلح و به ویژه ارتش شد و این نهاد هم با پیروی 
صادقانه از رهبرش در دوران دفاع مقدس و پایبند 
بودن بر توصیه ها و آرمان های آن بزرگ در 44سال 

گذشته قدرشناسی الزم را به عمل آورده است.
 * پی نوشت ها در گروه تاریخ همشهری موجود است.

امام  )ره( با هوشمندی
 شعار انحالل را برنتابید 

بسترهای تاریخی نامگذاری روز ارتش جمهوری اسالمی 

درباره نخستین سپهبد شهید انقالب اسالمی 
درنگی در رازهای یک ترور 

روز ارتش جمهوری اســالمی، یادآور خاطره فرمانده دلیر این 
نیرو، یعنی سپهبد شهید محمد ولی قرنی است. او که نخستین 
رئیس ســتاد ارتش جمهوری اســالمی ایران بود و در مبارزه 
با ضد انقالبیون، کارنامه درخشــانی از خود برجای گذاشت، 
ســرانجام ظهر روز دوشنبه سوم اردیبهشــت۱358، توسط 
گروهک فرقان ترور شد و به شهادت رســید. چرایی انتخاب 
سپهبد قرنی به عنوان نخســتین هدف ترور گروهک فرقان را، 
گرچه برخی به مســئله به اصطالح ضلع زور، از مثلث زر و زور 
و تزویر مربوط می دانند اما نباید از نظر دور داشــت که کینه و 
نفرت گروه های چپ از وی، ریشه تاریخی داشت؛ چرا که او در 
دوره تصدی رکن دو ارتش، شبکه  افسران حزب توده را کشف 
و منهدم کرد و این مسئله ای               نبود که گروه های چپ بتوانند از 
آن بگذرند. عالوه بر آن می توان دلیل اصلی این ترور را، در نقش 
انقالبی و قاطع او در حفاظت از پادگان سنندج و جلوگیری از 
انحالل ارتش دانست. توضیح آنکه با استقرار محمدولی قرنی در 

ستاد کل ارتش، نشانه های بحران کردستان آشکار شد.
 با شدت گرفتن درگیری ارتش و گروه های مسلح به رهبری 
عزالدین حسینی، که خواهان تشــکیل جبهه  بزرگ خلق 
کرد و در واقع تجزیه  کشــور بودنــد، امام خمینی)ره( پیام 
مهمی درباره  درگیری های ســنندج صــادر کردند. ابالغ 
پیام امام خمینی)ره( توسط سرلشــکر قرنی، نظامیان را بر 
آن داشــت که به هر نحو ممکن، پادگان سنندج را از خطر 
ســقوط نجات دهند. بنابراین با قاطعیــت قرنی و مقاومت 
مدافعان پادگان که تا 2فروردین سال58 ادامه یافت، حلقه 
محاصره  پادگان شکسته و سقوط آن منتفی شد. صبح روز 
2فروردین ۱358، مذاکره  هیأت اعزامی از تهران با ســران 
گروه های مسلح شروع شد و همزمان اجتماعی چند ده هزار 
نفری از مردم در سنندج برگزار شد که در آن شیخ عزالدین 
حسینی و غنی بلوریان، سخنان تندی ایراد کردند و لحظه ای 
که سید احمد صدرحاج سیدجوادی، وزیر کشور دولت موقت 
می خواست سخنرانی کند، جنگنده های نیروی هوایی اقدام 
به گشتزنی و شکستن دیوارهای صوتی در آسمان سنندج 
کردند. دلیل این اقدام، حضور ده ها فرد مســلح در سنندج 
بود. این مسئله سبب شد تا صدر حاج سیدجوادی، با ارسال 
تلفنگرامی به تهران، خواهان قطع پروازها شود.  این پیام با 
پاسخ قاطع سپهبد قرنی روبه رو شــد؛ پاسخی که شاید به 
قیمت جان نخســتین رئیس ستاد مشــترک ارتش پس از 
انقالب تمام شد؛»تا موقعی که اینجانب از طرف رهبر انقالب 
مســئولیت اداره  ارتش را دارم، از انجام نظر جنابعالی و آزاد 
کردن افرادی کــه به داخل پادگان به منظــور قتل و غارت 

هجوم برده اند و تــا زمانی که متجاوزین گمراه، شــهر را به 
وضع آرام قبل برنگردانند، یعنی تا زمانی که ایستگاه رادیو 
تلویزیون در دست افراد مجاهد از کرمانشاه و ساختمان های 
ستاد لشکر و فرودگاه، مجددا به مسئولین معین شده واگذار 
نگردد و سرهنگ صفری فرمانده لشکر 28کردستان، خود 
را به ستاد نیرو در تهران معرفی ننماید، با وجود تمام ارادتی 
که به شخص حضرت آیت اهلل طالقانی و جنابعالی دارم، در 
مقابل خواست تعدادی اجنبی تسلیم نخواهم شد!... .« این 
قاطعیت که بعدها کاماًل مورد تأیید سران انقالب قرار گرفت، 
موجب شد که در ششــم فروردین۱358، روزنامه ها اعالم 
کنند به دســتور مهندس بازرگان نخست وزیر، محمدولی 
قرنی از کار برکنار و ناصر فربد جایگزین او شده است. اگرچه 
ستاد کل ارتش، برکناری قرنی را اعالم کرده بود اما در واقع 
چند روز قبل از این ماجرا، او اســتعفانامه اش   را خطاب به 
امام خمینی)ره( نوشته بود. شهید قرنی رونوشت این نامه را 
نیز به رئیس دولت موقت ارسال داشته بود.  مهم ترین علت 
برکناری قر نی قاطعیتی بود که وی در قبال توطئه ضد انقالبیون 
در کردستان از خود نشــان داد. گروه های فعال سیاسی دائماً 
تالش می کردند تا قاطعیت قر نی در دفــاع از نظام جمهوری 
اســالمی به ویژه مبارزه با تجزیه طلبان کردستان را سرکوب و 
خشونت قلمداد کنند! در این زمان از سوی گروه های مختلف 
سیاسی، قر نی به عنوان یکی از چهره های نظامی حکومت شاه 
مطرح می شد و ســوابقش با بزرگ نمایی و سیاه نمایی هرچه 
شــدیدتر، در بیانیه ها و مطبوعات منعکس می شد! به  هرحال 
نقش قرنی در مبارزه با ضد انقالبیون کردستان و بی توجهی او به 
دستور وزیر کشور وقت، مورد استناد فرقانیان هم قرار گرفت، تا 
جایی که اکبر گودرزی در بازجویی های خود می گوید: »در رژیم 
فعلی، حتی وقتی وزیر کشور وقت که برای حل درگیری های 
کردســتان، همراه چند تن از مقامات بدانجا رفته بود، از قر نی 
می خواست که عملیات نظامی را متوقف کند، اما او این مطلب 

را نپذیرفت!...«.
* پی نوشت ها در گروه تاریخ همشهری موجود است.

روایت دلخواه پسری شبیه سمیر
کتاب»روایــت دلخواه پســری 
شبیه سمیر« نوشته محمدرضا 
شرفی خبوشان رمانی است که ایام 
تبعید امام خمینی)ره( در نجف را 
روایت می کند. این کتاب همزمان 
به چگونگی شــکل گیری حزب 
بعث عراق و روایت هایی از جنگ 
و همینطور تاریــخ معاصر ایران 

پرداخته است. این اثر داستان شهیدی ایرانی است که به اشتباه 
به عراق منتقل می شود و برای خاکسپاری به وادی السالم انتقال 
پیدا می کند. وادی السالم نام منطقه ای در نجف است که محل 
رجعت تعدادی از پیامبران و امامــان و مؤمنین در روز رجعت 
است. در این اثر داستانی بزرگانی که در این منطقه از بسیاری 
از کشورها ازجمله ایران به خاک سپرده شده اند با هم گفت وگو 
می کنند. روایت ارواحی که متفاوت از دیگران می اندیشیدند و 
حال دور هم جمع می شوند تا داســتان زندگی خود را تعریف 
کنند. در بخشــی از کتاب روایت دلخواه پســری شبیه سمیر 
می خوانیم: سید تبعیدی شــخصی مثل من را اعتنا نمی کرد. 
من اما شخص سید را از قبل می شــناختم و اطالعات وسیعی 
در مورد جنابش کســب کرده بودم. علی ایحال حس می کردم 
مقدورم نشده اســت که به طور کامل ســید را بتوانم بشناسم. 
سید تبعیدشده ای که فی عمارت استخبارات صفان مطمئن بر 
نیمکت دراز کشیده بود و دقیقاً همان موقع علمایشان در ایران به 
حزب بعث و احمد حسن البکر اعالن زده بودند و هزاران اشخاص 
مشغول تظاهرات و به خاطر تصمیم طرد سید، معترض شدید و 
غلیظ به عراق بودند. واقعاً آن موقع توانسته بودم جناب سید را 
بشناسم؟ جناب سیدی که با موت و ولدش اوضاع ایران متزلزل 
شد؟ در کل ایران مجلس تعزیه بود. اخبار اوضاع ایران به ما واصل 

می شد. بی بی سی عربی هم اخبار را انتقال می داد.«

 مردم شناسی ارتباطی اسطوره
 در سینمای ایران

کتاب »مردم شناسی ارتباطی اسطوره 
در ســینمای ایران« نوشــته  علی 
اســکندری از ســوی انتشــارات 
سوره مهر منتشر شــده و به بررسی 
2موضوع اسطوره و ســینما به طور 
کامل و ارتباط آنها با هم و تأثیرشان 
بر یکدیگر در سینمای سال های اخیر 
ایران می پردازد. در معرفی این کتاب 

آمده اســت: طرح مفهوم مردم شناســی ارتباطی و تبیین ابعاد 
به صورت علمی در کنار تحلیل اســطوره قهرمان 3دوره انقالب، 
جنگ و بازسازی و تحلیل ســاختاری روایت، حکایتگر اختالف 
یا انطباق قهرمانان بازنمایی شده بر پرده سینما با آنچه در جامعه 
ظهور و بروز دارد، خواهد بود. شــناخت روایت داستانی در قالب 
مؤلفه های اسطوره ای و با توجه به مردم شناسی ارتباطی هر دوره 
)انقالب، جنگ و بازسازی( و تحلیل روایت این آثار، 2ثمره دارد: 
از یک سو موجب غنای آگاهی تماشــاگران و تحلیل گران فیلم 
می شود و از سوی دیگر مورد استفاده سینماگرانی قرار می گیرد 
که درصدد تولید متون رسانه ای برای پاسخگویی به نیاز آن دوره 
مخاطبان اند. بنابراین این کتاب به لحاظ نظری سعی دارد به غنای 
ادبیات اسطوره ای، به خصوص در حوزه مردم شناسی ارتباطی در 
مطالعات رسانه ها، کمک کرده و جای خالی تحلیل متون رسانه ای 
را براســاس نظریات این حوزه جبران کنــد. در این پژوهش، از 
مفاهیم نظری یا اصولی استفاده می شود که پژوهشگران پیشین 
تا حدودی از آن سود جسته اند ولی از حوزه مردم شناسی ارتباطی 
و تحلیل 3دوره، در کنار تحلیل شخصیت قهرمان )گونه، کارکرد، 
جنسیت، ســن و مراحل فرازوفرود قهرمان در 3دوره نام برده( 

تاکنون بهره گیری نشده است.

یک روز بعد از حیرانی 
کتاب»یک روز بعد از حیرانی« 
براساس زندگینامه شهیدمدافع 
حرم، محمدرضا دهقان امیری 
به قلم فاطمه سلیمانی تالیف و 
از سوی انتشارات شهید کاظمی 
منتشر شده است. شهید مدافع 
حرم محمدرضا دهقان امیری 

متولد 26 فروردین ۱374 در اســتان تهران است 
و در تاریخ 2۱آبان ماه سال ۱394با عنوان بسیجی 
تکاور راهی سوریه شد و همزمان با آخرین روز های  
ماه محرم الحرام در نبرد با تروریست های تکفیری 
در حومه حلب طی عملیات محرم خلعت شهادت 
پوشــید و در تاریخ 25آبان در امامــزاده علی اکبر 
چیذر به خاک سپرده شد. محمدرضا دانش آموخته  
دبیرستان علوم و معارف اســالمی امام صادق)ع( 
و دانشجوی ســال ســوم فقه و حقوق اسالمی در 
مدرســه عالی شــهید مطهری بود. در قسمتی از 
کتاب می خوانیم: چه خوش روزی بودی! هم رزمانت 
برایت دو پرچم آورده بودند. یکی از پرچم ها متبرک 
حرم بود با ذکر»لبیک یا زینــب« همه می گفتند: 
»محمدرضا خوش روزی بوده که دو پرچم نصیبش 
شــده«. می گفتند: »پرچم یه نشــونه از حضرت 
زینب بود که می خواســت به شما بگه هدیه تون رو 

پذیرفته«.
پدر و مادرت چه هدیه ای بهتر از تو داشــتند برای 
تقدیم کردن؟ و چه دلیل و حجتی بهتر از این پرچم 
متبرک برای قبولی نذر و هدیه؟ پرچم چه به موقع 

رسیده بود. قلب مادرت با دیدنش آرام شد.

تاریخ معاصر

تاریخ هنر

تاریخ پایداری

معصومه رضایی؛ تاریخ پژوهنگاه

شهید سپهبد محمد ولی قرنی
نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی
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الهام دانایی سرشت
روزنامه نگار گزارش

چریک های فدایی خلق در اسفند57 
تجمعــی برپــا کردند کــه در پایــان آن 
قطعنامــه ای صــادر شــد. در بخشــی 
از آن قطعنامــه آمده بــود: »ارتش و 
دســتگاه های عریــض  و طویل اداری 
کــه ســتون های رژیــم وابســته بــه 
امپریالیســم به شــمار می روند، باید 
هرچــه زودتــر منحــل شــوند و ارتش 
نوین خلــق و ارگان هــای اداری نوین 
که پاســخگوی شــرایط نوین هستند 

به وجود آیند.« 

بیش از 43 سال اســت که بیست و نهمین 
روز از فروردین مــاه، به عنوان روز تجلیل 
از فداکاری های ارتش جمهوری اســالمی 
ایران، در تقویم رســمی کشور ثبت شده 
است؛ روزی که برای نخستین بار، به فاصله 
حدود 2 ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران، توسط امام خمینی)ره( اینچنین نام 
گرفت تا پاسخی مناسب باشد به وفاداری 
ارتشیان به آرمان های انقالب اسالمی. اما 
چه شد که 29فروردین، به عنوان روز ارتش 
جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد؟ با   آنکه 
روزهای دیگری نیز مربوط به ارتش است، 
از جمله: 19بهمن سالروز دیدار همافران با 
امام خمینی)ره( و روز نیروی هوایی ارتش، 
7آذر ســالروز اجرای عملیات مروارید و 
روز نیــروی دریایی ارتش و 10شــهریور 
سالروز تشــکیل قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء)ص( و روز پدافند هوایی ارتش. 
در نوشتار پی آمده، بسترهای تاریخی این 

نامگذاری، مورد  بررسی قرار گرفته است.

توطئه دشمنان برای انحالل ارتش
با پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ماه 57، بحث 
انحالل یا بقای نهادها و دستگاه های باقی مانده از 
دوره رژیم شاهنشاهی، به طور جدی مطرح شد. 
یکی از این نهادها ارتش ایــران بود. برخی افراد و 
گروه ها با انگیزه های متفاوت مطرح می کردند که 
ارتش باید منحل شود. مخالفان ارتش همواره از 
غیرقابل اعتماد بودن این نهاد، روحیه شاهنشاهی 
داشــتن افراد و ناکارآمد بودن اعضای آن سخن 
می گفتند و اظهار می کردند کــه چاره ای غیر از 
انحالل این نیرو وجود ندارد. با این همه هدف اصلی 
از طرح این شــعار، جلوگیری از انسجام و قدرت 
گرفتن ارتش و فراهم شــدن زمینه های ضعف و 
تزلزل در نظام نوپای اسالمی و در نهایت فروپاشی 
و انهدام آن بود. چریک های فدایی خلق و سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین(، ازجمله گروه های قائل 
به برچیدن ارتش و تاســیس یک نیروی نظامی 
جدید بودند. چریک های فدایی خلق، ارتش جدید 
را »ارتش خلق« و سازمان مجاهدین خلق ارتش 
جدید را »ارتش بی طبقه توحیدی« پیشــنهاد 
می کردند. چریک های فدایی خلق در اسفند57 
تجمعی برپا کردند کــه در پایان آن، قطعنامه ای 
صادر شــد. در بخشــی از آن قطعنامه آمده بود: 
»ارتش و دستگاه های عریض  و طویل اداری، که 
ستون های رژیم وابســته به امپریالیسم به شمار 
می روند، باید هرچه زودتر منحل شــوند و ارتش 
نوین خلق و ارگان های اداری نوین، که پاسخگوی 
شــرایط نوین هســتند، به وجود آیند.«   مسعود 
رجوی نیز رسماً در نخســتین میتینگ سازمان 
مجاهدین خلق در دانشگاه تهران، این دیدگاه را با 
تأکید بر بی اعتمادی به ارتش اعالم کرد. یکشنبه 
6 اســفندماه ۱357، در یکی از تیترهای صفحه 
نخســت کیهان، به نقل از مســعود رجوی آمده 
بود: »آقای بازرگان! اگر مسئله ارتش حل نشود، 
شما مسئول کشــتارهای آینده خواهید بود.« و 
در متن سخنرانی وی آمده بود: »این مبرم ترین 
مسئله کنونی ماســت، انحالل و تجدید سازمان 
انقالبی ارتش...« از ســوی دیگر، دیدگاه دوم به 
تصفیه ارتش و بها دادن بــه نیروهای میانی و در 
عین حال تأســیس یک نهاد جدید برای مقابله 
با احتمال کودتا و جلوگیــری از تکرار 28مرداد 
۱332 باور داشت. دولت موقت اعالم کرد به این 
دیدگاه باور دارد.  اما تنهــا گروهک ها نبودند که 

مهم تریــن علــت برکنــاری قر نــی قاطعیتــی 
بود که وی در قبــال توطئــه ضد انقالبیون در 
کردستان از خود نشان داد. گروه های فعال 
سیاســی دائماً تــالش می کردند تــا قاطعیت 
قر نــی در دفــاع از نظــام جمهــوری اســالمی 
به ویــژه مبــارزه بــا تجزیه طلبان کردســتان را 

سرکوب و خشونت قلمداد کنند
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که تا آن زمان سابقه نداشته همانند تعزیه که از دوران 
صفویه با الگو از مراسم سیاوشون به تعزیه تغییر یافت. 
از همان زمان افرادی را بــرای خواندن دعاها تربیت 
کردند و به مناطق مختلف ایران فرستادند تا موسیقی 
مذهبی را به مردم یاد دهند؛ در واقع در بسیاری مناطق 
چاووش خوانی هایی که از زمان قبل از اسالم خوانده 
می شد با تغییر اشــعار مذهبی رنگ و بوی موسیقی 
مذهبی به خود گرفت، به  همین دلیل است که در اکثر 
نقاط ایران، لحن موسیقی مذهبی یکی است که اکثرا 
هم از موسیقی ردیف دستگاهی ما سرچشمه می گیرد.
می توان گفت که لحن یکی است فقط 

سازی  که همراهی می کند متفاوت است؟
ســاز خیلی در آوازهای مذهبی همراهی نمی کند 
اکثرا بدون  ساز هستند؛ یعنی خواننده تنها می خواند. 
ما فقط در تعزیه  ســاز همراه آواز داریــم و در بقیه 
موسیقی ها  ساز جداست و آوازخوانی هم جداست. ما 
جایی را سراغ نداریم که چاووش خوانی را با  ساز اجرا 
کنند؛ یعنی آوازها کامال جدا هســتند. یک موضوع 
جالب در کرمان وجــود نوعــی تعزیه خوانی در ماه 
رمضان اســت که به قنبرخوانی معروف است. قنبر، 
غالم حضرت علی)ع( بوده که این تعزیه از زبان قنبر 
است و به گونه ای شــهادت حضرت علی)ع( را شبیه 
می کند. تعزیه در ماه محــرم نیز که در زمان خودش 
اجرا می شود. در بعضی از روستاهای ما هنوز ساعت 
خیلی برایشان کاربرد ندارد؛ درواقع آنها با نگاه کردن 
به کاهگل و نوع رنگ زردی که روی کاهگل به هنگام 
طلوع آفتاب ایجاد می شود وقت طلوع آفتاب را متوجه 
می شوند که نشــانه پایان ســحری خوردن و شروع 
روزه داری است. ناگفته نماند که روزه داری مختص 
اسالم نیست؛ چرا که قبل از اسالم مسئله روزه داری 
مطرح بوده و موسیقی نیایشی و مناجات نیز از زمان 
ساسانیان اجرا می شده است. در دوره زرتشتیان هم 
سازهای اعالن داشتیم و اسناد زیادی وجود دارد که 
کورش کبیر موقعی که می خواســته به جنگ برود، 
شروع به خواندن ترانه حماســی می کرده و سپس 
لشکریان با او به صورت جمعی همراهی می کردند و 
بعد سازهای کوبه ای مانند کوس و دهل و نقاره شروع 
به نواختن می کردند. ساز بادی کرنا نیز جزئی از این 
سازها بوده اســت؛ درواقع واژه کرنا از کارنای گرفته 
شده. کار به معنای جنگ یعنی نای جنگ. نخستین 
موســیقی نیایشی ما گاتا خوانی اســت که گات هم 
می گویند. بسیاری بر این اعتقادند که گاه در دستگاه 
موسیقی ایرانی همان گات است. به طور کلی نخستین 
نوع موسیقی نیایشی ما براساس اسناد و مدارک همان 
گاتاخوانی است که هنوز هم در کرمان با همان لحن 
خوانده می شود. حتی برای جشن سده اول گاتا خوانی 

می کنند  و بعد ادامه مراسم را انجام می دهند.
با درنظر گرفتن اینکه بعد از اسالم گونه 
جدیدی از موسیقی به اسم رمضان شکل گرفته 
و در هر منطقه، موسیقی رمضان مخصوص به آن 
منطقه رواج داشته آیا می توان تاریخچه ای برای 

این شکل گیری قائل شد؟
ما تاریخ مکتوب برای موسیقی نداریم هر چه داریم 
یونانی ها و تاریخ نگارهای دیگر نوشــته اند. ما اصال 
چیزی به اسم ثبت تاریخ موسیقی نداریم. یکسری 
کتاب از فارابی، عبدالقادر مراغــه ای، صفوی الدین 
ارموی و قطب الدین شیرازی داریم که درباره موسیقی 
نگاشته شده اند. دیگر ســند مکتوبی برای موسیقی 
نداریم؛ در واقع تاریخ درستی از موسیقی مان نداریم و 
همه  چیز بر پایه حدسیات و همین کتاب هایی است که 
برایمان باقی مانده اند. از زمان قاجاریه به بعد اطالعات 

ما در زمینه موسیقی بیشتر می شود.
می توان گفت از زمانی که رمضان بعد از 
اسالم آغاز شده هر منطقه موسیقی های آیینی و 
نیایشی شان را بر آداب  ماه رمضان منطبق کردند؟
بسیاری از نیایش های مذهبی از زمان صفویه در ایران 
به وجود آمده است چون مذهب شیعه مذهب رسمی 
ایران می شود. به نظرم بیشــتر آوازها از زمان صفویه 
و اوجش در دوران قاجار در ایران باب شــده اســت؛ 
چرا که قبل از آن هم اســتفاده از موسیقی در ایران 
غیرمجاز بوده حتی در همان دوره صفویه هم اگر کسی 

خارج از مذهب، موسیقی اجرا می کرده مورد غضب 
حاکمان متعصب و بی منطق قرار می گرفته است. در 
روستاهای ایران موسیقی بیشتر جریان داشته چون 
حکومت حضورپررنگی نداشته که بخواهند سرکوب 
کنند و تا توانستند در شــهرهای بزرگ موسیقی را 

سرکوب کردند.
بــه همین خاطر می توانیــم بگوییم 
موسیقی نواحی بیشــتر در روستاها حفظ شده 

است؟
بله چون در حاشیه بوده. در شهرهای بزرگ موسیقی 
نواحی کم است؛ در واقع هر جا مدنیت وارد شود سنت 
از بین می رود؛ یعنی هر جایی که فضای شهری بیشتر 
شود سنت ها یکی یکی از بین می رود. شما می توانید 
به راحتی شهری شدن را در اکثر نقاط ایران ببینید، 
مثال در کردســتان کمتر کســی را می بینید که در 
خیابان با لباس محلی تردد کند. اصفهان و تهران و 
دیگر شهرهای بزرگ دیگر موسیقی نواحی ندارد حتی 
شهر کرمان تا ۳۰ الی ۴۰ سال پیش موسیقی نواحی 
داشته اما االن دیگر موسیقی محلی رو به افول است 
و هر چه دارد مخصوص روســتاها و شهرستان های 
کوچک تر است. متأسفانه رسانه خصوصا تلویزیون 
باعث القای نوعی خاص از زندگی می شود. موسیقی 
هم به نوعی تحت تأثیر موسیقی های پخش شده از این 
رسانه می شود؛ همانگونه که گویش و یا لباس پوشیدن 

هم از آن متاثر است.
با گذشت زمان موسیقی های سازی  و 
آوازی  ماه رمضان چقدر در مناطق مختلف حفظ 
شده و هم اکنون در چه شرایطی قرار دارند؟چقدر 

دچار دستخوش شده اند؟
اوضاعش خوب نیســت و ســال به ســال در حال 
کم رنگ شدن اســت؛ چرا که شرایط زندگی در حال 
عوض شدن است. دیگر کســی حتی در روستاها نیز 
با خواندن خواننده ها در کوچه ها برای ســحر بیدار 
نمی شود بلکه همه با ساعت یا زنگ موبایلشان بیدار 
می شوند درحالی که در گذشــته با نبود تکنولوژی 
افرادی که  ساز و آواز می زدند، هنگام رمضان با سازها 
و یا آوازشان اعالن سحر می کردند. حتی قدیم تر ها در 
تپه های بلند کرمان روی تپه ها سحری خوانی انجام 
می شد اما االن احتیاجی به این کار نیست، هر کس 
رادیو را روشن می کند و سحری خوانی گوش می دهد. 
برای همین لزومی ندارد از این سنت ها استفاده شود، 
به همین خاطر از بین می رود و به نظرم نباید خیلی هم 
برای حفظ این آیین ها پافشاری و اصرار کرد چرا که 
با تغییر شرایط زندگی و آمدن تکنولوژی دیگر انجام 
این مراسم  کاربردی ندارد و با زندگی امروزی متناسب 
نیست. اما الزم و ضروری است که این آیین ها ثبت و 
ضبط شــوند البته ما در کرمان چند سال پیش این 
کار را کردیم و در قالب جشــنواره چاووش خوانی از 
۸۰ چاووش خوان دعوت به اجرا و آوازهایشان را ثبت و 
ضبط کردیم اما متأسفانه امروزه شاهد مرگ بسیاری از 
این هنرمندان هستیم که جای خالی شان در موسیقی 

ایران کامال محسوس است.
ذائقه شنیداری مردم به شدت تغییر 
کرده و متأسفانه در بسیاری موارد این ذائقه نزول 

پیدا کرده است.
بله متأســفانه نمونه بارز این تغییر ذائقه در شــیوه 
نقاره زنی بازار کرمان اســت. سالیان ســال در بازار 
سرپوشیده نقاره نوازی انجام می شــد و ورودی بازار 
کرمان به بازار نقاره خانه مشهور بود. زمان تعطیل شدن 
بازار در ۳ زمان متوالی این نقاره ها به صدا در می آمدند؛ 
در واقع فعالیت بازار و بازاریان برپایه نقاره نوازی بود 
اما از اواسط حکومت رضا شــاه نقاره زنی انجام نشد. 
ما سال ها پیش ســعی کردیم در جشنواره موسیقی 
نواحی این آیین را احیا کنیم حتی تعدادی نقاره نواز 
نیز تربیت کردیم اما به محض اجرا در بازار کرمان مردم 
درخواست اجرای موسیقی های شاد با نقاره داشتند 
و این یعنی فاجعــه چون ریتم و لحــن نقاره نوازی 
کامال با اجرای موسیقی هایی که مردم دوست دارند 
متفاوت است. نه تنها گوش و ذائقه تغییر کرده بلکه 
حتی ریتم های ادواری ۵۰۰ ساله را درک نمی کنند و 

ریتم های شاد می خواهند.

کوک موسیقی با نیایش در  ماه رمضان
گفت وگو با فواد توحیدی درباره نواهای  ماه رمضان 

وحدت آیینی موسیقایی 
زیبایی شناسی در موسیقی اقوام ایرانی 

موسیقی از سه رکن اساسی تشکیل شده است: صوت، نظام 
ریتمیک و عوامل ربط دهنده محتوایی که این نوشتار آن را 
محتوای انسان شناســانه می نامد. به نظر می رسد این سه، 
از ازل تا کنون در هر اثر موســیقایی توســط خالق آن چه 
به صورت آگاهانه  یا حتی ناآگاهانه وجود داشته است. در این 
مقوله، کشفیات موسیقی قرن بیستم در باب موسیقی های 
مفهومی و کانســپچوال، به نحوی دخیل بوده چرا که ما در 
رکن سوم موسیقی با نام اثری مواجه هستیم که بار معنایی 

آن را به دوش می کشد.
موســیقی آیینی در اقوام رنگارنگ ایران ریشه در فرهنگ 
داشته و باورهای مربوط به آن مربوط به رکن سوم موسیقی 
یا در واقع محتوای انسان شناسانه مربوط می شود. بنابراین 
موسیقی اقوام براســاس باورهای مذهبی و دینی، محتوای 
انسان شناسانه خود را به نمایش می گذارد. در واقع صوت و 
نظام ریتمیک تابع رکن ســوم خواهند بود و دارای کاراکتر 
مخصوص به خود. برای روشــن تر شــدن موضوع سه آواز 
مور، امیری وســیتک را که هریــک دارای دو عنصر اولیه 
صوت و نظام ریتمیک در ســه قوم متفاوت درنظر گرفته و 
می توانیم در همراهی با یک متن آیینی و مذهبی، محتوای 
انسان شناسانه آنها را تغییر دهیم، همانطور که اقوام با آنها 

یک اثر بدیع آیینی می سازند. 
از منظر نام و عوامل ربط دهنده: مــور در آیین قوم لک در 
استان کرمانشاه، شیوه خواندن برای مرگ عزیزان است که 
یا توسط مردان در سوگ حماسه سازان قوم با ادبیات شفاهی 
یا توسط زن، مادر و خواهر متوفی اجرا می شود. آواز امیری 
از خطه  مازندران به امیرپازواری، شاعر اسطوره ای طبری 
معطوف بوده که نزد این مردمان جایگاهی بس اسطوره ای 
دارد و ممکن است این نامگذاری برای بقیه اقوام ایرانی نیز 
تا حدی قابل درک باشد. آواز ســیتک از بلوچستان نیز با 
احتمال معنا داشــتن در این قوم، حتی اگر معنای خاصی 
را در ذهن مخاطب غیر، متبادر نکنــد از منظر زبانی قطعا 
حامل آوای درونی قوم بلوچ اســت که برای این مردمان از 
منظر ادوات صوتی و فونتیک معنایی خاص خواهد داشت. 
بنابراین، رکن سوم یا محتوی انسانی مذهبی می تواند از این 
به اصطالح خمیرمایه صوتی و نظام ریتمیک در این سه قوم 
بهره برده که قطعا از نظر زبانی نیز حامل معناست. آوازهای 
آیینی اقوام ایرانی معموال و البته نــه همه، با قالب دوبیتی 
)چهار خشتی( شکل گرفته اند. دوبیتی این ادبیات شفاهی 
و موسیقایی، شامل متونی کهن در آیین های متفاوت بدون 
ردی از آهنگســاز و شاعر مشخص، این ســؤال را در ذهن 
متبادر می کند که چگونــه همه اعضای یک قوم باهم نقش 
شاعر و موسیقی ســاز را بازی کرده اند؟ این آوازهای بدیع، 
ملموس و زنده، بیانگر عواطف اقــوام در باورها و عقاید آنها 
هســتند. در واقع همین رفتارهای آیینی انسان به صورت 
یک پدیده موســیقایی با پیوند زبانی و ظهور در کالم باعث 

پیدایش این آوازهای اصیل مذهبی آیینی شده است. 
دوبیتی های مذهبی معموال شــامل متنی چهار قســمتی 
شــعری بوده که این قالب عامیانه قبل از سیســتم عربی 
عروض، با تکنیک هجایی )سیالبیک( نیز همچنان در برخی 
اقوام وجود داشته اند. معموال برخی قسمت ها در هر قومی 
به شکل متفاوت هم قافیه بوده و بر عکس سیستم های دیگر 
شــعری همچون غزل، دوبیتی الزاما، دقتی در استفاده از 
حرف روی ندارد. ریتم در آواز های دوبیتی مذهبی بســیار 
متنوع اســت به شکلی که اگر براســاس سیستم هجایی و 
سیالبیک باشد به نحوی قدمت ســاختاری خود را به پیش 
از سیســتم عروض می برد. همچنین اگر براساس سیستم 
عروض باشد ازریتم هایی با تنوع ریتمیک افاعیل بهره برده 
است. به نظر می رسد، با توجه به بهره آشکار موسیقی آیینی 
مذهبی از موسیقی دســتگاهی ایران نیز، سیستم افاعیل 
عروضی همچنان در شــکل گیری نظام ریتمیک حضوری 
جدی دارد. البته این نوشتار قصد ندارد به ریشه تاریخی ریتم 
دوبیتی های مذهبی به صورت تخصصی بپردازد، اما توجه به 
اشتراکات ژنتیک نظام ریتم در موسیقی دستگاهی و اقوام 

در این تنوع اهمیت خواهد داشت.
گینه گلدی رمضان، هامی مسلمان اوال جاق!

دین اسالم اوجالوب، خلق نماز خوان اوال جاق!
او آدامالر که ائدیب، میلته چوخ جور و ستم!

هامیسی بیر گئجه ده، قاری قرآن اوالجاق! شهریار

دوبیتی آیینی ایرانی، اگر چه وجه قالب یک فرم شــعری 
به اصطالح مذهبی اســت اما زمانی که به صــورت آواز در 
یک قوم نمایان شــود، می تــوان آن را به عنــوان یک اثر 
موســیقایی منحصر به فرد قابل شــنیدن دانست. در واقع 
این اثر موسیقایی براساس همان ســه رکن: صوت، ریتم و 
محتوی انسانی شــکل گرفته است. نظام سیالبیک شعری 
همراه موضوع شــعری معرف دو رکن ریتم و محتوی است 
اما موســیقی برای تبدیل شــدن به یک اثر موسیقایی به 
همه ارکان خود نیازمند اســت یعنی رکــن صوت و لحن 
نیز ضروری اســت. صوت آیینی در اینجا منظور شیوه بیان 
موسیقایی نیز هســت که در 2 رکن قبلی نیز متصور بوده 
اما صوتی که در چهارچوب فواصل و گســتره صوتی )مد( 
قالب می گیرد را دیگر نمی توان فقط یک قالب شعری ساده 
برشمرد. بیان موســیقایی مهم ترین تابلوی حسی یک اثر 
موسیقایی است. این تابلوصوتی نقش مهمی برای مخاطب 
خود دارد و می تواند او را جذب کند. بیان موسیقایی مذهبی 
در واقع، یک فضای صوتی خاص برای ایجاد تصور در شنونده 
است که توسط متن آن آشکار می شــود. به بیان دیگر در 
یک موســیقی مذهبی، انتقال پیام، از طریق صوت و نظام 
ریتمیک و محتوی انسانی ایجاد شده و برای مخاطب اصلی 
در یک قوم خاص، به فضاسازی تصورات می پردازد تا جایی 
که موضوعی را به مخاطبش متذکر شود. این حامل صوتی 
می داند چگونه نامه )موضوع( را از فرستنده تا گیرنده، حمل 
کند و به زیبایی محسور کننده ای به دست صاحبش)کسی 
که مشتاق شــنیدن آن است( برساند. موســیقی آیینی و 
مذهبی بر پشت خود مفاهیم زبانی زیادی حمل می کند که 
معرف قوم خود بوده و دریک زیبایی شناسی خاصی مطرح 
می شــود. در واقع هر قومی با چیدمان مخصوص به خود، 
آوازی را به صدا در می آورد. بیهوده نیســت که این آواها را 
صدای گلوی اقوام برشــمریم که با لهجه و ادوات صوتی و 

زبانی خود سخن می گوید.

توجه به موضوعات مذهبی
ابوالفضل صادقی نژاد، از هنرمندان عرصه موسیقی 
کشــور، قصد دارد برای مضامین مذهبی موسیقی 
بســازد. صادقی نژاد اظهار کرد: طی سال های اخیر 
نهایت تالش خود را انجام داده ام که در کنار کارهای 
عاشقانه ای که پیش روی مخاطبان قرار می دهم، به 
موضوعات مذهبی نیز توجه و تمرکز داشــته باشم. 
از این جهت بــه زودی پروژه هایی را با موضوع مادر و 
حضرت زهرا)س(، حضرت سیدالشهدا)ع( و عاشورا 
و موارد دیگر آغاز می کنم که بدون هیچ سفارشــی 
تولید می شــوند و من مایلم حتماً روی این قطعات 
به نحوی کار کنم کــه بهترین خروجی را داشــته 
باشد. چون دوست دارم در این روزگار به واسطه این 
انسان های معصوم عاقبت بخیری در انتظارمان باشد 
و اتفاقاً از این جهت است که عاشقانه دست به تولید 

کارهای ارزشی می زنم.
وی درباره پروژه دیگری که قرار اســت در عرصه 
موسیقی انجام دهد، به مهر گفت: اثری را ساختم 
که قرار است با صدای استاد حسین خواجه امیری 
)ایرج( و ساالر عقیلی به صورت مشترک اجرا شود. 
این کار هم اکنون مراحــل نهایی را طی می کند و 
امیدوارم بتواند به زودی در دسترس مخاطبان قرار 
بگیرد. به هر حال آنچه گفتم تالش های کوچکی 
برای معرفی موسیقی سرزمینم است که امیدوارم 
بتواند در حوزه مخاطب نیز موفق باشد. حقیقتاً تا 
به امروز هر کاری تولید کرده ام با عشق و عاشقی 
تولید شده اند که دوست داشتم با زبان موسیقی به 
خالق زیبایی دنیایی برسم که می دانم همواره برایم 

بهترین ها را می خواهد.

آلبوم

کتاب

موسیقی

نگاه

انتشار آلبوم »تردید«
تازه تریــن  »تردیــد« 
همکاری محمود انصاری 
و حســین ســوادزاده در 
دســترس مخاطبان قرار 
گرفت. محمــود انصاری 
جدیدترین آثار خود را در 
قالب یک آلبوم موسیقی 
با عنوان تردید منتشــر و 
روانه بازار موسیقی کشور کرد.ترانه ســرا و آهنگساز تمام 
قطعات این آلبوم حسین سوادزاده است و تنظیم قطعات را 
نیز حسین سیاحی، کمال صداقت، وحید طاهرخانی و بهمن 

بختیاری انجام داده اند.
»تردید«، »عاشــقم هنــوزم«، »دلواپســی«، »اعتراف«، 
»قاصدک«، »حسرت )کم نگیر(«، »خواهش«، »خاطره ها«، 
»مرگ رؤیاها«، »رؤیای آشــفته« و »وقت عاشقی« عنوان 
قطعات این اثر تازه منتشر شده اند که قطعه رؤیای آشفته با 
دو تنظیم متفاوت عرضه شده است.فیروز ویسانلو، مجتبی 
تقی پور، یاشار خســروی، بابک ریاحی پور، حسن فراهانی، 
بابک یوســفی، علیرضا دریایی، محمد رشــیدی، پیمان 
رشیدی، کمال صداقت، حسین سیاحی و بهمن بختیاری 
نوازندگان این آلبوم آکوستیک هستند و ضبط آن را وحید 
طاهرخانی برعهده داشته اســت.میکس و مستر این آلبوم 
توســط نوید احمدی، کمال صداقت، وحید طاهرخانی و 
بهمن بختیاری انجام شده است.مشاوره هنری و مدیریت 
پروژه آلبوم با حسین سوادزاده بوده و اخذ مجوز هم از طریق 
شــرکت آوای ماندگار صداقت انجام پذیرفته است. امین 
باقری نیز عکاس و طراح گرافیک این اثر موسیقایی است.
قطعه وقت عاشقی تیتراژ شام ایرانی و قطعه رؤیای آشفته 

تیتراژ فیلم عشق نیکان بوده است.

 »خوشه چین تاك همسایه«
منتشر مي شود
کیوان ساکت از انتشار 
کتــاب جدید خــود با 
عنوان »خوشــه چین 
تاک همسایه« خبر داد. 
کیوان ساکت، آهنگساز 
و نوازنده تار و ســه تار، 
گفــت: هم اکنــون در 
تــدارک و برنامه ریزي 
بــراي انتشــار کتاب 

جدیدم هســتم که عنوان این کتاب »خوشــه چین تاک 
همسایه« اســت و این اثر اواخر اردیبهشت ماه سال جاري 
در دسترس عالقه مندان قرار مي گیرد. این اثر شامل 2۴ اثر 
از آهنگســازان بزرگ چون موتزارت، باخ، شوپن، پاگانیني، 

ویوالدي، چایکوفسکي و...  است. 
این آهنگ ها که براي پیانو و ویولن و یا گیتار بوده اســت را 
براي ســاز تار و یا سه تار ســاماندهي کرده ام. این آهنگساز 
افزود: این اثر در مرحله ویرایــش و بازخواني قرار دارد و من 
تالش کردم دفتري منتشــر کنم که داراي کمترین ایراد از 
نظر انگشت گذاري و... باشد. در نوشتن آهنگ هاي این دفتر 
هنرمنداني چون مجید محمدي، ســاالر زمانیان و...  با من 

همکاري کرده اند.
وي در پایان گفت: بیشتر این آهنگ ها براي ساز پیانو نوشته 
شده است و من تصمیم گرفتم این آثار را براي ساز تار و پیانو 
منتشــر کنم تا عالقه مندان و هنرجویان بتوانند از این اثر 
استفاده کنند که امیدوارم این کتاب تازه براي افزایش مهارت 
و آشنایي با مفاهیم موسیقي جهاني و نیز عالقه مند کردن 

بیشتر هنرجویان مفید باشد.

این روزها شاید بیشتر از همیشه گوش هایمان مملو 
از مناجات ها و موسیقی هایی است که رنگ و بویی 
مذهبی و رمضانی دارند؛ موسیقی هایی که بیشتر 
حال و هوای این روزها و شب هایمان را تداعی می کنند. اما شاید بسیاری ندانند موسیقی رمضان تماما 
اینهایی نیست که از رادیو و تلویزیون و سایر رسانه ها پخش می شود بلکه بخش اعظم موسیقی های مذهبی 
خصوصا آنهایی که نام موسیقی و آیین رمضان را با خود یدك می کشند در گوشه و کناراین  سرزمین   با 
گویش های متفاوتی اجرا می شوند؛ از نقاره زنی گرفته تا سحری خوانی و مناجات خوانی و بسیاری آوازهای 
بومی که در هر منطقه رنگ و بوی همان منطقه را به خود گرفته اند؛ موســیقی هایی که بیشتر از هر نوع 
دیگری روایتگر رمضان بین اقوام ایرانی است. برای این موسیقی و خصوصا موسیقی مذهبی تاریخچه 
مکتوبی وجود ندارد اما پژوهشگران موسیقی به خوبی تفسیرگر موسیقی هایی هستند که در هر نقطه از 
ایران جریان دارند. فواد توحیدی، پژوهشگر موسیقی نواحی که نقش پررنگی در شناسایی و ثبت و ضبط 
موسیقی های نواحی مناطق کرمان داشته درباره موسیقی مذهبی و رمضان و سازها و آوازهای مخصوص 

این موسیقی به سؤاالتمان پاسخ داده است.

سحر طاعتیگفت و گو
روزنامه نگار

موسیقی رمضان چه معنا و مفهومی 
دارد و چه ویژگی های خاصی را   می توانیم برای 

این موسیقی قائل شویم ؟
موســیقی رمضــان یــک نوع 
موسیقی نیایشــی و موسیقی 
اعالن است که سازهای مختلفی 
دارد که در هر منطقــه نواخته 
می شــود. ما در منطقه کرمان 
سازهایی داریم که سازهای اعالن هستند؛ مثال  ساز 
سفید مهره که  ســاز بادی صدفی شکلی است که از 
زمان صفویه در تمام استان کرمان استفاده می شود 
و خیلی صدای بلندی دارد. در مناطق مختلف کرمان 
از سفید مهره یا نقاره برای بیدار کردن مردم استفاده 
می کنند. ریتم نقاره نوازی در کرمان نیز متفاوت است؛ 
در واقع ریتم هایی که برای ماه رمضان نواخته می شود، 
با ریتم هایی که برای محرم می زننــد، فرق دارد. در 
بعضی نواحی کرمان، نوازنده ها روی حلبی می زنند 
مثل روســتاهای رفســنجان به طوری که در کوچه 
راه می رفتند حلبی را مثل دهل از گردنشان آویزان 
می کردند و رویش ضربه می زدند و همزمان اشعاری 
هم می خواندند. در برخی نقاط دیگر و روســتاهای 
کرمان با شتر این کار را می کردند و رویش جوغ می 
 یا طبل یا همــان دهل می بســتند و در کوچه ها راه 
می افتادند و ســاز می زدند و مردم را بیدار می کردند 
به همراه اشــعاری مخصوص. تمامی اینها سازها و 
موسیقی اعالن است. در روستای سیرج محل تولد 
هوشنگ مرادی کرمانی، نقاره نوازی دریک امامزاده 
انجام می شد که سال ها پیش پوســت نقاره ها پاره 
می شود و آنها مجبور می شــوند روی بشکه بزنند و 
آنقدر هم صدای روی بشــکه نواختن خوب بوده که 
دیگر آن نقاره ها را پوست نکردند و هنوز که هنوز است 
همان ریتم های نقاره را روی بشکه با چوب می زنند. در 
قاسم آباد رفسنجان هم از دهل چوب ترکه ای و گاهی 
ســرنا برای بیدار کردن مردم استفاده می شده است. 
در کنار ســازهای اعالن در مناطق مختلف کرمان، 
سحری خوانی انجام می شــود که در هر منطقه ای 
ســحرخوانی متفاوتی صورت می گیرد که البته این 
تفاوت در انتخاب نوع موسیقی است؛ چرا که در بعضی 
نقاط این خوانش تحت تأثیر موسیقی کالسیک ایران 
است؛ یعنی سحرخوانی را براساس ردیف می خوانند. 
در برخی مناطق ســحرخوانی تحت تأثیر موسیقی 
نواحی ایران است و براساس موسیقی رایج هر ناحیه 
و فواصــل محلی خودشــان و گردش های ملودیک 

منطقه شان سحر خوانی می کنند.
قاعدتا با توجه به اینکه 2 نوع موسیقی 

متفاوت است لحن ها هم متفاوت است؟ 
بله. مناطقی که شهری تر هستند براساس موسیقی 
کالسیک ایرانی می خوانند؛ مثال در دستگاه سه گاه، 
آواز افشــاری و یا دســتگاه نوا می خوانند و کامال بر 
پایه موســیقی ردیفی ایران اســت. برخی جاها که 
هم بر پایه موسیقی مذهبی است که کمی تم عربی 
هم دارد می خوانند؛ یعنی براساس مقام های صوت 
قرآن می خوانند و خیلی جاها در استان کرمان برپایه 

موسیقی بومی و منطقه ای خودشان است.
می توان گفت موسیقی رمضان سبک 

خاصی از موسیقی است؟
 من موسیقی رمضان را به شاخه ای از موسیقی مذهبی 

طبقه بندی می کنم؛ درواقع یکی از انواع موســیقی 
مذهبی ماســت چون ما هیچ کدام از آیین هایی که 
در ماه رمضان داریم در هیچ مــاه دیگری نداریم که 
مشترکا اجرا شود به عنوان مثال نحوه اجرای سازها 
و آیین ها در ماه محرم کامال متفاوت از رمضان است؛ 
در واقع در رمضان هم نوع موســیقی و هم نیایش ها 
عوض می شــوند ولی باز یک گونه ای از موســیقی 

مذهبی ماست.
با توجه به تقســیم بندی شما برای 
موسیقی رمضان و در قیاس با موسیقی های دیگر 
آیا می توان گفت این نوع از موسیقی سازبندی 
خاص خودش را دارد و یا اینکه سازها برای نواختن 
همه انواع موســیقی یکی است، فقط نغمه های 

اجرایی متفاوت می شود؟
بعضی سازها مشترک هستند. مثال نقاره نوازی هم 
در موسیقی رمضان اســت هم در محرم و هم برای 
نوبت نوازی در کل سال اســت. مثال در امامزاده زید 
شهداد نقاره نوازان، نوبت نوازی می کنند؛ هم صبح ها 
برای اذان و هم عصر نقاره می زنند که آن هم ریتمش 
کامال متفاوت با محرم و رمضان اســت. برای هر سه 
موارد گفته شده  سازی  که نواخته می شود نقاره است 
اما ریتمش برای هر کدام متفاوت است یا  ساز سرنا در 
قاسم آباد رفسنجان که برای بیدار کردن مردم همراه 
با دهل استفاده می شد. سرنا و دهل در مناطق دیگر 
هم استفاده می شود ولی باز ملودی و ریتم متفاوت 
می شود و بیشتر در شــادیانه ها کاربرد دارند یا  ساز 
سفید مهره که در رمضان و محرم کاربردهای دیگری 
دارد. به عنوان مثــال در محرم زمانی که می خواهند 
روضه خوانی یا عزاداری را اعالم کنند اول سفید مهره 
می زنند، وقتی مردم جمع می شوند ، مراسم را برگزار 
می کنند یا اگر کســی می میرد ۳بار در سفید مهره 
می دمدند و به این ترتیب همه می فهمند یکی فوت 
کرده و برای مراسم خاکسپاری به در منزل او می روند. 
در زمان های قدیم نیز اگر به کرمان حمله می شد در 
قلعه ها، سفید مهره می زدند که با داخل شدن مردم 
دروازه شهر را می بســتند. به طور کلی سفید مهره 
به واسطه داشتن صدای بلند ساز اعالن بوده؛ چرا که 
در گذشته بلندگو نبوده و از این ساز برای کاربردهای 

اینچنینی استفاده می کردند.
پیشینه این ساز برای چه دوره ای است؟

 قبل از این  ســاز از بوق شاخی اســتفاده می شد و 
پیشینه اش کهن تر از ســفید مهره است ولی سفید 
مهره در زمان صفویه از هند وارد ایران شــده است و 
از آنجا که این  ساز برای اهالی منطقه بسیار مقدس 
هست در امامزاده های استان کرمان نگهداری می شود. 
این تقدس در برخی مناطق به حدی است که مردم 
معتقدند اگر از روســتا و شــهر دورش کنیم، باعث 
بدیمنی است و باید حتما در امامزاده باشد. این را هم 
اضافه کنم که بوق شاخی یا همان شاخ نفیر توسط 
دراویش پرسه زن استفاده می شــود. در 2روستای 

کرمان هم از شاخ نفیر برای اعالن بهره می برند.
 موسیقی آوازی در ماه رمضان با چه 
لحن هایی اجرا می شــود و چه مناطقی مبتنی 
بر موسیقی ردیف دســتگاهی و چه مکان هایی 

براساس موسیقی نواحی خود می خوانند؟
به طور کلی آوازهای موســیقی مذهبی مــا از زمان 
صفویه شــکل گرفت و به آن دعاهایی نیز اضافه شد 

محمدعلی مرآتی؛پژوهشگر موسیقی
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