
بدون ضامن، 200میلیون وام بگیرید
بانک مرکزی پرداخت وام  بدون ضامن و

براساس اعتبارسنجی مشتریان را به شبکه بانکی ابالغ کرد
پرداخت  وام به مشتری دارای چک برگشتی

یا دارای بدهی  تا زمان تعیین تکلیف ممنوع خواهد بود

روايتبيپولي
براييكدرمانمعمولي

تاکسی سواری آسان 
با پرداخت آنالین

 خانواده کودکان نیازمند گفتاردرماني و کاردرماني 
از پس هزینه هاي توانبخشي بر نمي آیند

 گزارشی از وضعیت تاکسی های خطی تهران؛ 
یک هفته  پس از افزایش نرخ کرایه ها

کاهش محدودیت 
از کوچه اختر

روزی برای سنندج

 غرب، ناتوان
در انزوای روسيه 

  حصارهای کوچه اختر ، محل حصر 
یکی از سران فتنه برداشته شد

  در سال های گذشته امکان 
دسترسی به تلفن و مالقات های 

 خاص هم  فراهم شده بود

6اردیبهشت، روزی است که 
سلیمان خان اردالن به دستور 
شاه صفی یکم، شهر سنندج را 

بنا نهاد

تالش هاي آمریکا، اروپا و متحدان 
آنها براي منزوي کردن روسیه و 

فشار بر اقتصاد این کشور دست کم 
در کوتاه مدت ناموفق بوده است
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 فرار زيركانه 
مادر و دختر از 

دست قاتل عجيب

سپر دفاعی در برابر 
مهاجمان سایبری

مردي که نقشه قتل عام خانواده 
پسرعمویش را کشیده بود پس از 

اولین قتل دستگیر شد
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سرخی صعود و 
زردی تردید

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در فصل2022 
امشب برای 2نماینده ایرانی حاضر در این رقابت ها 
به پایان می رســد. از ســاعت21:45 امشب تیم 
سپاهان در شهر بریده عربستان مقابل الدوحیل 
قطر قرار می گیرد تا آخرین شانس هایش را برای 
صعود به مرحله حذفی این رقابت ها جســت وجو 
کند. سپاهان هم اکنون با 7امتیاز از 5بازی در رتبه 
سوم گروهD قرار دارد و حریف امشبش با 12امتیاز 
به طور قطعی صدرنشین شده و صعود کرده است. 
سپاهان برای کســب رتبه دوم با التعاون رقابت 
دارد و اگر تیم عربستانی امشب پاختاکور را با هر 
نتیجه ای شکست دهد، سپاهانی ها کوچک ترین 

شانسی برای صعود نخواهند داشت. 
شــاگردان محرم نویدکیا باید امشب الدوحیل را 
شکست دهند و منتظر توقف التعاون بمانند تا در 
این صورت با 10امتیاز به مقام دوم گروه خودشان 
برسند. در این صورت تازه نوبت به مقایسه سپاهان 
با تیم های دوم ســایر گروه ها می رســد تا شاید 
زردپوشــان اصفهانی بتوانند با 10امتیاز یکی از 
3تیم صعودکننده از جمــع تیم های دوم گروه ها 
باشند. جالب اینکه بازی های آخر در گروه سپاهان 
همزمان نیســتند و التعاون از ســاعت00:45 با 
اطالع کامــل از نتیجه بازی ســپاهان به مصاف 
حریفش می رود. نماینده ایران امشــب شهریار 
مغانلو، فرشاد احمدزاده و محمد کریمی را به دلیل 
دواخطاره شــدن در اختیار ندارد و البته معز علی 
ستاره الدوحیل نیز امشب دواخطاره و محروم است.

  مدافعان صدر
درحالی که ســپاهان برای زنده کــردن آخرین 
 Cامیدهایــش تــالش می کند، فــوالد در گروه
صعودش را حتمی کرده و امشب فقط برای کسب 
صدرنشــینی مقابل حریف اماراتی قرار می گیرد. 
شاگردان جواد نکونام با 11امتیاز صدرنشین گروه 
سوم هستند و شباب االهلی با 9امتیاز در تعقیب 
آنهاست. امشب و از ساعت 00:45 بامداد این دو 
تیم به مصاف یکدیگر می روند و یک نتیجه مساوی 
کافی است تا اهوازی ها با قدرت به عنوان تیم اول 

گروه به مرحله یک هشتم نهایی صعود کنند. 
فوالد با تنها یک گل خورده صاحب بهترین خط 
دفاعی این رقابت ها )به همراه الشباب عربستان( 
است و با سبک دفاعی و بازی های کم گلش در این 
رقابت ها بعید نیست امشب هم به دنبال یک مساوی 
بدون گل باشد. قهرمان جام حذفی و سوپرجام ایران 
در صورت شکست در بازی امشب باز هم به عنوان 
تیم دوم صعود می کند اما ممکن است در مرحله 
حذفی با قرعه سخت تری مواجه شود. فوالد بعد 
از بازی امشب بالفاصله به ایران برمی گردد تا یک 
هفته بعد به مصاف گل گهر سیرجان برود و برای 
کسب رتبه چهارم لیگ با این تیم به رقابت بپردازد.

برانکو و اشتباه 
10میلیون یورویی

به طور کلی مورد صادق محرمی از شــگفتی های 
فوتبال ایران به شمار می آید. این بازیکن ازجمله 
مهره های محبوب و مورد عالقه دراگان اسکوچیچ 
است که در بیشتر مسابقات تیم ملی هم در ترکیب 
اصلی قرار می گیرد. نسبت به این اعتماد، همیشه 
انتقاداتی متوجه ســرمربی تیم ملی بوده است. 
خیلی ها عقیده دارند او برای پســت دفاع راست 
می تواند روی گزینه های بهتری متمرکز شود، اما 
مسئله صادق فقط همین اختالف سلیقه ها نیست. 
شرایط باشگاهی نه چندان مســاعد این بازیکن، 
مشکالت او را بیشــتر هم کرده است. محرمی در 
خیلی از مسابقات دیناموزاگرب نیمکت نشین یا 
حتی سکونشین است. همین باعث شده منتقدان 
بپرســند چرا بازیکنی که در تیــم خودش مورد 
استفاده قرار نمی گیرد، باید فیکس تیم ملی باشد.

حاال اما یک چهره آشــنا هم وارد این ماجرا شده؛  
برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی پیشین پرسپولیس 
که خودش هم اعتقاد زیادی به محرمی داشــت. 
سرمربی فعلی تیم ملی عمان دیروز در این زمینه 
به یک رسانه در کرواسی گفته: »محرمی بازیکن 
دائمی تیم ملی اســت که دراگان اســکوچیچ به 
جام جهانی برد و تیم شان نیز شانس باالیی برای 
عبور از گروه دارد. محرمی نه تنها در تیم ملی حضور 
دارد، بلکه در آن بســیار مهم است اما من تعجب 
می کنم که دینامو به او احتــرام نمی گذارد. البته 
هر یک از مربیان دیدگاه خود را دارند. او فوق العاده 
قدرتمند است، به خصوص برای سبکی که دینامو 

بازی می کند.«
همانطور کــه برانکو گفت، هر مربی ممکن اســت 
دیدگاه های خاص خودش را داشته باشد. در نتیجه 
اختالف ســلیقه در این مورد جای تعجب ندارد. با 
این حال به نظر می رســد انتقاد اخیر ایوانکوویچ از 
دیناموزاگرب یک دلیل دیگر هم داشــته باشد. او 
خودش محرمی را به دیناموزاگرب پیشــنهاد کرد 
و البته بعد از نهایی شــدن انتقال صادق هم گفت: 
»قیمت این بازیکن به زودی بــه 10میلیون یورو 
می رسد.« پیش بینی برانکو اما هرگز محقق نشد. 
نه تنها محرمی از دیناموزاگرب به لیگ های معتبر 
اروپایی ترانسفر نشد، بلکه حتی در این تیم هم به 
جایگاه ثابت و محکمی دست نیافت. از نظر قیمت هم 
الاقل از نظر سایت سخاوتمند ترانسفرمارکت، ارزش 

او هرگز از یک ونیم میلیون یورو باالتر نرفته است!

سوژه روز
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خسته آمد، خسته رفت
از علی کریمی تقلید می کنم
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19:00

20:40

18:30
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لیگ برتر ایران - هفته 25

نفت.م.س

فوالد

تراکتور

گل گهر

20:30

20:30

پدیده

هوادار

صنعت نفت

ذوب آهن

18:00

19:00

جام حذفی - فینال

 آلومینیوم اراک

نساجی مازندران
19:00
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 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

الدوحیل

سپاهان
21:45

لیگ قهرمانان آسیا

چهارشنبه 7 اردیبهشت1401

فوالد

شباب االهلی
00:45

لیگ قهرمانان اروپا  - نیمه نهایی

منچسترسیتی

رئال مادرید
23:30

پخش زنده روز

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - نیمه نهایی

لیورپول

ویارئال
23:30

رئالی ها معتقدند به دليل همزمانی بازی امشب مقابل منچسترسيتی  با سال2016 

که منجر به قهرمانی شان در اروپا شد، اين بازی را می برند

دژاوو در اتحاد

پیش بازی

سعید صادقی ستاره گل گهر و بهترین پاسور 
حال حاضر لیگ می گوید تیم های زیادی 

خواهان  او هستند اما االن به آنها فکر نمی کند

18
18

20

به المپیک فکر می کردم
محمدیان که در توکیو ناکام  مانده  بود 
حاال  با کسب طالی آسیا به موفقیت 
در المپیک  بعدی امیدوار شده است

داستان رضا اسدی، هافبک پرسپولیس که 
سقف جاه طلبی هایش فوتبال »تایلند« بود؛ 

داستان او از ابتدا با بقیه فرق داشت

ی|
زاد
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رها

ح | 
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یادداشت
موسی فقیه حقانی؛معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ ایران

در تاریخ معاصر ایران خصوصا در جنگ نرمی که علیه 
نهضت های سیاسی و دینی به وقوع پیوسته است پروژه 
ناامیدسازی از ارکان مهم جنگ نرم بوده و هســت. در بررسی مصداقی این موضوع، 
در ماجرای ملی شــدن صنعت نفت می توان طرح پروژه ناامیدسازی مردم را از سوی 
انگلیســی ها به وضوح مشاهده کرد. گرچه نهضت ملی شــدن صنعت نفت با اهداف 
ضد استعماری شروع شد اما تســلط و نفوذ سنگین انگلستان بر عرصه های سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی ایران در آن ســال ها سبب شــد انگلیس در قالب جنگی نرم و 
اجرای طرح های ناامیدســازی مردم از مزایای ملی شدن صنعت نفت مانع از تحقق 
اهداف این نهضت شود. در ابتدای شروع نهضت، مردم مشاهده کردند برای نخستین بار 
بعد از انقالب مشروطه این نهضت ملی شدن نفت بود که دست انگلستان را از منابع و 
ثروت  ایرانیان کوتاه کرد. این عامل سبب شد مردم از نهضت ملی شدن نفت به شکل 
کامل، پشتیبانی کنند و حتی با خرید اوراق قرضه، مانع از ورشکستگی دولت شوند و 
با این اقدام، تالش های انگلیس برای به شکست کشاندن نهضت را ناکام گذاشتند. اما 
انگلیس با اعمال تحریم های اقتصادی، وارد کردن ناوگان نظامی خود در سواحل جنوبی 
ایران و اعمال انواع تهدیدها کوشید در قالب پروژه ناامیدسازی مردم در کنار مسائل 
تفرقه آفرین منتشرشده در رسانه های وابسته به  خود در داخل کشور کم کم بذر ناامیدی 
را در جامعه ترویج کند. در رسانه های وابسته آن زمان، بدبینی نسبت به آینده نهضت و 
مقصر دانستن نهضت در بروز مشکالت اقتصادی و بزرگ نمایی آن، اینگونه القا کرد که 
نهضت ملی شدن صنعت نفت برای ایرانیان ثمری ندارد. اوج این مسئله را می توان در 
سخنرانی رزم آرا در مجلس شورای ملی دید که بیان کرد ایرانی نمی تواند یک کارخانه 
سیمان را اداره کند. پس از اجرای کامل و گسترده پروژه ناامیدسازی و یاس افکنی در 
اذهان عمومی و ایجاد بی تفاوتی و تردید میان مردم برای حفظ نهضت و در سایه وجود 
اختالف نظر میان رهبران آن، عمال میوه ناامیدی مردم از نهضت ملی شدن صنعت 
نفت در قالب کودتای 28مرداد به نفع انگلیس برداشته شد و یکی از مهم ترین پروژه های 
ترویج ناامیدی و یاس در ایران از سوی انگلیس به ثمر رسید. اما این نخستین و آخرین 
پروژه جنگ نرم و ناامیدسازی در ایران نبوده و نیست. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، 
دشمن با انجام ترورهای مختلف، اعمال تحریم های بی سابقه علیه کشور، سازماندهی 
جنگ هشت ساله و روش هایی مانند آن تالش کرد انقالب اسالمی را از بین ببرد. با این 
حال، هر چه انقالب اسالمی به رهبری امام راحل ریشه دارتر شد، روش های دشمن برای 
ازبین بردن انقالب، رنگ وبوی دیگری به خود گرفت. این روش ها کم کم از فاز نظامی به 
جنگ نرم تغییر پیدا کرد و آنان با تجربه ای که از تاریخ معاصر ایران در مقابل نهضت ها 
و قیام های قبل از آن داشتند، طرح های ناامیدسازی و یاس افکنی را در کنار پروژه هایی 
مانند تحریم،  در دستور کار خود قرار دادند. در چنین زمانه ای بود که رهبر معظم انقالب 
اسالمی در تدبیری هوشمندانه در قالب بیانیه گام دوم انقالب که در مقطعی حساس و 
سرنوشت ساز صادر شد، این پروژه دشمن را افشا کرده و بر ضرورت مقابله با نفاق افکنی، 
تردید سازی و ناامیدکردن مردم خصوصا جوانان از افق و آینده درخشان پیش  رو تأکید 
می کنند. دلیل اهمیت مقابله با پروژه ناامیدسازی را می توان در این موضوع دانست که 
اگر جامعه ای افقی از موفقیت را پیش  روی خود نداشته باشد و نبیند و نتواند پیروزی و 
موفقیت را برای خود ترسیم کند، آن جامعه انگیزه الزم را برای ادامه حرکت رو به جلو 
پیدا نمی کند و در این مسئله و تحقق آن منتهی الیه تالش و امید دشمن برای ازبین بردن 
جامعه ای پویا مانند ایران است. از این  رو است که رهبر انقالب بر ضرورت تقویت امید و 
نشاط در جامعه و ترسیم افقی درخشان از آینده برای نسل جوان، تأکید و برای تحقق 

آن وظایف و مســئولیت هایی را برای مسئوالن و آحاد جامعه 
تبیین و تعریف کرده اند.

به نظر می رسد در مسیر مقابله با پروژه ناامیدســازی دشمن با چند چالش اساسی 
رو به رو هستیم که مهم ترین آن را می توان ضعف در مدیریت ها دانست. 

 ناامیدسازی سیاسی
پروژه ای قدیمی اما مؤثر

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.30  No.8484  Tue  ApR.26 16صفحه راهنما ویژه تهران  5000تومان 2022  24صفحه شماره 8484   سال سی ام 24 رمضان 1443   سه شنبه 6 اردیبهشت 1401  

ادامه در 
صفحه10

 متن کامل را با  اسکن  کی آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

وجود ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران
مهــدی داوری دولت آبــادی، مدیرعامــل ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهری تهران در گفت وگو 
با همشهری آنالین گفت: ۱۲۹ساختمان ناایمن در تهران 
قرار دارد که از سوی معاون دادستان تهران به مالکان و 
بهره برداران آنها، ابالغیه قضایی درخصوص تامین ایمنی 

بنایشان ارسال شده است.

جزئیات اجرای داوطلبانه شفافیت آرا در مجلس
مالــک شــریعتی، نماینــده تهــران در گفت وگــو بــا 
همشــهری آنالیــن می گویــد: فــارغ از اینکــه طــرح 
شفافیت در مجلس شورای اسالمی مصوب یا قانون 
شــود و الزم االجــرا باشــد یــا خیــر، براســاس تصمیــم 
عده ای از نمایندگان، به صورت داوطلبانه اجرا خواهد 

شد. اجرای داوطلبانه نیز نیازی به مصوبه ندارد.

تصاویر متفاوت سفره های افطار خانوادگی
  سفره افطار هرجا هم که پهن شود، یک سفره خانوادگی 
است و پدر و مادر و فرزندان و گاهی هم بزرگ ترها در کنار 
هم لحظات روحانی غروب یا اذان را نیایش می کنند. حتی 
در مراســم  افطار باز که در مصر و لندن و شــهرهای دیگر 
جهان برگزار می شود هم معموال خانواده ها و نزدیکان کنار 

هم می نشینند. تصاویر را در همشهری آنالین ببینید.

رویارویی بیل گیتس و ایالن ماسک
 ایالن ماسک و بیل گیتس با مجموع دارایی خالص حدود 
۴۰۰میلیارد دالر، ۲نفر از تأثیرگذارترین افــراد روی زمین 
هستند. ایالن ماســک پیش تر مکالماتش با گیتس را 
»ضعیف« توصیف کرده و در موارد متعددی به طور علنی 
او را در توییتر مورد تمسخر قرار داده بود که جدیدترین آن 
چند روز پیش بود. جزئیات را در همشهری آنالین بخوانید.

جزئیات بهره برداری از بوستان ایرانیان
هــادی حق بیــن، سرپرســت ســازمان عمرانــی مناطــق 
شهرداری تهران گفت: فاز نخست بوســتان ایرانیان در 
منطقه ۱۹ درصورت تامین اعتبار تا نیمه خرداد سال ۱۴۰۱ 
به بهره برداری عمومی خواهد رسید. این بخش از پروژه 
شامل 7پیاده راه، مسیر ویژه دوچرخه سواری، مسیر ویژه 

نابینایان، آب نما، زمین بازی و زمین چندمنظوره است.

شهری

سیاسی

جهان

فناوری

شهری

روزهایی که بــر ما می گذرد تداعی گــر چهلمین روز 
رحلت مرجع واالقدر شــیعه زنده یاد آیت اهلل العظمی 
ســیدمحمدعلی علوی گرگانی است. هم از این روی و 
در نکوداشت کارنامه علمی و عملی آن بزرگ، با فرزند 
ارجمندش حجت االســالم و المســلمین سیدمهدی 
علوی گرگانی به گفت وگو نشســته ایم:»...بنده 
ترجیح می دهــم از این نکته آغــاز کنم که 
مرحوم والد می فرمودند که ایشان عنایت آقا 
امیرالمؤمنین)ع( به پدرشان مرحوم آیت اهلل 
حاج سیدسجاد علوی هستند. مادربزرگم 
چند فرزند به دنیا آوردند که در همان مقطع 

تولد یا چندی بعد از دنیا می رفتند!...«

گفت و شنود با حجت االسالم سیدمهدی علوی گرگانی
زندگی او مستند به قرآن و روایات بود
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نگاهی به زوایای پیدا و پنهان زندگی سپهبد قرنی
وقتی سرلشکرِ  پهلوی فدایی امام ره می شود

22

سرگذشت ایران از ابتدا تا به امروز پر از داستان زندگی قهرمانانی 
است که برای حفظ خاک وطن و کوتاه کردن دست بیگانگان، حتی 
از جانشان هم دریغ نکرده اند. بدون شــک می توان گفت شهید 

سپهبد محمدولی قرنی، یکی از قهرمانانی است که 
عشقش به وطن باعث شد روزهای سخت زندان 
دوران پهلوی و تهمت ها و فشارهای گروهگ ها 
در صدر انقالب را به جان بخرد و نخستین نفری 

باشــد که پس از پیروزی انقالب اسالمی با گلوله 
نامردان وطن فروش ترور شود. صبح دوشنبه 
سوم اردیبهشت1358 سرلشکر قرنی در 
خانه اش در خیابــان ولیعصر تهران هدف 

گلوله قرار گرفت و...

ویژه های  امروز

قاچاق فیلم   در کمال خونسردی
  نسخه ای از یکی از فیلم ها، بیرون آمده که با دوربین تلفن همراه از روی پرده ضبط شده و 
اله برخالف بیشتر نسخه های قاچاق موسوم به »پرده ای«، تمیز ، شفاف و بدون لرزش است
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۲نوبت واکسن MMR در زمان مقرر برای کودکان در سن ۱۲ و ۱۸ ماهگی

راه های پیشگیری

عالئم

داده نما
گرافیک: علیرضا بهرامی

سرخک کودکان ایرانی را 
تهدید می کند؟ 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی آخرین وضعیت شیوع 

بیماری سرخک در ایران را تشریح کرد

۹8نفر
تعداد کل مبتالیان 

3۲استان
یک مورد یا بیش 

از یک مورد ابتال در 
اکثر استان ها

یک کشور
منشا ظهور
 در ایران: 
افغانستان

اولین استان
اولین ابتال به سرخک 
در سال جدید در قم 
گزارش شده است.

4پاکستانی۶۶افغانستانی۲8ایرانی

خبرنگار: سارا کلهر

)MMR انجام واکسیناسیون )تزریق واکسن سرخک در قالب واکسن سه گانه

گزارش فوری موارد مشکوک به سرخک برای انجام مداخالت بهداشتی 

تب 

مدت زمان استراحت

۴ تا ۹ روز بعد از شروع بثورات پوستی قرمزرنگ 

راه انتقال سرخک

راهکارهایی برای جلوگیری از انتقال بیماری 

افراد در معرض خطر

زمان تزریق واکسن سرخک به نوزادان

انتقال بیماری به صورت اولیه از فرد به فرد از طریق ذرات آئروسل 
تماس مستقیم با ترشحات بینی و گلوی فرد بیمار 

بستری بیمار ترجیحاً در اتاق ایزوله فشار منفی
بسته نگه داشتن در اتاق 

پوشیدن ماسک  N95 قبل از ورود به اتاق 
رعایت بهداشت دست ها قبل و پس از تماس با بیمار و وسایل اطراف بیمار 

استفاده از  گان، عینک و دستکش در تماس با ترشحات بیمار
نرفتن کودکان در سن مدرسه به مدت ۴روز پس از ظهور راش ها 

قرمز شدن مخاط چشم

بثورات جلدی قرمزرنگ  

خستگی

سرفه

آبریزش بینی 

کودکان زیر ۱۲ماه که 
هنوز به سن واکسن 

نرسیده اند.

گروه سنی یک تا 5سال 
که عمدتا واکسن 
دریافت نکرده اند.

در اتباع خارجی، مواردی از ابتال حتی 
در گروه سنی باالتر از ۲۰سال که 
سابقه واکسیناسیون نداشته اند.

35میلیون 
تومان

قیمت متوسط یک 
مترمربع آپارتمان در 

پایتخت است.

5۱0درصد 
میانگین قیمت 

مسکن تهران در ۴سال 
گذشته رشد داشته 

است.

۱۲هزار  
واحد صنفی مشاور 

 امالک در نقاط 
 مختلف تهران 

فعالیت می کنند.

45درصد 
معامالت مسکن 
تهران در ۴سال 
گذشته کاهش 

یافته است.

40معامله 
در ۴سال سهم 

متوسط هر واحد 
مشاور امالک در 

پایتخت است.

نمای 4ساله از بازار مسکن 
پایتخت
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هم پوشانی سیاســت خارجی و 
سیاســت دفاعی را به صورت عینی چگونه 

می توان تبیین کرد؟
به طورکلی سیاســت خارجی به معنای عام آن 
و نه آنچــه صرفا از مجــاری وزارت امورخارجه 
اعمال می شــود، شــامل سیاســت دفاعی نیز 
می شود و درواقع سیاست دفاعی و نظامی یک 
کشــور را می توان جزئی جدانشــدنی از کلیت 
سیاســت خارجی یک کشور به حســاب آورد. 
این دو حوزه تعامل بســیار نزدیکی دارند و دو 
روی یک سکه به شــمار می روند. با توجه به این 
موضوع، بــرای تبیین دقیق تر نســبت 2 حوزه 
سیاست خارجی و سیاســت دفاعی، باید به این 
نکته اشاره کرد که هدف غایی سیاست خارجی 
یک کشور، تأمین منافع ملی است که برحسب 
قدرت ملــی یــا امنیت ملی تعریــف و اجرایی 

می شود.
 با توجه به ایــن موضوع، می توان 
مفهوم »قدرت ملی« را دراین عرصه محوری 

دانست؟
با توجــه بــه ایــن موضــوع، نقــش مفهوم 
»قدرت ملی« بیش از پیش برجســته می شود؛ 
مفهومی که قدرت دفاعــی – نظامی در کانون 
آن قرار دارد. این درحالی است که حتی برخی 
عالمان و نظریه پــردازان حوزه علم سیاســت 
معتقدند اساسا قدرت ملی بر بنیاد توانایی های 
دفاعی و نظامی یک کشــور اســتوار می شود. 
حتی اگر تعریف اخیر را قبــول نکنیم، چاره ای 
جز پذیــرش این موضوع نداریــم که به هرحال 
توانایی هــای نظامــی و دفاعی یک کشــور در 
کانون تعریف قدرت ملی قرار دارد و بســط آن، 
امری گریزناپذیر به حســاب می آید. ازســوی 
دیگر حفظ تمامیت ارضی کشــور و اســتقالل 
ملــی از اصلی ترین اهداف تقویــت قدرت ملی 
محســوب می شــود؛ موضوعی کــه از اهداف 
سیاست خارجی نیز به شــمار می رود. بنابراین 
شاهدیم دراین میان یک »این همانی« به لحاظ 
اهداف »سیاست خارجی« و »سیاست دفاعی« 
وجود دارد که زمینه ساز برقراری روابط پیوسته 

و تنگاتنگ میان این دو حوزه می شود.
پس می توان به این گزاره معتقد بود 
که توانایی های نظامی – دفاعی مهم ترین ابزار 

سیاست خارجی است؟
وقتی دربــاره ابزارهــای کاربــردی در حوزه 
سیاســت خارجی صحبــت می کنیــم، بایــد 
درنظر داشــته باشــیم کــه مهم تریــن ابزار 
پیشبرد دیپلماســی در عرصه روابط بین الملل، 
توانایی های نظامی و دفاعی یک کشــور است. 
بنابراین همواره باید به این نکته توجه داشــت 
که جمهوری اسالمی ایران برای تحقق اهداف و 
منافع ملی ناگزیر از تقویت قدرت ملی خود است 
و این راهبرد بدون استفاده از ابزارهای دفاعی و 

نظامی امکان پذیر نخواهد بود. البته باید به این 
نکته هم اشــاره کرد که برای پیشــبرد اهداف 
دیپلماسی در عرصه سیاســت خارجی اهداف 
دیگری هم وجود دارد که ازجمله آنها می توان به 
اهرم های اقتصادی و قابلیت های فرهنگی اشاره 
کرد، اما باید مدنظر داشــت که ابزارهای دفاعی 
و نظامی همچنان جزو مهم ترین پیش نیازهای 
تأمین منافع ملی و ارتقای قدرت ملی به شــمار 

می رود.
این رویکرد در ساختار حاکمیتی 

جمهوری اسالمی ایران چه جایگاهی دارد؟
در سیاســتگذاری خارجی، به معنــای عام آن، 
نهادها و ســازمان های دفاعــی و نظامی نقش 
تعیین کننــده ای دارند و اجرای سیاســت های 
تدوین شده را تا سرمنزل مقصود پیش می برند. 
با توجه به همین موضوع هم هست که به عنوان 
مثال شــاهدیم که بخش مهمی از شورای عالی 
امنیت ملی کشور را نهادها و ســازمان دفاعی – 
نظامی تشــکیل می دهند و دراین عرصه نقش 
تعیین کننده ای نیز برعهده دارند. در ســاختار 
حاکمیتی ایران، ارتش و سپاه پاســداران 2 بال 
قدرت ملی محسوب می شوند که به صورت توأمان 
نقشی محوری در راستای تحقق اهداف ترسیم 
شــده در حوزه سیاســت خارجی برعهده دارند. 
درمجموع می خواهم بگویم که قدرت نظامی در 
پیشبرد دیپلماسی سیاسی عنصر تعیین کننده ای 
به شمار می رود و به مثابه پشتوانه ای برای راهبری 
صحیح سیاست خارجی کشور محسوب می شود. 
دیپلماسی بدون پشــت گرمی به قدرت دفاعی 
و نظامی، مانند اســلحه بدون خشاب و فشنگ 
مشقی است که کارایی الزم را ندارد. در واقع آنچه 
در عرصه روابط بین الملل امروز پیشــبرد اهداف 
درنظر گرفته شده را تضمین و حمایت می کند، 

قدرت دفاعی و نظامی است.
دراین عرصه دیپلماســی دفاعی 

واجد چه مولفه هایی است؟
امــروزه »دیپلماســی دفاعی« یــا نظامی به 
مفهومی رایج در ادبیات روابط بین الملل تبدیل 
شــده  که تلفیقی از به کارگیری دیپلماســی و 
ابزارهای دفاعی و نظامی اســت. این مفهوم به 
2معنا تعریف می شود؛ نخست، مدیریت روابط 
و تعامالت نظامی و دفاعی با کشورهای خارجی 
یا بازیگران بین المللــی و دوم، به معنای تأمین 
اهداف سیاســت خارجی با ابزارها، قابلیت ها و 
منابع دفاعی-نظامی. تعریــف اخیر ناظر به این 
گزاره اســت که چگونه منابع و ابزارهای دفاعی 
و نظامی برای تأمین اهداف درنظر گرفته شده 
در حوزه سیاست خارجی به کار گرفته می شود. 
درواقع براساس تعریف من از دیپلماسی به عنوان 
»هنر و فن ارائه مســالمت آمیز قدرت در روابط 
بین الملل«، اساســا تفکیک میان توان نظامی و 

دفاعی امکان پذیر نیست.
در سال های اخیر تا چه میزان در 
استفاده از ابزار نظامی و دفاعی در پیشبرد 

اهداف سیاست خارجی موفق بوده ایم؟
اگر بخواهیم وارد بحــث مصداقی دراین حوزه 

شــویم باید به تحوالت منطقــه ای و پیرامونی 
کشورمان در دهه های اخیر اشاره کنیم. بی تردید 
در سال های اخیر ارتقای توان دفاعی و نظامی، 
از مهم ترین ارکان پیشــبرد سیاســت خارجی 
جمهوری اســالمی ایران در منطقه بوده است. 
تفکیک نادرســت میان میدان و دیپلماســی، 
خط کشــی کاذبی است که در ســال های اخیر 
برخی درصدد القــای آن بودنــد. این درحالی 
اســت که اینها، دو روی یک ســکه هســتند، 
چراکه تجربه ســال های اخیر نشان می دهد ما 
در استفاده مســالمت آمیز از ابزارهای دفاعی و 
نظامی برای پیشــبرد اهداف سیاست خارجی 
خود موفق بوده ایم و توانسته ایم گام های مهمی 
هم در راســتای ارتقای قدرت ملــی و هم برای 
تأمین منافع ملــی برداریم. بررســی عملکرد 
جمهوری اســالمی دراین حوزه نشان  می دهد 
دیپلماسی دفاعی تسهیل کننده سیاست خارجی 
ما بوده و به مثابه پشــتوانه محکمی برای تأمین 
منافع ملی عمل کرده اســت. ذکر این نکته هم 
ضروری است که سیاست خارجی نیز در شرایط 
نیاز، باید به کمک تقویــت بنیه دفاعی و نظامی 
کشور بیاید. تقویت این رابطه دوسویه درنهایت 
زمینه ساز ارتقای قدرت ملی و تأمین منافع ملی 

می شود.
ایجــاد عمق اســتراتژیک برای 
کشور نیز حاصل پیشبرد چنین رویکردی 

بوده است؟
در شــرایط کنونی به خوبی موفق شــده ایم با 
تکیه بر توانایی های دفاعی و نظامی خود، برای 
کشور عمق اســتراتژیک ایجاد کنیم؛ راهبردی 
که در ســال های اخیر در عراق و سوریه شاهد 
آن بوده ایم. عمق راهبردی ایجاد شــده دراین 
کشــورها ضرورتی بــرای حفــظ امنیت ملی و 
همچنین تأمین منافع ملی کشــور اســت. این 
برگ برنده درنهایت می تواند زمینه ساز گسترش 
روابط خارجی جمهوری اســالمی ایران شــود، 
به شــرط اینکه از ابزارهــا و فرصت های موجود 
به خوبی و هوشمندانه اســتفاده کنیم. برهمین 
اساس در مذاکرات هسته ای شاهد بودیم نفوذ 
منطقه ای ایران که با به کارگیری مسالمت آمیز 
و هوشمندانه ابزارهای دفاعی و نظامی به وجود 
آمده، نقش مهمــی در تأمین اهداف و مطالبات 
کشورمان داشته است. همواره باید حواس مان 
باشد که دشمنان کشور ما درصدد محروم کردن 

ایران از ابزارهای قدرت خود هســتند؛ خطری 
که ضرورت هم پوشــانی روزافزون دیپلماسی 
و میدان را گوشــزد می کند. سیاســت خارجی 
و سیاســت دفاعی مانند دو لبه قیچی هستند 
که اگر یکی کند شــود، دیگری کارآمدی الزم 
را نخواهد داشــت و راهبردهای تدوین شــده 
برای تأمین منافع ملی کشور را ناکام می گذارد. 
بنابراین با توجــه به مباحثی که مطرح شــد، 
باید از شــکل گیری هرگونه شــکاف دراین دو 
حوزه با قدرت جلوگیــری کرد. ایران در منطقه 
بحران خیزی قرار گرفته است که مداخله گران 
بین المللی با ایجاد بحران های عمدی، به دنبال 
تحقق اهداف شوم خود هستند. به همین دلیل 
برای گستراندن چتر امنیت برسر کشورمان به 
قدرت نظامــی بازدارنده نیاز داریــم تا از توفان 

بحران های منطقه ای در امان بمانیم.
عملکرد دولت سیزدهم را دراین 

عرصه چگونه ارزیابی می کنید؟
بی تردید در دولت ســیزدهم شاهد شکل گیری 
هم افزایی قابل توجهی میان سیاســت خارجی 
و سیاســت دفاعی کشــور بوده ایم که مزایای 
بسیاری برای ایران به همراه خواهد داشت. دولت 
کنونی با این درک صحیــح راهبردهای مدنظر 
خود را ترســیم می کند که دیپلماسی و میدان 
در یک مســیر حرکت می کننــد و نفی کننده 
یکدیگر نیســتند. بنابراین می توان اذعان کرد 
یکــی از مزیت های نســبی سیاســت خارجی 
جمهوری اســالمی ایران در دولت ســیزدهم، 
وحدت گفتمانی و سیاســتگذاری و اقدام واحد 
بوده اســت؛ رویکردی که در دولت های گذشته 
آنچنان که باید اجرایی نشد و انتقادهایی دراین 

عرصه به آنها وارد بود.
 برخــی درصــدد القــای نقش 
ثبات زدای ایــران در تحــوالت منطقه ای 
هستند. این گزاره را چگونه تحلیل می کنید؟
طرح اینگونه مباحث را باید در چارچوب راهبرد 
»ایران هراسی« که ازسوی دشمنان کشورمان 
پیگیری می شــود، مورد بررسی قرار داد. برخی 
با ارائه روایت های جعلی و کاذب درصدد القای 
این موضوع هستند که جمهوری اسالمی ایران 
به دنبال توسعه طلبی است و اهداف قدرت طلبانه 
خود را پیگیــری می کند، درصورتــی که ما در 
عرصه سیاست خارجی براساس دکترین دفاعی 
و بازدارنده عمل می کنیم و ماهیت توان دفاعی 
و نظامــی جمهوری اســالمی ایــران تهاجمی 
نیست. با توجه به تهدیداتی که در منطقه علیه 
جمهوری اســالمی ایران وجود دارد و نمود بارز 
آن، فعالیت های مخرب رژیم صهیونیستی است، 
باید توان دفاعی داشته باشیم. این درحالی است 
که دشمنان ما قصد دارند جمهوری اسالمی را از 
اهرم ها و مولفه های قــدرت خود محروم کنند. 
بنابراین قدرت منطقه ای ایــران که نمودهایی 
از آن را در عراق و سوریه شاهدیم، ابزار مؤثری 
برای دفاع از امنیت ملی کشــورمان به شــمار 
می رود. قدرت جمهوری اســالمی ایــران اتفاقا 

امنیت آفرین است.

تفکیک دیپلماسی ومیدان 
خط کشی کاذب است

دهقانی فیروزآبادی: در دولت سیزدهم شاهد هم افزایی سیاست خارجی و دفاعی کشور بوده ایم

در هفته های اخیر اسم عماد شرقی در کنار اسامی 3جاسوس آمریکایی دیگر، به عنوان افرادی که شانس تبادل برای آنها وجود دارد، برده می شود

عماد شرقی؛ جاسوس نظامی یا گروگان سیاسی 

در روزهای گذشــته، آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه 
آمریکا از ایران درخواست کرد که عماد شرقی، شهروند 
ایرانی-آمریکایــی زندانی را هرچه ســریع تر آزاد کند. 
بلینکن در توییتی عماد شرقی را یک »گروگان سیاسی« توصیف کرد که 

به مدت 4سال است در ایران زندانی است.
همچنین شبکه بی بی سی فارسی در یک مستند کوتاه و احساسی از خانواده 
شرقی، به گونه ای مدعی شده است که این فرد هیچ اقدام خالفی مرتکب 
نشده و حتی به نقل از همسر وی ادعا کرده برای عماد منع تعقیب خورده 
است؛ حال آنکه آنچه خانواده شرقی مدعی منع تعقیب هستند، مربوط به 
حذف بعضی از عناوین اتهامی جزئی و اثبات اتهام همکاری با دولت های 

متخاصم است و در دیگر موارد اتهامی، منع تعقیب صادر شده است.
در هفته های اخیر، اسم عماد شرقی در کنار اسامی 3جاسوس آمریکایی 
دیگر، به عنوان افرادی که شانس تبادل برای آنها وجود دارد، برده می شود. 
براســاس گزارش فارس، او در ژانویه ســال2۰2۱ به اتهام »جاسوسی 

و جمع آوری اطالعات نظامی« به ۱۰ســال زندان محکوم شــد. شرقی 
نخستین بار در اردیبهشت سال۱397 بازداشت شد و تا دی ماه همان سال 
در زندان ماند و با قید وثیقه آزاد شد، اما قبل از برگزاری دادگاه تجدیدنظر، 
قصد فرار از ایران را داشت. این درحالی است که در هفته های گذشته، جریان 
ضد انقالب به واسطه دستور شبکه جاسوسی غربی، این خط را پیش می برند 
که جمهوری اسالمی اقدام به گروگان گیری اتباع دوتابعیتی برای اخذ پول 
می کند، اما به این سؤال پاسخ نمی دهند که چرا اکثریت اتباعی که دستگیر 
می شوند، به دنبال جاسوسی و عالقه مند به جاسوسی در صنایع نظامی و 
هسته ای جمهوری اسالمی هستند و اسنادی که از آنها به دست می آید، این 

عالقه مندی ها را اثبات می کند؟

جاسوسی در پوشش تجارت
عماد ادوارد شرقی، در سال2۰۱6 با هدف فعالیت اقتصادی و در پوشش 
تاجر وارد ایران شــد، اما فعالیت اقتصادی عمال پوششی برای رفتارهای 

جاسوســی وی در عرصه نظامی به خصــوص حوزه ترابــری و جنگی 
هلی کوپتری بوده است؛ درواقع این فرد با کمک همدستانش، اطالعاتی 
درباره صنایع هلی کوپتری جمع آوری کــرده که هیچ ارتباطی به عرصه 
اقتصادی نداشته و اسنادی که از وی کشف شده است، از اقدام های وی در 
حوزه جاسوسی نظامی حکایت دارد و احتماال هدف از این اقدام ها، ضربه 
زدن به زنجیره تأمین قطعات برای تعمیرات هلی کوپتر بوده است. در کنار 
اثبات جاسوسی شرقی، یکی از اقدام های مشکوک او بعد از آزادی با قید 
وثیقه و انتظار برای تشکیل دادگاه تجدیدنظر، قصد وی برای فرار از کشور از 
طریق مرزهای آذربایجان غربی بوده  که احتماال مقصد وی، ترکیه بوده است. 
شرقی حدفاصل برگزاری جلسه های دادگاه تا تجدیدنظر، با قرار وثیقه از 
زندان آزاد و در منزل شخصی خود حضور داشت. در مدت حضور وی خارج 
از زندان، شبکه جاسوسی متصل به آمریکا برای فراری دادن و انتقال این 
جاسوس نظامی به خارج از کشور برنامه ریزی کرده و تا مرحله اجرا نیز پیش 
برده بود، اما نکته قابل توجه زمانی است که عملیات فرار اجرایی شده است.

علیرضا احمدیگفت وگو
روزنامه نگار

دیدار رئیسی با سفرای 3کشور
سفرای جدید استونی، نپال و مونته نگرو، روز سه شنبه 
در دیدارهــای جداگانه ای اســتوارنامه های خود را 
تقدیم رئیس جمهور کردند. ســیدابراهیم رئیسی 
در دیدار بــا آنلی کوک، ســفیر آکردیته جمهوری 
استونی با اشاره به ســابقه تاریخی روابط دوستانه 
2کشور گفت: ایران و استونی ظرفیت های همکاری 
متنوعی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و تجاری 
دارند که باید برای به فعلیت رسیدن این ظرفیت ها 
به خصوص کریدور شمال-جنوب تالش کرد. رئیسی 
همچنین در دیدار با تاپاس آدیکاری، سفیر آکردیته 
جمهوری فدرال دمکراتیک نپال با بیان اینکه ایران 
و نپال همواره روابط خوب و دوســتانه ای داشته اند، 
افزود: امروز قدرت های ســلطه طلب غربی تمرکز 
تهاجم فرهنگی خود را بر داشته های فرهنگی غنی 
کشورهای غیرغربی قرار داده اند و لذا ضرورت دارد 
برای صیانــت از فرهنگ و تمدن خــود ازجمله در 
زمینه حقوق بشر، بیش از پیش تالش کنیم. سفیر 
نپال هم گفت: 2کشــور از اشتراکات و نزدیکی های 
فرهنگی زیادی برخوردارند به طــوری که در زبان 
نپالی صدها واژه و کلمه فارســی وجود دارد و باید 
از این زمینه های مناســب فرهنگی برای توســعه 
روابط در عرصه های مختلف استفاده کنیم. رئیس 
دولت ســیزدهم همچنین پیش ازظهر دوشنبه در 
مراسم دریافت استوارنامه پریشا کاسترا توویچ، سفیر 
آکردیته مونته نگرو سابقه جنگ در منطقه بالکان را 
تجربه ای تلخ برای این منطقه و جهان توصیف کرد و 
افزود: سیاست اصولی ایران حمایت از صلح، ثبات و 

پیشرفت و مخالفت با جنگ بوده است. 

رهبری

خبر کوتاه

دولت

امنیتی

در شــرایط کنونــی به خوبــی موفــق 
شده ایم با تکیه بر توانایی های دفاعی 
و نظامــی خــود، بــرای کشــور عمــق 
اســتراتژیک ایجاد کنیــم؛ راهبردی که 
در ســال های اخیــر در عــراق و ســوریه 

شاهد آن بوده ایم

پیگیری مذاکرات در 2مسیر متضاد
درحالی که مذاکرات هســته ای ایــران و ۱+4 به دلیل تعلل 
واشنگتن در تصمیم گیری همچنان متوقف مانده است، اما به نظر 
می رسد رایزنی ها در این زمینه در 2مسیر متضاد ادامه دارد؛ از 
یک سو ایران، اتحادیه اروپا، چین و روسیه آمادگی خود را برای 
ازسرگیری مذاکرات اعالم کرده اند و ازسوی دیگر آمریکا و رژیم 
صهیونیستی درحال کارشکنی در مسیر به نتیجه مثبت رسیدن 

گفت وگوهای هسته ای هستند.
به گزارش همشــهری، در روزهــای اخیــر رایزنی های رژیم 
صهیونیستی برای کارشکنی در مسیر احیای توافق هسته ای 
سال2۰۱5 شدت گرفته  و عالوه  بر گفت وگوی رئیس جمهور 
آمریکا و نخست وزیر این رژیم درباره ایران، قرار است یک مقام 
امنیتی ارشد رژیم صهیونیستی به زودی در سفر به آمریکا، با 

مقام های این کشور درباره ایران رایزنی کند.
کاخ سفید در بیانیه ای از گفت وگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا 
و نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره مسائل مختلفی ازجمله 
نقش ایران در منطقه خبر داد. وبگاه کاخ سفید در بیانیه ای نوشت 
که »این دو بر ارتباط شخصی قوی ای که از زمان سفر نخست وزیر 
به واشنگتن در تابستان گذشته ایجاد شده است، تأکید کردند. 
این رابطه شخصی باعث شده است تیم های دیپلماتیک و امنیت 
 ملی ما جانی تازه بگیرد که این دوطرف را قادر می سازد بر سر 
موضوع های سخت به مواضعی مشترک برسند.« همچنین دفتر 
نخست وزیری رژیم صهیونیستی درباره این گفت وگو در بیانیه ای 
اعالم کرد: »آنها به ویژه درباره درخواست تهران برای حذف نام 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران از فهرست سازمان های 

تروریستی خارجی آمریکا صحبت کرده اند.«

 اعزام هیأت ایرانی به بغداد 
برای رایزنی های امنیتی

قرار است طی روزهای آینده یک هیأت از جمهوری اسالمی ایران 
برای بررسی مسائل مختلف به ویژه مسائل امنیتی، به عراق سفر 
کند. به گزارش فارس، وزیر امور خارجه عراق دیروز تأکید کرد که 
مشکالت جمهوری اســالمی ایران، ترکیه و عراق درباره مسائل 
امنیتی، باید از طریق گفت وگو حل شود. فؤاد حسین به شبکه 
خبری »الجزیره« گفت که در همین راستا قرار است بعد از عید 
سعید فطر، یک هیأت از جمهوری اســالمی ایران برای بررسی 

مسائل مختلف به ویژه مسائل امنیتی، به عراق سفر کند.
وی با بیان اینکــه علت هایی که ترکیه بــرای توجیه عملیات 
نظامی خود در خاک عــراق مطرح می کند، کافی نیســت و 
حضور مستشاران آمریکایی در عراق را برای کمک به نیروهای 
این کشور دانست و گفت که این مسئله پس از توافق با دولت 
عراق صورت گرفته است. وزیر امورخارجه عراق همچنین ادعا 
کرد حمله به نیروهای آمریکایــی در عراق به منزله »حمله به 
دولت و منافع ملی]عراق[ است«.  این در حالی است که پس 
از به شهادت رسیدن حاج قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی 
قدس سپاه پاسداران و ابومهدی المهندس، نایب رئیس سازمان 
الحشدالشعبی به دســت آمریکا، پارلمان عراق اخراج نظامیان 
آمریکایی را تصویب کرد. این مصوبه در ســال۱39۸ تصویب 
شد، ولی به خاطر کارشــکنی های برخی از سیاسیون عراقی و 

مانع تراشی های آمریکا، به صورت کامل اجرایی نشده  است.

   صدور حکم بدوی 2مجرم امنیتی 
حکم دادگاه بدوی 2نفــر از مجرمان امنیتی مرتبط با گروهک 
منافقین صبح دیروز صادر شد. به گزارش ایرنا، »ع.ی« و »ا.م« 
2نفر از مرتبطان با گروهک منافقین هستند که فروردین۸93۱ 
هنگام انجام عملیات تروریستی در داخل کشور دستگیر شده 
بودند. این افراد عالوه بر این، در چند مــورد دیگر نیز در نقاط 
مختلف تهران دست به عملیات تروریستی با هدایت منافقین 
زده بودند. دادگاه بدوی با بررسی پرونده این دو نفر با جرائمی 
مانند افساد فی االرض، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه 
نظام، نهایتا با رأفت اســالمی حکم به 6۱سال حبس برای آنها 

داده  است.

هم پوشانی دیپلماسی و توان دفاعی، همواره به عنوان رویکردی گریزناپذیر درمسیر تأمین حداکثری 
منافع ملی به حساب می آید؛ موضوعی که در دهه های اخیر با قوت ازسوی جمهوری اسالمی ایران 
دنبال شده اســت. تأثیر این هماهنگی را می توان در گفت وگوهای اخیر هسته ای میان ایران و 
1+4مشاهده کرد. طرح مطالبات فرابرجامی ازسوی طرف های غربی و به ویژه آمریکا که با هدف 
کنترل  توان نظامی و دفاعی کشور پیگیری می شود، نمودی از دست پر مذاکره کنندگان کشورمان 
دراین مذاکرات است؛ موضوعی که از موفقیت آمیز بودن سیاست های دفاعی جمهوری اسالمی ایران 
در سال های اخیر حکایت دارد. برهمین اساس هم هست که واشنگتن همچنان با مقاومت در مسیر 
لغو تحریم های سپاه پاسداران، احیای توافق هســته ای 2015را پس از گذشت 8دور مذاکره، معطل نگه 
داشته است. سیدجالل دهقانی فیروزآبادی، استاد روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی دراین باره 
معتقد است توانایی های نظامی و دفاعی کشور در کانون تعریف قدرت ملی قرار دارد که درنهایت تأمین کننده 
منافع ملی خواهد بود. او بر این اعتقاد است که برای پیشبرد سیاست خارجی خود در عرصه نظام بین الملل 
ناگزیر از بهره گیری از ابزارهای دفاعی هســتیم؛ رویکردی که در دولت سیزدهم با هوشمندی بیشتری 

پیگیری می شود. در ادامه گفت وگوی همشهری با سیدجالل دهقانی فیروزآبادی را می خوانید.

پیام تسلیت در پی درگذشت 
همسر آیت اهلل جوادی آملی

رهبرمعظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت همسر مکرم 
آیت اهلل جوادی آملی را تسلیت گفتند.

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

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
آیت اهلل جناب آقای جوادی آملی دامت برکاته، درگذشــت 
همســر مکرم آن جناب رحمه اهلل علیها را بــه حضرتعالی و 
فرزندان محترم و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می کنم و 
رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان از خداوند متعال مسألت 

می نمایم. والسالم علیکم و رحمه اهلل
سیدعلی خامنه ای، 5 اردیبهشت ۱4۰۱

گزارش

کاهش محدودیت از کوچه اختر 
حصارهای کوچه اختر هم پس از دسترسی به تلفن و مالقات های 

خاص برداشته شدند

پس از ۱۱سال و 2ماه از آغاز حصر سران فتنه،  محدودیت های 
فیزیکی منتهی به خانه آنها در خیابان پاستور برداشته شده است. 
این موانع که شامل 2در ابتدای ورودی کوچه اختر تا رسیدن به 
در خانه بوده با مصوبه شــورای عالی امنیت ملی برداشته شده و 

رفت وآمد همسایه ها و افراد را تسهیل کرده است.
به گزارش همشهری آنالین، نخســتین بار این خبر را مدیرعامل 
خبرگزاری میــزان در توییتر اعالم و تأکید کــرد که البته اصل 
مراقبت از محصوران همچنان ادامه دارد و فقط محدودیت های 
فیزیکی مقابل خانه برداشته شده است. در طول سال های اخیر 
محدودیت های حصر روندی کاهشــی داشــته و امکان برخی 
مالقات ها بــا محصوران و برقــراری تماس هــای تلفنی فراهم 
شده اســت. آنطور که فارس گــزارش داده، این روند کاهشــی 

محدودیت ها متناسب با رفتارهای محصوران تنظیم شده است.

شعارهای بی سرانجام
در انتخابات ریاست جمهوری ســال 92 و 96 یکی از شعارهای 
محوری حسن روحانی رفع حصر بود، اما او نتوانست به این وعده 
خود عمل کند. تا پیش از آن تدابیر امنیتی حصر در شدیدترین 
وضعیت قرار داشــت. این روند تا دوره نخست ریاست جمهوری 
حسن روحانی ادامه داشت. با این همه هرازگاهی اخباری مبنی 
بر کاهش محدودیت ها اعم از برداشــتن حصارهــا یا مالقات با 
محصوران مطرح می شد که خانواده آنها، این موضوع را تکذیب 
کردند. در چنین شرایطی البته رفت وآمد عوامل اصلی فتنه ۸۸ به 
بیمارستان به دلیل بیماری و انتشار تصاویری از این رفت وآمدها 
نشان داد که آنها گاهی از حصر خانگی خارج شده اند. همچنین 
از ســال 99 و اواخر دولت دوم روحانی نیز اعالم شــد که امکان 
مالقات هایی با تأیید نهادهای امنیتی فراهم شده است. اما از این 
امکان مهدی کروبی استفاده بیشتری کرد و عکس هایی از او در 
محافل سیاسی منتشر شــد. همچنین اعالم شد که او هر هفته 
می تواند با مهمان هایی که نهادهای امنیتی آنها را تأیید کرده اند، 

دیدار کند. 

همچنین از ســال 99 در ادامه روند کاهش محدودیت ها اجازه 
تماس تلفنی به آنان نیز داده شــد. در فاصلــه کوتاهی برخی از 
شخصیت های سیاسی از تماس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 
با آنها خبر دادند که رئیس دولت اصالحات، محمدرضا خاتمی، 
حجت االســالم هادی خامنه ای و آیت اهلل بیات زنجانی ازجمله 
این افراد بودند و اخبار این تماس ها در رسانه ها و فضای مجازی 

بازتاب های زیادی داشت.

محدودیت ها در دولت سیزدهم کمتر می شود؟
با این همه به نظر می رسد برخالف تبلیغات و وعده های روحانی درباره 
رفع حصر، او نتوانست دراین باره به نتیجه ای برسد و محدودیت ها در 
دولت سیزدهم که هیچ شعاری در این زمینه نداشت به مرور کمتر 
شده است. حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که از 25بهمن 
۸9 و در پی اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸ و اعتراض 2کاندیدای 
این انتخابات یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نتایج اعالم 
شده و اصرار بر دروغی به نام تقلب که منجر به آشوب در کشور شد 
به مرحله اجرا درآمد. همزمان با ۸ســال دولت روحانی فراکسیون 
امید مجلس دهم نیز کمیته ای برای رفع حصر تشکیل داد، اما این 

فراکسیون هم کاری از پیش نبرد.



3 سه شنبه 6  اردیبهشت 1401
 شماره  8484

 نرخ جدید کرایه های تاکســی شهر تهران در 
سال 1401که به طور میانگین25درصد افزایش 
داشته است، از روز پنجشنبه اول اردیبهشت 
ماه با توزیع برچســب های جدید اعمال شد. با 
گذشــت حدود یک هفته از اعمال نرخ جدید، 
براساس مشاهدات میدانی و گزارش های مردمی، 
برخی مشکالت و تخلفات و کاستی ها در بعضی 

از تاکسی ها و خطوط و ناوگان تاکسیرانی دیده 
می شود. در بخش هایی مســافران انتقادهایی 
به عملکرد رانندگان تاکسی دارند و در برخی 
دیگر هم این رانندگان تاکسی هستند که از رفتار 
بعضی از مسافران گالیه می کنند. در بخشی از 
این موارد شاید نه مسافر مقصر باشد و نه راننده 
تاکسی، بلکه روش های جدید پرداخت عادالنه 
کرایه تاکسی و حرکت به سمت اینترنتی شدن 
پرداخت ها باعث شــده تا مشکالتی به وجود 
آید. درباره عمده مشکالت موجود به طور کلی 
می توان به دریافت کرایه باال تر از نرخ مصوب، 

نداشتن برچسب و هولوگرام جدید در برخی از 
تاکسی ها، ُرند نبودن کرایه ها و مشکل پول خرد، 
نحوه پرداخت غیرنقد کرایه و درآخر نحوه فعالیت 
تاکسی های ون در خطوط تاکسیرانی اشاره کرد. 
در این بین نکته اینجاست که سرانجام باید در 
مسیر درنظر گرفته شده برای پرداخت عادالنه 
و اینترنتی کرایه های تاکسی کمی صبورتر بود 
تا به مرور هم ایرادات رفع شود و هم شهروندان 
و تاکســیرانان به روش های نوین عادت کنند؛ 
در غیراین صورت هیــچ گاه نمی توان امیدوار 
بود که مشــکل پول ُخرد و جابه جایی پول نقد 

در تاکسی ها رفع شــود. نکته مهم دیگر هم 
به همکاری شــهروندان با سازمان تاکسیرانی 
برمی گردد؛ چنانکه می توانند با اعالم تخلفات 
به سامانه 1888، به سازمان برای نظارت بهتر، 
کمک کنند. از آنجا که سازمان تاکسیرانی درحال 
رصد و برطرف کردن مشکالت مربوط به فعالیت 
و خدمات رسانی تاکسی ها براساس مصوبات و 
ضوابط جدید در سال 1401است، این موارد را با 
هدف بررسی بیشتر از سوی ناظران و مدیران 
سازمان تاکســیرانی و برطرف شدن مشکل 

منعکس می کنیم.

تاکسی سواری آسان با پرداخت آنالین
گزارشیازوضعیتتاکسیهایخطیتهران؛یکهفتهپسازافزایشنرخکرایهها

باچراغسبزدولتبرایپیشپرداختتامیناعتبارفاینانسالزمصورتمیگیرد

630 دستگاه واگن در مسیر متروی تهران 
گرهتامیناعتبارخرید630واگنچینیمتروبرای

حملونقل
ناوگانحملونقلزیرزمینیتهرانکهسالهاست
بازنشدهباهمکاریمیاندولتوشهرداری،درحال
بازشدناست.بهگزارشهمشهری،ماجراازاینقراراستکهسال
1397شورایاقتصاددردولتپیشینباپیشنهادوزارتکشورجهت
تامیناعتبار15درصداولیهفاینانــسخرید630واگنمتروبرای
تهران،موافقتکردتاامیدهابرایجانگرفتناینشبکهحملونقل
عمومیمهمپایتختزندهشود.بااینحال،هیچگاهاعتباراولیهاز
سویدولتتامیننشدتاطرفچینیکارساختاینتعدادواگنرا
دردســتورکارقراردهد.ایندرصورتیبودکهطی4سالگذشته
هموارهمسئوالنمترونسبتبهفرسودهشدنناوگانهشداردادند
وبرضرورتوروداین630دســتگاهواگنتأکیدکردند.اکنوناما
خبرهایامیدوارکنندهازتعاملمیاندولتوشــهرداریبهگوش
میرســدومدیرعاملشــرکتمترویتهراندراینبارهمیگوید:
»خوشبختانهدردولتکنونیاتفاقاتخوبیدرحالرخدادناست

وبرهمیناساس15درصدپیشپرداختتأمین630واگندرنظر
گرفتهشدهاست.«اینطورکهمسعوددرستیعنوانمیکند،مراحل
بروکراســیاداریدرحالطیشدناســت:»همهارکانمربوطه
همچونوزارتکشور،شــهرداریووزارتنفتپایکارهستندتا
هرچهزودترعملیاتتأمیــن630واگنواعتبــارپیشپرداخت
عملیاتیوقراردادمربوطهجاریشــود.بهاحتمالفراواندرنیمه
نخستامسال،15درصداعتبارپیشپرداختموردنیازبرایطرف
مقابلواریزمیشودتاقراردادبستهشدهومراحلتأمینواگنشروع

شود.«
آنچهدولتدرزمینهتامین630واگنخارجیازمسیرفاینانسبرای
مترویشهرتهرانچراغسبزنشــاندادهدرقالبپروژهاختصاص
1050واگنیمتروبهپایتختاســت.درواقعدولتدربرنامهکاری
خوداختصاص2هــزارواگنبهکالنشــهرهاییکــهحملونقل
ریلیدرونشــهریدارندرابهروشتهاترنفتگنجاندهاســتکه

1050دستگاهازآنسهمتهرانخواهدبود.

 تالش برای رفع معارض ایستگاه ورزشگاه تختی 
مدیرعاملشرکتراهآهنشهریتهرانوحومهدیروزنیزطییکبازدید
میدانیازنزدیکدرجریانآخرینوضعیتپروژهاحداثایستگاهمتروی
ورزشگاهتختیوهمچنینپیشــرفتعملیاتاجراییایستگاهخیابان
شهدایهفدهمشهریورقرارگرفت.بهگزارشهمشهری،باحضوردرستی،
مدیرعاملشرکتمترویتهران،مجریخط7ودستاندرکارانپروژه،
محلتجهیزکارگاهوعملیاتعمرانیانجامشــدهبرایساختایستگاه
ورزشــگاهتختیدرمنتهیالیهجنوبیخط7موردبررسیقرارگرفتو
مقررشدباتعامالتبینسازمانی،برخیموانعاجراییوازجملهمعارضات
مربوطهبرایسرعتگرفتنپیشــرفتمراحلساختوسازاینایستگاه
درکوتاهترینزمانممکنرفعشود.بخشدیگراینبازدیدسرکشیبه
ایستگاهدرحالاحداثخیابانشهدایهفدهمشهریوربود؛ایستگاهیکه
بامعماریچشمنوازفضاهایداخلی،بهیکیازایستگاههایخاصخط7
تبدیلخواهدشد.قراراستاینایستگاه،خردادماهبهبهرهبرداریبرسد

تاخط7یکگامدیگربهمرحلهنهاییوتکمیلشدنخودنزدیکشود.

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامهنگار

افزایش آمادگی تهران با پایگاه های 
جدید مدیریت بحران

تمهیداتمدیریتبحراندرکالنشــهرتهرانبایدمتناسببا
گستردگیوپیچیدگیبافتشهریمناطق،نواحیومحالت
باشد.بهگزارشهمشــهری،ازاینروسال1383طرحجامعی
برایساختپایگاههایمدیریتبحرانوسایرزیرساختهادر
راستایکنترلوپیشگیریمواقعبحرانیوایجادحسآرامش
وآسایشدرمیانشــهروندان،پیشبینیشدکهبراساسآن
بایددرهریکازمحلههایکپایگاهاحداثشود.بهگفتهعلی
نصیری،رئیسسازمانپیشگیریومدیریتبحرانشهرتهران،
براساسمصوبهشورایعالیمدیریتبحران،دولتوشهرداری
مکلفهستندهرسالپایگاههایجدیدیاحداثکنندتانیاز
تهرانتأمینشود؛تصمیمیکهنصیریضمنابرازخرسندی
ازآنمیگوید:»امیدواریمگشایشیدرکارکشورایجادومنابع
موردنیازتأمینشــود.همچنینبااعتباراتیکهماده16قانون
مدیریتبحراندراختیارســازمانمدیریتبحرانکشورقرار
میدهد،امیدواریمبتوانیمباجذبایناعتبارات،بخشیازسازه
پایگاههاراتقویتکنیم.«البتهشهرداریتهرانساخت10پایگاه
پشتیبانیمدیریتبحرانرادردستورکارداشتکهاواخرسال
گذشــتهپایگاهمدیریتبحرانمحلهصادقیــهدرمنطقه18
بهرهبرداریشدو9پایگاهنیمهکارباقیماندهاندکهبرخیازآنها

درآستانهبهرهبرداریهستند.
103 پایگاه در تهران وجود دارد

تهران نیاز به 40 پایگاه دارد
هرسال باید 10 پایگاه توسط دولت و شهرداری ساخته شود

  مشخصات پایگاه مسعودیه )منطقه 15(
پیشرفت عمرانی:  97 درصد 

عیان: 1250 مترمربع
عرصه )سوله و ساختمان اداری(: 900 مترمربع 

نمای سازه: سنگ و ساندویچ پانل
زمان بهره برداری: در آستانه بهره برداری

  مشخصات پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه 1۳ 
پیشرفت عمرانی: 30 درصد

تعداد طبقات: 4 طبقه
مساحت: 1600 مترمربع

زمان بهره برداری: اردیبهشت 1402

تجهیزاتپایگاهها
بیش از 300هزار قلم انــواع تجهیزات امــداد و نجات در 

پایگاه های پشتیبانی وجود دارد.
وسایل و تجهیزات تأمین نور )موتوربرق و چراغ قوه و...(

تجهیزات نجات مصدومان )جعبه های کمک های اولیه و...(
وسایل ایمنی برای گروه نجات )طناب و نردبان و...(

وسایل و تجهیزات حمل بیمار )برانکارد و...(
وسایل و تجهیزات اسکان موقت )چادر و...(

 2شیفته شدن 
2مرکز معاینه فنی خودرو

مدیرعاملستادمرکزمعاینهفنیخودروهایشهرتهراناز
2شیفتهشدنمراکزمعاینهفنیآبشناسانوالغدیرخبرداد
وگفت:»بهعلتافزایشتقاضاوتعدادمراجعان،مراکزمعاینه
فنیخودرودرراستایخدمترسانیمطلوببهشهروندان
عموماتاســاعت18فعالیتمیکنند،اماواحدهایسیارتا
ساعت19و2مرکزآبشناسانوالغدیردر2شیفتکاریتا
ساعت22بازهستند.«حسینمقدمتأکیدکردکهباتوجهبه
متفاوتبودنساعتکاری،شهروندانبرایاطالعازآخرین
وضعیتکاریمراکزبهسایتستادمعاینهفنیخودروهای

تهرانبهآدرسinspection.tehran.irمراجعهکنند.
بهگزارشهمشــهری،منابعآالیندهمتحرکدرآلودگی
هواسهم60درصدیدارندوازاینرومعایناتفنیمستمر
میتوانداینسهمرابهحداقلبرســاند.بهگفتهمدیرعامل
ستادمرکزمعاینهفنیخودروهایشهرتهران،درماهنخست
امسالحدود186هزاردستگاهخودرودرمراکزمعاینهفنی
شهرتهرانپذیرششدهاندکهدرمقایسهبامدتمشابهسال
گذشتهافزایش34درصدیرانشانمیدهد.حسینمقدم
عنوانکرد:حدود17هزارو529دستگاهخودرو)80درصد(
ازظرفیتتعیینوقتقبلیواینترنتیاستفادهکردهاند.او
بابیاناینکه28درصدخودروهابهعلتنقصفنیموفقبه
اخذبرگهسالمتخودرودرمراجعهاولنشدند،بههمشهری
گفت:»دریکماهگذشــتهحدود139هزارگواهیمعاینه
فنیصادرشدهکه111هزارمعاینهعادیو28هزارمعاینه
فنیبرتربودهاست.«بهگفتهاو،برگهمعاینهفنیبرترفقط
در9مرکزبیهقی،سراج،آبشناسان،دماوند،الغدیر،شقایق،

نیایش،چمرانوخاورانصادرمیشود.

معاینه رایگان تاکسی ها
هزینهمراجعهاولمعاینهفنیتاکســیهایشهرتهراندر
8مرکزمعاینهفنی)بیهقی،سراج،الغدیر،شقایق،دماوند،
چمران،نیایشوآبشناسان(رایگاناست.مقدمبابیاناین
مطلبگفت:»اینطرحباهدفکاهشآلودگیهوا،حمایت
مالیازتاکســیرانان،ترویجفرهنگاستفادهازخودروهای
سالموحفظسالمتشهرونداناجرامیشودوتاکسیرانان
درصورتداشتنپروانهتاکسیرانیمعتبرکهازطریقسامانه
سیماتاکسیسازمانتاکســیرانیقابلاستعالموکنترل
است،میتوانندســاالنهازاینطرح)رایگانبودنمراجعه

اول(بهرهمندشوند.«

تعیین وقت قبلی در سامانه تهران من
سیستمنوبتدهیاینترنتیازطریقســامانهتهرانمنو
ســایتســتادمعاینهفنی)inspection.tehran.ir(در
دسترساست.همچنینجهتاطالعازوضعیتطولصف
درمراکزبهسامانهمدتانتظاردرسایتمعاینهفنیمراجعه
وجهتانجاممعاینهفنیخودرویخودخلوتترینمرکز

راانتخابکنید.

شادی مالکی
 معاون امور مناطق سازمان مدیریت 

پسماند شهرداری تهران
بــرای نخســتین بار و به همت ســازمان 
راســتای  در  پســماند،  مدیریــت 
حفــظ محیط زیســت و کاهــش دفــن 
پســماندهای شــهری، پوشــال های 
مســتعمل و قدیمــی کولرهــای آبــی 
شهروندان بازیافت و به مواداولیه تولید 
چوب و نئوپان تبدیل می شود؛ بنابراین 
از شــهروندان درخواســت می کنیــم 
پوشــال کولرهــای آبــی را به جــای اینکه 
همراه با ســایر زباله ها داخل ســطل ها 
بیندازنــد، کنــار مخــازن قــرار دهنــد؛ 
چراکــه پوشــال ها در ســایت پســماند 
توسط دستگاه غربال جداسازی شده، 
سپس توسط دستگاه آسیاب به شکل 

چیپس چوب درمی آید .

علیرضا صادقی
 مدیرکل حریم شهرداری تهران

 اکنون در مناطق جنوبی ماننــد مناطق 1۸، 
1۹ و 20 همچنــان انگیــزه برای ساخت وســاز 
غیرمجــاز وجــود دارد؛ چراکــه ایــن مناطــق 
زمین هــای زیــادی دارنــد و تغییر کاربــری به 
اشکال مختلف انجام می شود؛ به عنوان مثال 
از زمین های زراعی برای سوله سازی استفاده 
می کننــد؛ درحالی کــه در مناطــق شــمالی 
بیشــتر کوه خــواری اتفــاق می افتــد. درواقع 
تعارضات مدیریتی چندگانه مانع پیشگیری 
می شــود و اینجاســت که فرصت طلب ها از 
این اختالفات و تداخالت مرزی سوءاستفاده 

می کنند.

هــادی حق بیــن، سرپرســت ســازمان 
عمرانــی مناطــق شــهرداری تهــران از 
پیشــرفت بیــش از ۹0درصــدی پــروژه 
بوســتان ایرانیــان در منطقــه 1۹خبــر 
داد و گفــت کــه در ایــن فــاز احــداث 
پیاده راه، مســیر ویژه دوچرخه، مسیر 
ویــژه نابینایــان، آب نمــا، زمین بــازی 
کودکان و زمین ورزشــی چندمنظوره، 

پیش بینی  شده است. 

مهــدی شایســته اصل،مدیرعامــل 
شــرکت متــروی تهــران بــا بیــان اینکه 
قانون ممنوعیــت ورود دستفروشــان 
بــه واگن هــای متــرو توســط هیــأت 
وزیــران را پیگیــری می کنیــم، گفــت: 
از  پیش نویســی  تــا  شــده  »مقــرر 
ســمت شــرکت بهره بــرداری آمــاده و 
بــه وزارت دادگســتری ارســال شــود. 
دستورالعملی در مرحله اول به پلیس 
مترو ابالغ شده و  5۳0نیروی پلیس در 

متروی تهران حضور دارند.«

ناصــر امانی،رئیــس کمیتــه منابــع 
انسانی شورای شهر تهران گفت: »در 
حــد شــنیده های شــفاهی و همچنین 
مراجعــه برخــی افــراد بــه مــا در جریان 
موضوع تعدیل نیرو در شــهرداری قرار 
گرفتیــم. امــا هنــوز تعدیلــی صــورت 
نگرفته است. شــنیده ها حاکی از این 
اســت که قــرارداد این افــراد کــه کمتر 
از 50نفر هســتند ۳ماهه تمدید شــود 
تا بررسی هایی در این خصوص انجام 

شود. «

90
درصد

530
نیرویپلیس

50
نفر

 ورود شورا به ایمن سازی
 گود برج میالد 

جلســهبررســیتعیینوضعیتوپایدارسازی
گودبرجمیالدباحضوراعضایشــورایشــهر
تهران،معاونشهرســازیومعمــاریومعاون
فنیوعمرانیشــهردارتهران،رئیسســازمان
سرمایهگذاریشــهردارتهران،شهردارمنطقه
ومدیرعاملشــرکتبرجمیالدبرگزارشــدو
پرویــزســروری،نایبرئیسشــورایشــهر
تهرانکهریاستاینجلســهرابهعهدهداشت،
گفت:»تکلیفایمنســازیقطعــیگودبرج
میــالدباتوجهبهتکالیفقانونیومیانبخشــی
کهوجوددارد،بایدهرچهســریعترمشــخص
شود.گزارشهایارائهشــدهنشانازعزمجدی
شهرداریبرایحلمشکلگودبرجمیالددارد
واعضایشورایشهرتهرانهمباجدیتپیگیر
اینموضوعهســتند.«بهگفتهاو،برایکاهش
دغدغههایمربوطبهایمنیگودبایدپایدارسازی
جدارهگودبااستفادهازقابهایسازهایانجام
شود.ســروریافزود:»باتوجهبهمسئولیتیکه
معاونتشهرســازیومعماریشــهرداریدر
شورایراهبردیدارد،بایدهرچهسریعترنسبت
بهجذبسرمایهگذاربرایتکمیلاینپروژهاقدام
کندوسازمانســرمایهگذاریومشارکتهای
مردمیهممراحلبهکارگیریشــریکصاحب
صالحیتراطیفرایندقانونیتکمیلکندوبه

سرانجامبرساند.«

نقلقولخبر

عددخبر

معاینهفنی

خبر

مدیریتبحران

 نداشتن برچسب و بارکدخوان

باگذشت5روزازتوزیعبرچســبهایجدیدنرختاکسی
ســال1401درخطوطتاکسیرانیشــهرتهرانبازهمدر
مواردیمشاهدهمیشــودکهتعدادیازتاکسیهایافاقد
برچسبهستندیاهمانبرچســبهاینرخسال1400را
بهشیشــهجلوچســباندهاند.هرچندبرچسبنرخجدید
رویتمامتابلوهایخطوطتاکســیرانینصبشدهوبرای
مسافرانقابلمشاهدهاست.وحیدسرلک،معاوننظارت
وامورمناطقسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهر
تهراندراینرابطهمیگوید:»فرایندنصببرچســبهای
بارکدداردوبعدی)3برچسب(درداخلتاکسیهایخطی
درحالانجاماستوبرچسبهایجدیدعالوهبراعالمنرخ
کرایهازقابلیتپوششدادندیگرخدماتهمبرخوردارند.
مسافرانمیتوانندبااسکنبارکدهایبرچسبتعبیهشده
داخلخودرو،عالوهبراطالعازمیزانکرایهوپرداختآن،به
خدماتدیگرینظیرمشاهدهاطالعاترانندهتاکسی،امکان
ثبتپیامتقدیروتشکر،انتقادوپیشنهادودیگرموضوعات
درنظرگرفتهشدهبهاینمنظورنیزدسترسیداشتهباشند.«
اینطورکهسرلکمیگویدبرچسبهایجدیدمقدمهتحقق
نرخشناوروپرداختالکترونیکیرافراهممیآورد.اوبههمین
منظورازشــهروندانتهرانیدرخواســتکردتادرصورت
مشاهدهتاکســیهایخطیفاقداینبرچسبهاباسامانه
1888تماسگرفتهواینگونهمواردرابهسازمانتاکسیرانی
شهرتهراناعالمکنند.«دربسیاریازخطوطومسیرهای
پرترددازجملهخطوطیکهبهمبدأومقصدمیدانانقالب
است،برخیازتاکسیهافاقدبرچسبهایجدیدهستند.
یکیازرانندگانخطمیدانانقالب-میدانتجریشدراین
رابطهمیگوید:»هنوزبهتمامتاکسیهایخطیبرچسبنرخ
جدیدراندادهاند.برچسبهایجدیدقراربودروزپنجشنبه
توزیعشود.زمانیکهازتاکسیرانیبرایتوزیعبرچسبآمدند
فقطتاکسیهاییکهدرخطحضورداشتنداینبرچسبها
راگرفتند،اماتاکسیهاییکهآنساعتدرمسیربودندفعال
برچسبجدیدرانگرفتهاند.کسیهمبهمااعالمنکردهاست
کهبرایگرفتنبرچســببایدکجابرویموچهکاریانجام
دهیم.البتهنرخجدیدرویتابلويخطوطچسباندهشدهو

مشکلیازاینبابتوجودندارد.«

دریافت کرایه باالتر از نرخ مصوب

طیچندروزگذشتهدریافتکرایهباالترازنرخمصوبازسویشهروندانگزارش
شده؛موضوعیکهگزارشهایمیدانیهمآنراتأییدمیکند.اینموضوعاغلبدر
ساعتهایعصرگاهیودرزمانسنگینشدنترافیکوتراکممسافررخمیدهد.
برخیازرانندگانتاکســیبدونمحاسبهکرایهشــناوروافزایش30درصدیدر
ساعتهایاوجترافیک،خودشــانچندهزارتومانبهنرخدرجشدهرویبرچسب
قیمتاضافــهمیکنند.درتوجیــهاینموضوعهــمرانندگانبهقانــونافزایش
30درصدینرخکرایهدرساعتهایاوجترافیکاشارهدارند،ایندرشرایطیاستکه
اوالنرخشناوربراساسبرچسبهایجدیدوبارکددرجشدهرویآنتعیینمیشود
وثانیاازساعت10شبتا6صبح،نرخها20درصدافزایشمییابد.سوارکردنمسافر
بهتعداد4نفرودریافتکرایه3نفرازمسافرانهمتخلفدیگریاستکهدربرخیاز
موارددیدهشدهاست.اینموارداغلبازساعت6عصربهبعدتاساعتهایاولیهشب
اتفاقمیافتد.سهیلیکیازمسافرانخطپارکوی-نوبنیادبههمشهریمیگوید:
»ساعت9شبیکتاکســیخطیدرایســتگاهبود،امابرایرساندنمنبهمقصد
پیشنهاددربستیدادکهقبولنکردم.درادامههمانتاکسیبهمقصدمیدانهفتمتیر
مسافرسوارکردورفت.همانموقعدرمسیرپارکوی-هفتمتیرهمتاکسیخطی
دیگریفقطبهدنبالمسافردربستبودوپیشنهاددادبادریافت80هزارتومانمن

رابهمقصدمدرحوالینوبنیادبرساند!«

ون تاکسی های خطی و نرخ دوگانه تاکسی ها 

یکیدیگرازگالیههایشهرونداندراینروزهابهتاکسیهایونخطیبرمیگردد.
برخیازمسافرانشکایتدارندکهتاکسیهایوندرساعتهایاولیهصبحاغلببهعنوان
سرویسمدارسوادارههافعالیتمیکنندودرخطوطخودشانحضورندارند.مشاهدات
میدانیدربرخیازخطوطپرمسافرهماینموضوعراتأییدمیکند.نکتهبعدیدرباره
تاکسیهایوندریافتکرایهبیشازنرخمصوباست.خانمحسنییکیازمسافران
دراینرابطهمیگوید:»درخطمیدانونک-پلستارخانبهویژهعصرهاکهترافیک
بیشترمیشود،تاکسیهایون10مسافرراسوارمیکننداماکرایهمربوطبه7نفررا
میگیرندووقتیهمکهمعترضمیشویم،میگوینداگرناراحتهستیدسوارنشوید،
مسافرزیاداست؟!«درواقعدونرخیبودنکرایههابهمحلمناقشهمیانمسافران،برخی
ازتاکسیدارانتبدیلشدهاست.جالباینکهدربررسیهاوپرسوجوهاییکهداشتیم
بسیاریازرانندگانتاکسیترجیحمیدهندهمان3مسافرراسوارکنندوکرایه3نفررا
بگیرند.آنهامعتقدندکهدراینشرایطاستهالکوخرجتاکسیکمترمیشود.بنابراینبا
توجهبهعادیسازیشرایطپسازفروکششدنکرونا،تکنرخیشدنکرایههامیتواند
راهحلمناسببرایاینموضوعدرشهرتهرانباشد.هرچنداتخاذچنینتصمیمینیازبه

کارشناسیومطالعاتدقیقتردارد.

 رند نبودن کرایه ها و نبود پول خرد 

دراینروزهایکیدیگرازمشــکالتتاکسیهابامسافران
پرداخــتپولخرداســت.هنــوزدربرخیازمســیرها
مانندمیدانانقالب-تجریشکرایههارندنیســتونرخ
16800تومانبرایآنتعیینشدهاستکهرانندهبهدلیل
نداشــتنپولخردنمیتواند200تومــانباقیماندهرابه
مســافرانبرگرداند.دربرخیازمواردهممسافرانمبالغ
کمترییعنی16500تومانراپرداختمیکنند.درشرایطی
کههنوزپرداختکرایهبهصورتنقدیرواجدارداینموضوع
برایتاکسیهاومسافراندردسرسازشــدهاست.یکیاز
رانندگانخطمیدانانقالب-میدانهفتمتیرپیشــنهاد
میدهدکهتاکســیهابهکارتخوانمجهزشوند:»یکیاز
مشکالتاصلیمارندنبودنکرایههاستواغلب200تومان
یا500تومانازپولکرایهباقیمیماند.مسافرانتظارداردتا
بیشترازنرخمصوبازآنهاکرایهدریافتنکنیموچونپول
خردنداریمکهباقیپولرابرگردانیم،مجبوریمتاازمسافران
کرایهرندبگیریم.بارکدیبرایپرداختکرایهمشــخص
کردهاند،اماکمترمسافریازایننرمافزاراستفادهمیکند.
بهجایاینبرچسبوبارکدبهتراستبهرانندگانتاکسی
دستگاهکارتخوانبدهند.امروز300هزارتومانپولخردرا

30هزارتومانباالترخریدم.«
باایناوصافنیازبهاطالعرسانیوآموزشبیشتریاحساس
میشود.یکیازرانندگانتاکســیدراینرابطهمیگوید:
»اکثرمسافرانحاضرنیســتندازاپلیکیشنوبارکدخوان
برایپرداختکرایهتاکسیاستفادهکنندوبهصورتنقدی
یاکارتبهکارتاینکارراانجاممیدهند.درساعتهاییکه
ترافیکزیاداستاگرازطریقبارکدخوانکرایهماپرداخت
شودحدود2تا3هزارتومانافزایشکرایهاعمالمیشود،اما
مسئلهاینجاستکهمردمحاضربهانجاماینکارنیستندوما
همنمیتوانیممسافرانرامجبورکنیمودراینمیانحقما
نیزضایعمیشودچونکسیحاضرنیستپولبیشتریاز
نرخدرجشدهرویبرچسبپرداختکند.بدوناستفادهاز
اینبارکدهمنمیتوانیمکرایهشناورراازمردمدریافتکنیم
ودرواقعاین30درصدافزایشکرایهشناورعمالپرداخت
نمیشود.خیلیازمسافرانهممیگوینددرایناپلیکیشن

حسابندارندونمیتوانندباآنکارکنند.«
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دولت سیزدهم به وعده خود برای 

بانک
گسترش سطح دسترسی مردم به 
تســهیالت خرد عمل کرد، بانک 
مرکزی هم پیشگام شده تا همه بانک ها یک روش 
شفاف و بدون اعمال سلیقه در پرداخت تسهیالت را 

در پیش بگیرند.
به گزارش همشــهری، 27دی ماه ســال گذشــته 
بود که سیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری، در 
دیدار با مدیران عامل بانک ها اعالم کرد: بانک ها با 
همکاری بانک مرکزی، کارگروهی برای شناسایی 
و رفع مشــکالت درونی نظام بانکی تشکیل دهند 
تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض ها، ایجاد 
شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت های بانکی در زمینه 
ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک ها اقدام کنند.

رئیس جمهوری به صراحت از بانک ها خواسته بود 
در پرداخت تســهیالت خرد به مردم اعتبارسنجی 
جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک ها به مردم تسهیالت 
بدهند نه تضییقات. ازجمله اینکه مقررات بانک ها 
در اعطای تســهیالت به مردم باید سهل و آسان و 
در اعطای تسهیالت به افراد بدحساب سخت گیرانه 

باشد.
حاال بانک مرکزی پرداخت وام 200میلیون تومانی 
به ایرانیان بدون ضامن و تنها براساس اعتبارسنجی 
مشتریان را به شــبکه بانکی ابالغ کرده است. این 
دستور  که شــیوه اجرایی پرداخت تسهیالت خرد 
را مشــخص می ســازد با هدف آسان سازی مسیر 
بهره منــدی متقاضیان از تســهیالت تــا حداکثر 
200میلیون تومانی با اســتقرار نظام وثیقه گیری 
بانک ها مبتنی بر اعتبارسنجی صادر شده است. با 
اجرای دستور جدید، فهرســتی از تضامین و وثایق 
قابل قبول بانک ها از مشــتریان جهت دریافت این 
تسهیالت تعیین و مقرر شده اعطای تسهیالت خرد 

به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری براساس 
اعتبارســنجی، در قبال أخذ حداکثر 2مورد وثیقه 

انجام پذیرد.

سقف و شرط وام خرد
بانک مرکزی اعالم کرده از تاریخ ابالغ دستور جدید 
بانک ها وظیفه دارند تســهیالت خرد را بر اســاس 
شــرایط جدید، امتیار اعتباری مشــتریان و رتبه 
اعتباری داخلی و سقف اعتبار تعیین شده برای هر 
مشتری حقیقی در قالب قراردادهای فروش اقساطی، 
اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه 
پرداخت کننــد. همچنین حداکثــر مجموع اصل 
تسهیالت ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در 
سطح تمامی بانک ها مبلغ 200میلیون تومان خواهد 
بود. براساس دستور اجرایی بانک مرکزی، ضوابط، 
شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای 
تســهیالت خرد از قبیل دوره و شــیوه بازپرداخت 
اقساط یا تسویه تسهیالت، شــیوه محاسبه سود، 
کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع 
مقررات ابالغی مربوط ازجمله مفاد دستورالعمل های 
اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم های یکنواخت 

قراردادهای اعطای تسهیالت بانکی خواهد بود.

روش اعتبارسنجی مشتریان
به گزارش همشهری، یکی از مهم ترین چالش های 
دریافت تسهیالت خرد، به چگونگی اعتبارسنجی 
مشــتریان بازمی گردد، طبــق بخش نامه جدید، 
بانک مرکزی بانک ها را موظف کرده قبل از اعطای 
تسهیالت، ابتدا نســبت به اســتعالم سابقه چک 
برگشتی و بدهی غیرجاری مشــتری اقدام کنند. 
به این ترتیب پرداخت تســهیالت خرد به مشتری 
دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا دارای بدهی 

غیرجاری تا زمان رفع ســوءاثر از چک برگشتی و 
تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابالغی 

مربوط ممنوع خواهد بود.
همچنین در دادن وام خرد به مشتری دارای سابقه 
و امتیاز اعتباری، بانک ها می تواند با رعایت تکالیف 
قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در 
این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، 
میزان تسهیالت خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی 
وثایق و تضامین ارائه شده، حداکثر 2مورد از تضامین 
و وثایق تعیین شده را از تسهیالت گیرنده یا ضامن 

دریافت کنند.

وام با سهام عدالت و سیم کارت
با اجرایی شــدن شــیوه جدید دریافت تسهیالت 
خرد بــه بانک ها، از این پــس متقاضیان و ضامنان 
می توانند 2مورد از اســناد و وثیقه هــا را به عنوان 
تضمین بازپرداخت تســهیالت به بانک ارائه کنند. 
این وثیقه ها شــامل اوراق تجــاری از قبیل چک یا 
سفته مشتری، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده 
در بازار سرمایه و غیرآن، سهام شرکت های پذیرفته 
شــده در بورس ازجمله ســهام عدالت، واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق های ســرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس، چک یا سفته ضامن، اموال عینی با 
ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات 
طال، حساب یارانه اشــخاص، گواهی کسر از حقوق 
مشــتری یا ضامن، ضمانت یک نفر کاسب دارای 
پروانه کســب فعال، ســیم کارت دائمی ثبت شده 
تحت مالکیت مشتری، ضمانت صادر شده از بنگاه 
محل اشــتغال مشــتری، متضمن تضمین دیون 
تسهیالت گیرنده، قرارداد الزم االجرا و سایر تضامین 
متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص بانک 

می شود.

البته بانک مرکزی اعالم کرده در مناطق روستایی 
ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صالحیت 
او را شورای اسالمی روســتا تأیید کرده باشد با مهر 
شــورای اسالمی روســتا قابل قبول اســت و برای 
روستاییان، کشــاورزان، دامداران سنتی و عشایر، 
پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت 
اراضی کشاورزی و ضمانت زنجیره ای هم به عنوان 

تضمین پذیرفته می شود.
این گزارش می افزاید: در اعطای تسهیالت خرد به 
مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، بانک می تواند 
متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت 
اقساط، با اخذ حداکثر 2مورد از وثیقه ها و تضمین ها 
برای بار نخســت تا ســقف 100میلیون تومان به 

پرداخت تسهیالت اقدام کند.

استثناها را بخوانید
با ابالغ شــیوه جدید دریافت وام خــرد، از این پس 
بانک ها باید نسبت به الکترونیک کردن قراردادهای 
اعطای تسهیالت بانکی در چارچوب مقررات اعالم 
شده بانک مرکزی اقدام کنند و نســخه ای از آن را 
در اختیار مشــتری قرار دهند. البته بانک مرکزی 
می گوید: این دستورالعمل با هدف تسهیل و ایجاد 
وحدت رویه در فرایند اعطای تسهیالت خرد تدوین 
شده و به معنای حق و تعهد برای مشتری و بانک ها 
نیست و اعطای تسهیالت براســاس شرایط، منابع 
و اولویت های هر بانک انجام می شــود. افزون بر این 
دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیالت 
خرد، در قالب انواع سپرده ها ممنوع است و بانک ها 
حق استفاده از ســایر قراردادهای تسهیالتی برای 
پرداخت تسهیالت خرد را ندارند. همچنین تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج و تسهیالت خرید و جعاله مسکن 

مشمول احکام و ضوابط خاص خود خواهد بود.

بدون ضامن، 200میلیون وام بگیرید
بانک مرکزی به بانک ها دستور داد

همشهری بر اساس آمارهای رسمی گزارش می دهد

نمای بازار مسکن پایتخت در 4 سال اخير
تهرانی هــا در اســفند پارســال، به طــور میانگین 

گپ
510 درصدی بیشتر از اسفند 1396 برای خرید یک 
مترمربع زیربنای مســکونی هزینه کرده اند؛ این در 
حالی است که با این جهش قیمت، عمال قدرت خرید متقاضیان افت 
کرده و تعداد معامالت مسکن تهران در این بازه زمانی به نصف نزدیک 
شده است؛ یعنی تعداد بیشتری از پایتخت  نشینان قدرت حضور در این 

بازار را از دست داده  اند.
 به گزارش همشهری، بررسی اطالعات منتشر شده بانک مرکزی نشان 
می دهد، در 4 سال منتهی به اســفند 1400، میانگین قیمت مسکن 
در شــهر تهران 510 درصد رشــد کرده و از حوالی متری 5میلیون و 
760 هزار تومان به بیش از 35 میلیون و 120 هزار تومان رسیده است. 
نکته قابل توجه این است که در این بازه زمانی، میانگین تعداد معامالت 
مسکن پایتخت 44.5 درصد کاهش یافته و از باالی 12 هزار معامله در 

ماه به کمتر از 7 هزار معامله در ماه رسیده است.

بازار گران و خلوت
با رسیدن میانگین قیمت مسکن تهران به باالی 35 میلیون و 120 هزار 
تومان، عمال قیمت یک واحد آپارتمان 75 متری در مناطق متوســط 
پایتخت )متناسب با الگوی مصرف( به بیش از 2.6 میلیارد تومان رسیده 
که تعداد کمی از خانوارهای تهرانی با اتکا به پس انداز قادر به خرید آن 
هستند. این مسئله در معامالت این بازار نیز مشهود است به گونه  ای که 
تعداد معامالت مسکن شهر تهران در 4 سال منتهی به اسفند 1400 
فقط 383 هزار و 200 معامله )میانگین ماهانــه 7800 معامله( بوده 

اســت درحالی که تعداد معامالت این بازار در دوره 4 ساله منتهی به 
اسفند1396  از 1.8 برابر بیشتر بوده و به مرز 690 هزار معامله )میانگین 
ماهانه 14 هزار و 50 معامله( رسیده است. بر اساس این اعداد و ارقام، 
میانگین تعداد معامالت بازار مسکن تهران از اواخر سال 1392 که عمال 
وارد یکی از بی سابقه ترین دوره های رکود معامالتی شد تا آخر سال 96 
دوره جهش قیمتی آن آغاز شده بود، ماهانه بیش از 14 هزار مورد معامله 
بوده درحالی که در دوره 4 ساله بعد از اسفند 1396 باوجود داغ شدن 
بازار و جهش چندبرابری قیمت، میانگین تعداد معامالت از 7.8 هزار 
معامله در ماه فراتر نرفته و به 2 دلیل کسادی معامالتی این بازار به جز 

در موارد مقطعی، هیچ گاه برطرف نشده است.
در بازار مسکن شهر تهران از یک سو به واسطه افت شدید تولید و عرضه 
واحدهای نوساز به بازار، عمال امکان پاسخگویی به تقاضاهای خرید در 
ابتدای دوره جهش قیمت وجود ندارد و همین کاهش عرضه به نوعی 
محرک رشد متوالی قیمت می شود و از سوی دیگر، به دلیل نبود تناسب 
میان قیمت مسکن و قدرت خرید جامعه، روزبه روز از تعداد متقاضیان 
این بازار گران و خلوت کاسته شــده و کار به جایی می رسد که نسبت 
تعداد معامالت به تعداد واحدهای صنفی مشاوران امالک از یک برابر 
هم کمتر می شود. در شرایط فعلی حدود 12 هزار واحد صنفی مشاور 
امالک در شهر تهران فعال است و در 4 سال گذشته به طور میانگین 
هر واحد صنفی موفق به انجام 0.65 معامله در ماه و کمتر از 40 معامله 
در 4 سال شده است. این مسئله از یک سو نشان دهنده رکود شدید بازار 
مسکن تهران و از ســوی دیگر بهانه ای برای تخلف برخی  واحدهای 

صنفی در دریافت حق کمیسیون معامالت است.
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در 4 سال گذشــته میانگین قیمت مسکن در شهر 
تهــران 510 درصــد رشــد کــرده و از حوالــی متــری 
5.7 میلیون تومان بــه 35 میلیون تومان رســیده، 
در این بازه زمانی، میانگین تعداد معامالت مسکن 

پایتخت 44/5 درصد کاهش یافته است

 پیشنهاد وزیر اقتصاد 
برای اصالح بازار نان و آرد 

وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد داده تا قیمت گندم و آرد برای 
مصرف کننده افزایش نیابد و به جای آن الگوی مصرف نان اصالح 

و جلوی قاچاق گندم به کشورهای همسایه گرفته شود

»نان و آرد را گران نکنید.« این پیشــنهاد رســمی احسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد به دولت است؛ آن هم در شرایطی که 
قیمت آرد به روایت فعاالن صنعت آرد و نان جهش پیدا کرده و 
روایت هایی از قاچاق گندم و آرد به کشورهای همسایه شنیده 
می شود. نشــانه ای از اینکه توزیع آرد با قیمت های یارانه ای 
دچار اختالل شده و کیســه های آرد چه به صورت مستقیم 
و چه از روش های دیگری ازجمله تبدیل به ماکارونی از بازار 

دیگر کشورها سر درآورده است. چاره چیست؟ 
وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد داده تا قیمت گندم و آرد برای 
مصرف کننده افزایش نیابد و به جای آن مصرف نان در کشور 
اصالح و جلوی قاچاق گندم به کشورهای همسایه گرفته شود. 
این پیشنهاد که روز گذشته در ستاد اقتصادی دولت به ریاست 
رئیس جمهور بررسی شد، در نهایت به این جمع بندی رسیده 
که با توجه به اهتمام دولت بر کنترل قیمت نان و جلوگیری 
از افزایش بهای آن، جوانب گوناگون این طرح در دستگاه های 
مسئول بررسی و نتیجه برای تصمیم گیری به جلسات آینده 

ستاد ارائه شود.
به گزارش همشهری، حاال باید منتظر تصمیم نهایی دولت در 
جلسه آینده ستاد اقتصادی کابینه سیدابراهیم رئیسی ماند 
آن هم در شرایطی که گزارش ها از افزایش قیمت آرد منتشر 
شده و محمد رضا مرتضوی، رئیس انجمن آردسازان با انتقاد 
از افزایش ناگهانی قیمت آرد می گوید: وزیر جهادکشاورزی 
باید متصدیان مربوط را بازخواســت کند و ایــن افراد باید 
پاسخگو باشــند که چرا این چنین بی برنامه عمل کردند. او 
توضیح می دهد شرکت بازرگانی دولتی 3نوع آرد را در اختیار 
نانوایان قرار می دهد که قیمت یک نوع آرد، همچنان ثابت و 
کیلویی 650تومان است و نوع دوم آردی است که در اختیار 
نانوایی های آزادپز )شامل نان های صنعتی، فانتزی و حجیم( 
قرار می گیرد که قیمت این آرد نیز کیلویی 900تومان و ثابت 
مانده است. مرتضوی اضافه کرد: نوع سوم آردی است که در 
اختیار کارخانه های ماکارونی سازی ، کیک، کلوچه، نشاسته و 
رشته پزی قرار می گیرد که قیمت آن از کیلویی 2500تومان 
به 12هزار تومان افزایش یافته اســت. به گفته رئیس انجمن 
آردســازان، 10روز پیش به کارخانه ها ابالغ شده که قیمت 
آرد برای تولیدکنندگان ماکارونی، کیک، کلوچه، نشاسته و 

رشته پزی 5 برابر شده است.

نان گران می شود؟
این فعال صنفی درپاسخ به این پرسش که آیا قرار است قیمت 
نان ثابت بماند، می گوید: با توجــه به افزایش حقوق کارگران 
و نرخ ســوخت، قیمت نان نیز افزایش می یابد اما هنوز رسما 
این اتفاق نیفتاده اما قاعدتا باید این کار انجام شود. مرتضوی 
تأیید می کند: اگر هم اکنون برخی نانوایی ها قیمت نان را گران 
کرده اند به دلیل افزایش دستمزد و نرخ سوخت است. رئیس 
انجمن آردسازان ایران، کمبود آرد در برخی از استان های کشور 
را تأیید نمی کند و می افزاید: درباره آرد نانوایی ها هیچ مشکلی 
وجود ندارد و توزیع آن به روال سابق در حال انجام است. اما از 
آنجا که قیمت آرد ماکارونی 5برابر شده، هنوز شرکت ها برای 
خرید با قیمت جدید مراجعه نکرده اند و به همین دلیل وقفه 

15روزه ای در تولیدات صنف و صنعت رخ می دهد.

مخالفت دولت با گرانی نان
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران اما می گوید: قیمت فعلی 
نان متناســب با افزایش هزینه های تولید نیســت. از وزارت 
صمت درخواســت کرده ایم قیمت نان را افزایش دهد، ولی 
هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم. بیژن نوروزی مقدم می افزاید: 
ماده اولیه نانوایی ها گندم و آرد است اما عواملی که در قیمت 
نان اثر می گذارد تنها این دو مورد نیست. 90درصد هزینه های 
نانوایی ها دســتمزد، آب، برق، بیمه و خمیرمایه و... اســت 
و 10درصد باقی مانده را آرد تشــکیل می دهــد و با توجه به 
افزایش هزینه های تولید چه قیمت آرد و گندم زیاد شود چه 

نشود باید قیمت نان تغییر کند.
او تأکید می کند: اگر قرار باشــد همه عوامل تولید با افزایش 
قیمت همراه شوند باید قیمت نان هم تغییر کند. پیشنهاد ما 
این بود که هر سال با توجه به افزایش هزینه ها به قیمت نان 
هم اضافه شــود که هم دولت زیر بار مالی اضافه نرود و هم به 
مردم فشار نیاید. از طرفی نانوایان هم بتوانند از پس هزینه های 

نانوایی برآیند.

معمای قیمت آرد
علی نقی ایمانی، عضو شــورای عالی قیمت  گذاری گندم هم 
تأیید کرده اســت: نرخ آرد در بازار تغییر محسوسی کرده و 
این وظیفه دستگاه های نظارتی است که در این زمینه اقدام 
کنند زیرا هنوز گندمی که کیلویــی 11هزارو500تومان از 
گندمکاران خریداری شده به آرد تبدیل نشده است، از این رو 

نباید شاهد افزایش قیمت آرد در بازار باشیم.
او یــادآوری می کند: دولت بعــد از افزایش نــرخ تضمینی 
گندم به این نتیجه رســید کــه تولیدکننــدگان ماکارونی 
گندم کیلویی 2هزارو700تومان خریداری و به صادرات آن 
اقدام می کنند؛ به عبارت دیگر صنف و صنعت از دولت یارانه 
می گیرد و به صادرات محصول اقدام می کند اما از یارانه ای که 
پرداخت می کنند چیزی عاید دولت و مردم نمی شود از این رو 
شــورای عالی قیمت گذاری گندم تصمیم گرفت این صنف 
را از شــمول دریافت یارانه گندم خارج کند. به گفته ایمانی؛ 
300هزار تن ماکارونــی با آرد یارانه ای صادر می شــود باید 
بگویم که ســود حاصل از صادرات این محصول عاید عده ای 

خاص می شود.
این عضو شــورای عالی قیمت گذاری گندم می گوید: تنها راه 
اصالح این سیســتم و پایان دادن به رانت این است که یارانه 
نان مستقیم به مردم داده شود و اگر دولت از تولیدکنندگان 
حمایت نکند چالش هایی جهانی چون جنگ روسیه و اوکراین 
ما را در تامین نیاز با دشــواری های جــدی مواجه می کند. 
ایمانی در پاسخ به این پرســش که آیا تغییر نرخ آرد صنف و 
صنعت اعمال شده است؟ افزود: این تغییر نرخ در شورای عالی 
قیمت گذاری با ریاست وزیر کشاورزی تصویب شده و دولت 

برای اجرای آن اصرار دارد اما هنوز ابالغ نشده است.

افشای رانت سیاه قیر
رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی 
می گوید: برخی شــرکت های قیرساز 
حواله های دریافتی وکیوم باتوم مرغوب 
داخلی را با وکیوم باتوم نامرغوب خارجی 
جابه جا می کنند که این اقدام به کیفیت راه ها ضربه می زند. 
او دستور داده تا همه دســتگاه های تابعه و ادارات کل راه و 
شهرسازی استان ها به آزمایش مرغوبیت قیر دریافتی اقدام 

و نتیجه آن را در سامانه توزیع قیر بارگذاری کنند. 
از ســوی دیگر، ناصر عاشــوری، دبیــرکل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت با اشــاره به فســادزا بودن 
طرح قیر رایگان گفته اســت: تجربه ســال های قبل نشان 
داده حواله ها در بازار آزاد داخلی حتی در دوبی زیر قیمت 
خرید و فروش می شود و عامل خراب کردن بازار قیر ایران 

شده است.
اذعان وزیر راه و شهرســازی و همچنین یک مقام صنفی 
نشــان می دهد توزیع قیر رایگان، حتی بــه حکم قانون، 
فسادآور و رانت آفرین است و سود آن را افراد خاصی به جیب 
می زنند. نقل است که در اقتصاد »ناهار مجانی« وجود ندارد 
و هرچه که رایگان و مجانی داده شود، به معنای آن است که 

هزینه آن از بیت المال پرداخت شده است.
اکنــون فرصت خوبــی اســت کــه دولــت و مجلس با 
آسیب شناسی بازار سیاه رانت قیر، این بساط فسادآفرین و 
مخرب را جمع کنند و نگذارند عده ای به بهانه های مختلف 
به سود های نجومی دست یابند. قاطی کردن قیر مطلوب با 
قیر بی کیفیت یا فروش حواله های قیر رایگان 2روی سکه 
رانت سیاه در بازار قیر ایران است که ادامه آن با هیچ منطقی 

قابل دفاع نیست.

معمای توزیع عادالنه آب
  خبر: مرکــز پژوهش های مجلــس می گوید: 
پس از 15جلسه و 250ساعت کار کارشناسی، یک 
پیش نویس جدید برای اصالح قانون توزیع عادالنه 

آب تدوین و به مجلس ارسال کرده است.
  نقد: هم اکنون قانون حاکــم بر مدیریت منابع 
آب، قانون توزیع عادالنه این مایه حیات مصوب سال 
1361است. در طول این ســال ها کشور با مصرف 
غیربهینه منابع آب ناشی از اشتباه در سیاستگذاری 
و تصمیم گیری مواجه بوده و بروز خشکسالی و تنش 
آبی بر دامنه بحران بی آبی و کم آبی افزوده است تا 
جایی که اقتصاد و محیط زیست ایران را در معرض 
تهدید جدی قرار داده اســت. در چنین شــرایطی 
اصالح قانونی که 40سال نظام حکمرانی مدیریت 
آب را مشخص کرده، از حساسیت باالیی برخوردار 
است و انتظار می رود قبل از اینکه این قانون اصالح 
شود، جزئیات آن منتشر شده و ابهامات آن رفع شود. 
امروزه صیانت از منابع آبی کشور و استفاده بهینه از 
آن، از جمله ضرورت های ملی است و هرگونه خطای 
تصمیم گیری بدون آینده نگری می تواند دردسرساز 
باشــد و حتی تنش آبی را تشــدید کند. به همین 
سبب قانونگذاری در حوزه آب یک مسئله پیچیده، 
چندوجهی و البته مســتلزم اراده ملی و مشارکت 
عمومی است تا کشــور در نتیجه این اصالح قانون 

آسیبی نبیند و مسیر گذشته اصالح شود.

چهره روز

خبر

نقد  خبر

بازار

وضع سدهای تهران
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیســات آبی و برقابی 
شــرکت آب منطقه ای تهران، از کاهــش 25درصدی میزان 
بارندگی های حوضه آبریز تهران در مقایسه با سال آبی گذشته 
و به تبع آن، کاهش 269میلیون مترمکعبی ذخایر آب سدهای 
پنج گانه استان تهران خبر داد. طبق اعالم وزارت نیرو، محمد 
شهریاری گفت: هم اکنون حجم ذخایر سدهای تأمین کننده آب 
شرب استان تهران 500میلیون مترمکعب است که در مقایسه 
با ذخیره 770میلیون مترمکعبی روز مشــابه ســال گذشته، 

35درصد کمتر است.

ذخیره آب سدهای تهران
همه 5 سد

500.000.000 مترمکعب

 -35
درصد

سد طالقان
225.000.000 مترمکعب

 -30
درصد

سد امیرکبیر
90.000.000 مترمکعب

 -46
درصد

سد ماملو
71.000.000 مترمکعب

 -46
درصد

سد لتیان
58.000.000 مترمکعب

 7
درصد

سد الر
56.000.000 مترمکعب

 -42
درصد

نمای بازار مسکن تهران در انتهای قرن 14

گران ترین مناطق

ارزان ترین مناطق

پرمعامله ترین مناطق 

کم معامله ترین مناطق

منطقه

1 

منطقه

18 

منطقه

5 
منطقه

19 

منطقه

10 
منطقه

20 

منطقه

19 
منطقه

17 

منطقه

3 
منطقه

2 

77.465.200 تومان

16.564.300 تومان

16.979.900 تومان

17.513.900 تومان

 974
معامله

 54
معامله

647 
 معامله

64 
 معامله

65.178.400 تومان

54.558.000 تومان
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 شماره  8484

 بیش از 24شــماره 3رقمی، هم اکنون پاســخگوی 
تماس های اضطراری شهروندان در شرایط مختلف 
هســتند؛ از حادثه و حریق گرفته تا خرابی برق، گاز، 
راهداری و... ؛ شماره هایی که انتظار می رود اغلب مردم 
با آنها آشنا باشند و برای از دست ندادن زمان طالیی 
هنگام وقوع حادثه و بحران، از آن کمک بگیرند. گرچه 
هر یک از کدهای 3رقمی شما را به نهاد مشخصی با 
وظایف خاص می رساند، اما تجربه اپراتورهای هریک از 
این مراکز نشان می دهد افراد در شرایط بحران چندان 
تسلطی به این شرح وظایف ندارند و نخستین کدهایی 
که به ذهنشــان می رسد را شــماره گیری می کنند. 
تجمیع کدهای 3رقمی امدادی و اورژانسی، موضوعی 
است که این روزها با طرح پیشنهاد سازمان اورژانس 
دوباره بر سر زبان ها آمده است؛ طرحی که اجرای آن اما 

و اگرهای زیادی دارد.
»هدف از تک شماره کردن تلفن های امدادی در کشور 
این است که مردم در زمان بحران به ساده ترین شرایط 
ممکن بتوانند با نیروهای امــدادی تماس بگیرند.« 
مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور این توضیح 
ساده را برای روشن شدن اهمیت تجمیع شماره های 
امدادی ارائه می کند. او می گوید: »در این شرایط تمام 
شهروندان در سنین مختلف باید حضور ذهن زیادی 
برای به خاطرسپردن این شماره ها داشته باشند. نکته 
دیگر این است که هم اکنون مردم باید نسبت به شرح 
وظایف دستگاه های امدادی و تفکیک حوزه میان آنها 
اطالع داشته باشــند؛ موضوعی که به نظر نمی رسد 
تشخیص و تفکیک آن برای فردی که دچار بحران شده 

یا در موقعیت اضطراری قرار دارد، آسان باشد.«
بیش از نیم قرن از راه اندازی اورژانس کشــور، بیش از 
7دهه از آغاز فعالیت های آتش نشانی و البته 100سال از 
آغاز فعالیت های جمعیت هالل احمر در ایران می گذرد. 
با این حال هریک از این نهادها در کنار دیگر ارگان های 

امدادی و اضطراری مثل نیروی انتظامی ســازوکار 
کنترل عملیات خاص خــود را دارند؛ از هماهنگی و 
کنترل عملیات متمرکز گرفته تــا دایر کردن مراکز 

مستقل در استان ها و شهرستان های مختلف.

موانع قانونی
راه اندازی خط تماس اضطراری مشترک برای نهادهای 
امدادی حوزه مدیریت بحــران، چالش های زیادی را 
پیش روی این نهادها قرار می دهد. با این حال به گفته 
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور، 
فایده این تصمیم بسیار بیشــتر از مشکالتش است. 
مهدی ولی پور می گوید: »قطعا انجام چنین طرحی 
فواید زیادی دارد. برای موانع و چالش های پیش رو و 
البته آسیب هایی که می تواند برای جامعه داشته باشد 

باید چاره  اساسی ای پیش بینی کرد.«
او یکی از مهم ترین چالش های پیش رو برای اجرای این 
طرح را نبود نهاد متولی برای پاسخگویی به تمام این 
حوادث و بحران ها می داند. ولی پور می گوید: »هر یک 
از نهادها و سازمان های فعال در حوزه مدیریت بحران، 
وظایف مشخصی براساس قانون دارند، اما برای دستور 
گرفتن برای انجام ماموریت هــا از نهادی دیگر، هیچ 
سازوکار قانونی ای تعریف نشده است. درست است که 
همه نهادهای امدادی بر سر موضوع یکی شدن خط 
تماس های اورژانسی و اضطراری با هم متفق هستند، 
اما قبل از انجام آن الزم است زیرساخت های قانونی و 

تجهیزات الزم برای این کار فراهم شود.«

تجمیع مزاحمت های تلفنی
هم اکنون به گفته ســخنگوی اورژانس کشور، برای 
برخی حوادث مثــل تصادفات رانندگــی، گاهی تا 
100تماس برای یک حادثه بــا اپراتورهای اورژانس 
انجام می شود. این تماس ها به صورت همزمان از طرف 
مردم با اپراتورهای دیگر نهادهای امدادی مثل نیروی 
انتظامی و آتش نشانی و هالل احمر هم گرفته می شود. 
این اپراتورها یا حادثه را به نهاد مربوطه اعالم می کنند 
یا فرد تماس گیرنده را برای تمــاس با نهاد مرتبط، 

راهنمایی می کنند. از طرفی هنگام وقوع حوادث بزرگی 
مثل زلزله یا آتش سوزی های گسترده، گاهی با ترافیک 
افراد تماس گیرنده با مراکز امدادی هم روبه رو هستیم. 
مزاحمت هــای تلفنی به این مراکز را هم به لیســت 

تماس های روزانه این نهادها اضافه کنید.
حسین درخشــان، مدیر مرکز کنترل و هماهنگی 
عملیات ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
می گوید: »طبق آمار هالل احمر و همچنین اورژانس 
و آتش نشانی، بیش از 55درصد تماس های تلفنی به 
این مراکز را مزاحمت های تلفنی تشکیل می دهند. 
این عدد، رقم باالیی اســت. این در حالی است که هر 
یک از این نهادها شماره های مستقلی دارند و تعداد 
مزاحمت های تلفنی به نوعی بین همه مراکز کنترل 
و هماهنگی نهادهای امدادرسان، تقسیم و سرشکن 
می شود. بدیهی اســت که با تجمیع خطوط تماس 
اضطراری امدادی، همه این تماس ها به ســمت یک 
مرکز پاسخگویی سرریز می شود. فرهنگسازی در این 
زمینه یکی از مهم ترین اقداماتی است که قبل از اجرای 
طرح تجمیع خطوط تماس باید انجام شود. این طرح ها 
با الگوبرداری از کشورهایی مثل سوئد پیشنهاد می شود 
که از نظر جمعیتی، وسعت، میزان حوادث و فرهنگ 
مردم در مواجهه با آن با هم تفاوت های زیادی داریم.«

پایلوت در تهران
آغاز پروژه راه اندازی مرکز اعزام و شماره تماس واحد 
امدادی مشترک، خبری بود که 2هفته پیش رئیس 
مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران آن را اعالم کرد. پدرام قودجانی گفت: 
»موضوع راه اندازی مرکز اعزام مشترک و شماره تماس 
واحد امدادی از آذرماه ســال گذشته و در نخستین 
جلسه ستاد مدیریت بحران کالنشهر تهران در دولت 
سیزدهم به تصویب رسید. در این جلسه به سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شــهر تهران مأموریت 
داده شد تا با مشارکت سازمان ها و دستگاه های ذیربط 
نسبت به راه اندازی این شبکه اقدام کند. شهردار تهران 
نیز این موضوع را یکی از کالن پروژه های شهر تهران 

تعیین کرده است.«
به گفته رئیس مرکــز عملیات اضطراری ســازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شــهر تهران، این طرح 
به صورت پایلوت در شهر تهران اجرا و پس از رفع موانع 
و چالش های اصلی و تسهیل فرایند اجرا، قابل توسعه و 
بهره برداری در سراسر کشور خواهد بود و تأثیر مثبت 
این اقدام بر کیفیت خدمات رســانی به شــهروندان 

عیان است.
پیش از این طرح های مشــابهی به صورت پایلوت در 
استان قم و اصفهان اجرا شــده بود که به دلیل وجود 
چالش ها و موانــع قانونی و اجرایــی، موفقیت آمیز 
نبود؛ ازجمله ایجاد مراکز استقرار مشترک نیروهای 

امدادرسان در پایگاه های جاده ای و شهری.

زمان وقوع حادثه به کجا زنگ بزنیم؟
تجمیع شماره های امدادی، فرصت ها و چالش های پیش رو

مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار
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 جبران تعرفه های پزشکی
 از جیب بیماران؟

جنجال تعرفه های پزشکی باالخره با مصوبه هیأت دولت به پایان 
رسید. بر این اساس تعرفه ویزیت پزشکان در بخش دولتی 1۹.5 
درصد و در بخش خصوصی هم 24درصد افزایش پیدا کرد. سال 
گذشته نرخ ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص، 
50 هزار تا 120 هزار تومان بود و حاال با افزایش 24 درصدی این 
هزینه ها به 62هزار تا 124هزار تومان خواهد رسید که البته منهای 
افزایش چراغ خاموش نرخ ویزیت پزشــکانی است که از ابتدای 
سال جاری و پیش از تصویب هیأت دولت، با مبالغ جدید اقدام به 
پذیرش بیماران می کنند؛ افزایشی که شاید چندان به چشم نیاید، 
اما به دلیل متناســب نبودن خدمات ارائه شده از سوی بیمه ها، 
همین میزان افزایش تعرفه ها هم برای قشر محروم و آسیب پذیر 
جامعه، سخت و گران خواهد بود، آن هم درحالی که هر روز به تعداد 
پزشکانی که دستگاه های کارتخوان خود را حذف کرده و هزینه 
ویزیت را به صورت نقدی دریافت می کنند، افزوده می شود. از سوی 
دیگر به دلیل کاهش خدمات یا پذیرش نکردن مراجعان تحت 
پوشش بیمه  در مراکز دولتی و خصوصی )به دلیل بدهی های کالن 
شرکت های بیمه گر( یا زمان طوالنی نوبت دهی پزشکان متخصص 
در مراکز درمانی تحت پوشش بیمه ها، بیماران مجبور به پرداخت 
هزینه های آزاد در مطب ها و کلینیک های خصوصی اند و برخی از 
آنها حتی قید درمان شان را می زنند. سازمان های بیمه گر بزرگ 
کشور، یعنی بیمه سالمت و تأمین اجتماعی تاکنون نتوانسته اند 
هزینه های مــردم را کاهش دهند و حــاال پرداخت هزینه های 
درمانی از جیب بیماران به 60تا 70درصد رسیده است. بخشی 
از چالش های آنها مطالباتی است که از دولت دارند )بیمه سالمت 
2هزار میلیارد و تامین اجتماعی 400هزار میلیارد تومان( و به تأیید 
خودشان منجر به کاهش عملکرد مطلوب آنها در ارائه خدمات شده 
است. مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه 
سالمت چندی پیش در گفت وگو با همشهری در این باره گفته 
بود:»براساس قاعده های جهانی در سبد هزینه های سالمت 70تا 
80درصد هزینه ها باید از سوی دولت و بیمه تامین شود و 15تا 
20درصد هم از جیب مردم، اما در کشور ما شرایط اینگونه نیست 
و سهم پرداختی از جیب مردم معکوس شده است.« با این اوصاف 
به نظر نمی رسد که شرایط پرداخت از جیب مردم، حتی با تعیین 
تعرفه هایی که کمتر از مطالبه پزشکان بوده است، تغییر چندانی 
داشته باشد و همچنان بیماران مجبور به پرداخت سهم بیشتری 
از تعرفه ها خواهند بود. محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی کشور پیش تر اعالم کرده بود: »براساس کار کارشناسی 
که انجام شده، عدد 60 درصدی افزایش تعرفه ها مدنظر است چون 
در موضوع لوازم مصرفی تا 130 درصد رشــد و در زمینه نیروی 
انسانی و حقوق و دســتمزدها در برخی مراکز تا 57 درصد رشد 
مشاهده می شود، افزایش 10 تا 20 درصدی تعرفه ها قابل قبول 
نیست.« با این اوصاف معلوم نیست افزایش هزینه ها برای جامعه 
پزشکی چگونه تامین خواهد شد و شاید تنها باری بر دوش بیماران 
و به تحمیل هزینه هایی چند برابری برای بیماران منجر شود. ایرج 
خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در این باره 
به مهر گفته: »جامعه پزشکی حاضر نیست ریالی از جیب بیمار 
پرداخت شود اما پوشش بیمه ای خدمات به اندازه ای نیست که 
رضایت بیمار و پزشک را به دنبال داشته باشد. هم اکنون وقتی بیمار 
به مطب می آید، 80 درصد هزینه را از جیب پرداخت می کند و این 
مشکل متوجه بیمه هاست. این روند پرداخت هزینه های سالمت، 
ظلم به اقشار آسیب پذیر جامعه است.« حاال نگاه اصلی به متولی 
اصلی نظام سالمت، یعنی وزارت بهداشت است که نقش مهمی در 
برقراری تعادل و کاهش هزینه ها برای بیماران دارد و باید بیمه ها 
را نسبت به پرداخت حداکثری تعرفه های پزشکی و هزینه های 
درمان متقاعد کنند. آن هم در شرایطی که قرار بود طبق قانون 
برنامه ششم توسعه کشور، ســهم مردم از پرداخت هزینه های 
سالمت به 25 درصد برسد اما تاکنون محقق نشده و حاال مردم 
بیش از 60درصد هزینه های درمانی را خودشان پرداخت می کنند. 
در وضعیت فعلی، با رشــد تورم و افزایش نیافتن سهم بیمه در 
پرداخت هزینه های درمان، نگرانی از روند درمانی بیماران با توجه 

به هزینه های موجود به قوت خود باقی است.

کمال حیدری 
معاون بهداشت وزارت بهداشت 

کشــورهای همســایه شــرقی ایــران یعنــی 
افغانســتان و پاکســتان، عــاوه بــر ماالریــا 
درگیر بیماری هــای دیگری نیز هســتند. به 
همین دلیل احتمال ورود بیماری به کشــور 
از این مرزها وجود دارد و بیمارانی که از شرق 
وارد کشور می شوند در تمام کشور پراکنده 
شــده و اســتان های غیرهمجوار بــا مرزهای 

شرقی را نیز درگیر بیماری می کنند.

طاهر درودی
 معاون مرکز پزشکی حج و زیارت 

جمعیت هال احمر
امســال حــدود 40هــزار زائــر ایرانــی بــه حج 
تمتع اعزام می شــوند و عاوه بر ممنوعیت 
درنظر گرفته شــده از ســوی دولت سعودی 
برای اعزام نشــدن افراد بــاالی 65، تزریق 2 
دوز واکســن هم ضــروری اســت. همچنین 
برای افراد دارای بیماری  زمینه ای شدید هم 

محدودیت هایی وجود دارد. / فارس

حسام الدین عامه 
سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان

در سال ۱400 برای نخستین بار کاهش نرخ 
رشد جمعیت متوقف شد و این امید را زنده 
کرد که رشــد جمعیت ایران به سمت صفر 
و منفی شــدن نــرود. پیش بینی می شــد در 
ســال ۱4۳0 رشــد جمعیت متوقــف و بعد از 
آن منفی شــود امــا با ایــن روند توقف رشــد 

جمعیت نخواهیم داشت.

نقل قول  ویژه

کدهای اضطراری-امدادی 
3رقمی را به خاطر دارید؟

کدهــای اضطــراری 3رقمــی در ایــران 
از 110شــروع می شــود و تــا 199کــه 
مربــوط بــه شــماره اطالعــات فــرودگاه 
پیــدا  ادامــه  اســت،  هواپیمایــی  و 
می کنــد. تماس بــا کدهــای 3رقمی، تا 
شــماره 129کــه شــماره های اضطراری 
به حســاب می آینــد، به صــورت رایگان 
اســت. تعــدادی از مهم تریــن کدهــای 
3رقمی که باید به خاطر داشــته باشید 

پیش روی شماست:
110 نیروی انتظامی

112 هالل احمر
115 اورژانس

120 پلیس راهور
123 اورژانس بهزیستی

125 آتش نشانی
134 هواشناسی

137 شهرداری

بیماری وارده ماالریا، سال گذشته در 
کشور شناســایی شــد که همگی یا به 
پاکستان و افغانستان و یا به ایرانیانی 
که در مناطق مرزی اسکان داشته و در 
کار انتقــال غیرقانونی ســوخت به این 
کشــورها هســتند، مربــوط می شــود. 

/ایسنا 

1800
مورد

در شــب های قــدر بــرای نخســتین بار 
اقدام به اهدای خــون کردند و به جمع 
اهداکنندگان پیوستند. براساس اعام 
سازمان انتقال خون، امسال مشارکت 
مردم در شب های قدر نسبت به سال 
گذشــته ۳6 درصــد افزایــش داشــته 
و ســهم بانــوان در اهــدای خــون هــم 
۱9درصد بیشــتر از مدت مشــابه سال 
گذشــته بــوده اســت. طــی ایــن مدت 
49۱8نفر به مراکز اهدای خون مراجعه 
کردند که از میان آنها، ۳9۷0 نفر موفق 

به اهدای خون شدند.

721
نفر

براســاس بخشــنامه مقابله با تعارض 
منافــع آمــوزش و پــرورش شناســایی 
شــدند و طبق اعام معــاون حقوقی و 
امور مجلــس وزارت آمــوزش و پرورش 
یا بــا آنها خداحافظی شــد یــا امکانات 
در اختیــار را کــه بهانــه تعــارض منافع 
بــود، رهــا کردنــد. بــر ایــن اســاس 
۱06توقــف فعالیــت، 6۱ اســتعفا، ۳ 
مورد بازنشســتگی، ۷ مــورد جایگزین 
معــاون آموزشــی، ۳ انتقــال ســهام و 

4تغییر نماینده انجام شد.

184
نفر

عدد خبر
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فرار زیرکانه مادر و دختر 
از دست قاتل عجیب

زندگی خیالی یک قاتل 
متهم به قتل متولد سال 62است اما چهره اش او 
را دست کم 10سال پیرتر نشان می دهد. او اعتیاد 
شدیدی به مواد مخدر دارد و هر از گاهی خمیازه ای 
می کشد و می گوید چند ساعتی مواد نکشیده و 
خمار است. مواد چنان در جسم و روح او نفوذ کرده 
که ادعاهای عجیب و غریبی درباره انگیزه اش از 

جنایت مطرح می کند.

انگیزه ات از قتل پسرعمویت چه بود؟
او زندگیم را به تباهی کشانده بود. 10 سالی می شد 
که مرا سحر و جادو کرده بود و من تصمیم گرفتم با 
کشتن او و خانواده اش این جادو و طلسم 10ساله را 
باطل کنم اما فقط موفق شدم پسرعمویم را بکشم، 

همسر و دخترش از دستم فرارکردند.
چرا قصد داشتی همسر و دختر او را 

هم بکشی؟
برای باطل کردن ســحر و جادو باید همه آنها را 

می کشتم.
چرا فکر می کنی مقتول زندگیت را 

جادو کرده بود؟
ماجرا به 10 ســال قبل برمی گــردد. در اطراف 

خانه مان یک نوشــته عجیب پیدا کردم. محل 
زندگی من تهران نیست و در یکی از شهرستان ها 
زندگی می کنم. نوشته را از داخل جوی آب پیدا 
کردم و به ســراغ یک آینه بین در شهرستان 
دیگری رفتم. او برگه را دید گفت پسرعمویت تو 
را جادو و طلسم کرده است. از همان زمان زندگی 
من تحت تأثیر جادوی او قرار گرفته و دســت به 

هرکاری می زدم با شکست مواجه می شدم.

مگر چه اتفاقاتی برایت افتاد؟
من کشــاورز هســتم و هرجا می رفتم به من کار 
نمی دادند. انگار پسرعمویم با سحر و جادو زندگیم 
را تحت کنترل قرار داده بود تا من هرگز در زندگی 
موفق نشــوم. حتی برای یافتن کار به شهرهای 
مختلف سفر کردم اما نتیجه ای نداشت. فقط این 
موضوع نبود، پسرعمویم نزد همه فامیل گفته بود 
که من متادون می خورم و آبرویم را پیش همه برده 
بود. پشت سر من بدگویی کرده بود؛ به طوری که همه 
از من فرار می کردند. یک جورهایی فکر می کردند 
من می خواهم بالیی بر سرشان بیاورم و همه اینها را 
از چشم مقتول می دیدم. حتی می خواست مهر یکی 
از بستگانش را به دل من بیندازد و کاری کند که با او 

ازدواج کنم اما من عاشق همسر و زندگیم هستم.

مگر متاهلی؟
وقتی سرباز بودم عاشــق دخترخاله ام شدم و با 
او ازدواج کردم. دو فرزند هــم دارم؛ یک دختر 
10ساله و یک پسر 8ساله. با وجود این پسرعمویم 
می خواســت مرا جادو کند تا با دخترش ازدواج 

کنم.
اما تحقیقات پلیس نشان می دهد که 

تو مجردی و تا به حال ازدواج نکرده ای؟
نه. من همسر دارم و عاشقش هستم!

چه موادی مصرف می کنی؟ 
من خمارم اصال حوصله حرف زدن ندارم!
 از کی تصمیم به قتل گرفتی؟

از روز چهاردهم فروردین. فردای سیزده به در. 
از همان روز تصمیم به قتل داشــتم تا اینکه با 
خرید چاقو به تهران آمدم. یک راســت به خانه 
پســرعمویم رفتم. به من گفت چای می خوری؟ 
گفتم نه. چون هر وقت در خانــه او غذا یا چای 
می خــوردم حالم خراب می شــد. مــرا جادو 
می کرد؛ حتی یک بار بعد از خوردن چای در خانه 
پسرعمویم به پشت بام رفتم و خودم را به پایین 
پرتاب کــردم که زخمی شــدم! او با جادوگری 
کنترل ذهنم را در دســتش می گرفت. آن روز 

هم به من گفت چای می خوری گفتم نه. کم خونی 
دارم و نمی خورم. بعد به او گفتم چرا با زندگی من 
بازی کردي؟ چرا مرا جادو می کنی؟ او گفت که من 
اشتباه می کنم و بعد سکوت کرد. عصبانی شدم و 
با برداشتن چاقو به سمتش حمله کردم. او راکشتم 
و می خواستم همسر و دخترش را هم بکشم که 

دیدم فرار کردند.
سابقه داری؟

سابقه ســرقت و آدم ربایی دارم. 2ماه قبل از 
زندان آزاد شدم. شاید باور نکنید اما جادوی 
پســرعمویم بود که باعث شــد دست به کار 
خالف بزنم و سابقه دار شوم. او به من حسودی 
می کرد. وقتی می دید که همه فامیل مرا دوست 
دارند زندگی ام را طلســم کرد تا کسی با من 

هم صحبت نشود.
شغلت چیست؟

من خیلی پولــدارم! عالوه بر کشــاورزی، در 
شهرستانمان چاه و موتور آب هم دارم.

پس چرا گفتی دنبال کار می گشتی و 
حتی برای کار به شهرهای دیگر هم رفته بودی؟

او خمیازه می کشــد و پاســخ این سؤال را 
نمی دهد.

گفتوگو

درپوش های فلزی خیابان پاسداران دردسر ساز شده اند
وجوددرپوشهایفلزیابتدایخیابانپاسدارانبعدازتقاطع
گلنبی،باعثتغییرمسیرناگهانیخودروهاوایجادترافیکو
تصادفمیشود.چراشهرداریفكريبرایهمسطحکردناین

درپوشهانمیکند؟
عالءالدین از تهران

زباله و شیرابه آن در سراوان دامن همه گیالن را می گیرد
بهگفتهمسئوالنوبنابرآنچهخودشاناعالمکردهاندازسال63
تاکنونحدودیکمیلیونتنپســماندشهررشتوچندشهر
دیگرگیالن،درجنگلسراواندپوشدهوشیرابهآنباسرعت6تا
12لیتربرثانیهازدلجنگلهایهیرکانیوازطریقرودخانههای
زرجوبوگوهررودواردتاالبانزلیمیشود.اینچیزیاستکه
مسئوالنمیگوینداماسادهترآنایناستکهسراوانمتعفن
وآلودهاســتوکمکمغیرقابلســكونتخواهدشدوآلودگی
آنبههمهگیالنســرایتخواهدکرد.بهدادمردمســراوانو

گیالنبرسید.
صدری از سراوان 

زمین های بایر شمال منطقه  سعادت آباد استفاده و احیا شوند
تعدادیزمینبایردرمنطقهشــمالبلوارکوهســتانمنطقه
سعادتآباد،وجودداردکهبهراحتیمیتواندتبدیلبهفضایسبز
ویاتفریحیشود.بارهابهشهرداریمراجعهوموضوعرامطرح
کردهایمامامتأسفانههیچاقدامیصورتنگرفتهاست.هرباریک
دلیلمیآورندکهبایدگفتحتیاگردلیل،مالکشخصیاست

میتوانندآنرابخرند.
شهروندی از سعادت آباد

تونل آبعلی به پلور در مسیر تهران - پلور راه اندازی  شود
سالهاستتونلپلوربهآبعلیدرمسیرپلوربهتهراندایراست
امادرمسیربرعكسآنیعنیتهرانبهپلوراینتونلدایرنیست
ورانندگانحتمابایدازمســیرامامزادههاشمطیمسیرکنند
کهتفاوتآنحــدود45دقیقهودرصورتوجــودترافیکتا
یکساعتونیمهممیشود.لطفااینتونلضروریاحداثشود.
بهرامی از پلور

نظارتی بر هزینه خدمات درمانی بخش خصوصی نیست
بهتازگیبیمارشدموپزشکدر2نوبتدستورتزریقسرمداد.
باراولبهبیمارســتانخصوصینزدیکمنزلمدرشهرکغرب
مراجعهکردمکهبرایتزریق180هزارتومانازمنگرفتند!بار
دومبهیکدرمانگاهمراجعهکردموهزینهتزریقسرم20هزار
تومانشــد.واقعااینتفاوتقیمت،غیــرازعدمنظارتتوجیه

دیگریهمدارد؟
کالهدوز از تهران 

وضعیت اسفبار موزائیک های خیابان های اطراف میدان انقالب
اینكهچراهرچندوقتیکبارشهرداریاقدامبهکندنموزائیکها
ویاآسفالتپیادهروهامیکنددرحالیکهاصالنیازیبهاینکار
نیستبهجایخود.سؤالاینجاستکهچراازنیرویمتخصص
برایاینکاراستفادهنمیکند!چندوقتپیشپیادهروهایاطراف
میدانانقالبموزائیککاریشدکهمتأسفانهاکثرموزائیکهالق
شدهویاشكستهاند.هزینهمرمتوبازسازیاینخرابیهاازجیب
مردموبیتالمالاستونبایدبدونکارشناسیانجامگیرد.بهتر

نیستنیروهایمتخصصبرایهرکاریدرنظربگیرند؟
برهانی از تهران

بیمه ها باید افزایش قیمت دارو را جبران کنند 
همهچیزچندبرابرگرانشدهودراینمیانافزایشقیمتدارو
انكارناپذیراست.دراینشرایط،اگرطبقمالحظاتیقرارباشد
داروبهمیزانیکهگفتهاندگرانشودکهبسیاریازداروهابدون
مصوبههمگرانشــدهاند،آیانبایدبیمههابارافزایشقیمترا
تقبلکنندکهاضافهپرداختیازجیبمردمبرایداروپرداخت
نشــود.تاکیمردمهزینههمهچیزرابدهندومالیاتوارزش

افزودههمبپردازند؟
صلواتی از سنندج

شورای حل اختالف به راحتی حکم تخلیه می دهد
بهرغممصوبهستادملیکروناوتأکیدمسئوالنبرضرورتکنترل
قیمتاجارهبهاوتمدیدقرارداداجارهباموافقتطرفینوممنوعیت
گرفتنحكمتخلیه،شورایحلاختالفبایکجملهکهخودمقرار
استدرخانهامساکنشومیافرزندمدرحالازدواجاستبهسادگی
حكمتخلیهمیدهدومستأجرانسرگردانوپریشاندنبالخانه
بااجارهبهایباالترهستند.واقعامسئوالنیکباردیگرحمایتاز

مستأجرراتعریفوبرایمردمروشنکنند.
همایونفر از تهران 

علت تغییر نام ورزشگاه ها چیست
نامورزشگاه»تختی«بندرانزلیبه»سیروسقایقران«تغییرپیدا
کردهاست.دلیلاینتغییرنامچیســت؟بهترنبودیکورزشگاه
جدیدبهناماینورزشكارعزیزوفقیدماننامگذاریشود؟مگرنام

تختیچهایرادیداشت؟
توکلی شهمیرزادی از قائمشهر

پیاده روهای خیابان میرداماد پارکینگ موتورها شده است
پیادهرويخیابانمیردامادحوالیمسجد»الغدیر«محلاستقرارو
پارکموتورسیكلتهاشدهکههمینموضوعترددرابرایعابرین
پیادهبسیارسختکردهاست.ازمسئوالنشهرداریمنطقه،تقاضا
داریمبااینتخلفبرخوردکنندواجازهندهنددعواهایلفظیبین

مردموموتورسواراناینقدرادامهیابد.
کاسبی از تهران

تعرفه جدید پزشکی در توان مردم نیست
چندروزیصحبتازافزایشقیمتتعرفههایپزشكیاستودست
آخرقیمتهاییاعالمشدکهواقعادرتوانمردمنیست.هماکنون
نیزمردمازپرداختبسیاریازتعرفههایپزشكیناتوانهستندو
معلومنیستباتعرفههایجدیدپزشكیچهبرسرمردمخواهدآمد.
ضیایی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

مرگ مسافر با خوردن 34بسته تریاک
زنجوانکهسواربرقطار،موادمخدرقاچاقمیکرد،درحالیکه
34بستهتریاکخوردهبود،بهدلیلبازشــدنیكیازبستهها

جانشراازدستداد.
بهگزارشهمشهری،اینحادثهدرقطارکرمان-مشهداتفاق
افتاد.ماجراازاینقراربودکهمهماندارانقطارمتوجهشدندزنی
دریكیازکوپههابیهوششدهووضعیتنامعلومیدارد.آنهاپس
ازبررسیماجراپیبردندکهاینزنبهدالیلنامعلومیفوتشده
استاماهنوزمعلومنبودکهاینزنچهکسیاستوبهچهدلیلی
جانشراازدستدادهاســت.دراینشرایطماجرابهمسئوالن
راهآهناعالموپسازورودقطاربهایستگاهمشهد،پیكراینزن

برایبررسیعلتفوتبهپزشكیقانونیمنتقلشد.
درجریانتحقیقاتمقدماتیمعلومشدکهمتوفیازمسافرانی
استکهزیادباقطارســفرمیکندوبررسیسوابقشنشانداد
کهسابقهقاچاقموادمخدرداردوپیشازایننیزبههمیناتهام
دستگیروزندانیشدهاســت.بنابرایندرشرایطیکههیچآثار
خاصیکهعلتمرگاینزنراروشنکنددراووجودنداشتو
بهنظرمیرسیداوبهدلیلایستقلبیجانشراازدستدادهباشد،
فرضیهبلعیدنموادمخدرتوسطاوبهعنوانمحتملترینفرضیه
درمرگشمطرحشد.ازسویدیگرپیكراینزنکالبدشكافی
شدومتخصصاندرمعدهاوچندینبستهکوچکتریاککشف
کردندکهیكیازبستههابازشدهوباپخششدنموادمخدردر
معدهاینزناوجانشراازدســتدادهبود.سردارحشمتاهلل
ملكی،فرماندهپلیسراهآهنکشوربااعالمجزئیاتاینپرونده
گفت:بیشازیککیلوگرمتریاکدر34بستهآببندیشدهاز

داخلمعدهزنجانباختهخارجشد.

دستگیری دومین متهم در پرونده 
قتل 2کودک 

بادستگیریمردیکهبهخاطردشمنیباهمسرسابقش،2کودک
خردسالخودرادرمشهدبهقتلرساندهبود،همدستوینیز

بهداممأمورانافتاد.
بهگزارشهمشهری،چندیپیشزن24سالهلنگرودیراهی
ادارهپلیسشدوگفتکه2کودکخردسالشناپدیدشدهاندو
اونگرانآنهاست.ویتوضیحداد:منوشوهرمکهمردی32ساله
استچندسالپیشازهمجداشدیموازسال97حضانتدختر
7سالهوپسر4سالهامرابهشوهرمسپردمواوبچههاراباخودش
برد.پسازآنگاهیتلفنیبادخترمحرفمــیزدمتااینكهاز
سال98شوهرسابقمدیگراجازهندادکهبااوحرفبزنم.ازطرفی
خودشهمناپدیدشدهوهیچنشانیازاوندارمواحتمالمیدهم
کهبالییسربچههاآوردهباشد.بااظهاراتاینزنتحقیقاتبرای
شناساییشوهرسابقویآغازشــد.درحالیکهزنجوانتصور
میکرداودریكیازشهرهایشمالیکشورمخفیشدهباشد،اما
پلیسبابررسیسرنخهاییکهازاودراختیارداشتدریافتکه
ویدرمشهدسكونتدارد.درادامهتیمیازکارآگاهانجنایی
گیالنراهیمشهدشدندوباهماهنگیباقاضیصادقصفری،
بازپرسویژهقتلمشهدومأمورانآگاهیاینشهر،موفقشدند
محلزندگیمردجوانراشناساییواورادستگیرکنند.متهم
پسازانتقالبهادارهآگاهیاعترافکردکهبهدلیلکینهودشمنی
باهمسرســابقشهردوفرزندشرابهقتلرساندهواجسادآنها
راباهمدستییكیازدوستانشدربیابانهایبلوارطبرسیدفن
کردهاست.ســردارعزیزاهلل،فرماندهانتظامیگیالنبابیاناین
خبرگفت:متهمابتدادختر7سالهاشرادرسال98وبعدپسر
4سالهاشرادرسال99بهقتلرســاندهبودکهدرادامهبقایای
اجســاداین2کودکدرجریانحفاریانجامشــدهدرمشهد
پیداشد.ویادامهداد:بادســتگیریمتهمواعترافهولناکاو
بهارتكاباینجنایات،دوستویکهمردی42سالهاستودر
دفناجسادهردومقتولبهمتهمکمککردهبوددرشهرلنگرود

شناساییودستگیرشد.تحقیقاتازهردومتهمادامهدارد.

فرار ناکام سارق از بیمارستان
وقتیماموران،سارقزخمیرابهبیمارستانبردند،همدستاواز

طبقهدومبهپایینپریدکهفرارکنداماموفقنشد.
بهگزارشهمشهری،شامگاهجمعهگذشــتهمأمورانگشت
پلیسدریكیازخیابانهایتهرانبه2مردجوانکهســواربر
موتوربودندمشكوکشــدند.آنهابهمحضدیدنمامورانفرار
کردندکهمامورانبهتعقیبشــانپرداختندوموفقشدندهر
دویآنهاراگیربیندازند.دزدانحاضرنمیشدندتسلیمشوند
ویكیازآنهادستانشرادورگردنمأمورپلیسگرهزدوقصد
داشــتویراخفهکندامامأمورپلیسموفقشدخودشرااز
دستمتهمنجاتبدهدودرجریانکشمكشوجدالمیانآنها،
متهمزمینخوردوزخمیشد.نفردومنیزدستگیرودستبند
اتهامبردستانشزدهشد.ازســویدیگرمأموراندربازرسیاز
کیفمتهمان،لوازمسرقتماننددیلم،پیچگوشتیو...کشف
کردندکهنشانمیدادآنهاسارقانمنزلهستند.دراینشرایط
مأمورانپلیس،دزدزخمیرابهمرکزدرمانیکهدرآنحوالیبود
منتقلکردند.ایندرحالیبودکهمأموردیگرمراقبمتهمدوم
بودکهدستبندبهدستداشت.درشرایطیکهدزداولرویتخت
اورژانستحتدرمانبود،دزددومازفرصتسوءاستفادهکردهو
ازپنجرهطبقهدوممرکزدرمانیخودشرابهپایینپرتابکرد
تافرارکند.امااودرجریاناینسقوطازناحیهدستوپازخمی
شدونهتنهاموفقبهفرارنشد،بلكههمانجابستریشد.درادامه
باانجامتحقیقاتاولیهمعلومشدکهآنهاسابقهدارهستندوقصد

داشتندروزحادثهبهخانهایدستبردبزنندکهدستگیرشدند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاهازحادثه

جنایی

اعضایبــدنمعلمیکــهدرکالسدرس
دچارســكتهوپسازآنمرگمغزیشده
بود،بهبیماراننیازمنداهداشد.بهگزارش
همشــهری،چندروزپیــشدانشآموزان
کالسزبانوادبیاتفارسییكیازمدارس
شهرگلبهارمشهدشاهدحادثهایدردناک
بودند.دبیرآنهابهنامســیمینمشــهدی
منصوری،زمانــیکــهدرکالسدرحال
تدریسبودناگهاندچارسكتهمغزیشد
وازحالرفت.ماجراازســویمســئوالن
دبیرستانبهاورژانسگزارششدودقایقی
بعدپیكرنیمهجانخانممعلمبهبیمارستان
انتقالیافت.دراینمدتتالشپزشــكان

براینجاتجاناوفایدهاینداشــتودر
نهایتخانممعلمدچارمرگمغزیشــدو
اینیعنیدیگربهزندگیبازنخواهدگشت.
دراینشــرایطمذاکرهبااعضایخانوادهاو
آغازشدوآنهابابزرگواریقبولکردندکه
اعضایبدنخانممعلمبهبیماراننیازمند
اهداشودتاآخریندرسیکهازخانممعلم
درذهنشــاگردانشباقیمیماند،درس

ایثارونوعدوستیباشد.
بهاینترتیــبپیكرخانممعلــمکهخود
دانشجویدکترایزبانوادبیاتفارسیدر
مرحلهدفاعرسالهبود،بهاتاقعملمنتقل
واعضایبدناوبهبیماراننیازمنداهداشد.

زنکالهبــردارابتــدادرنقشخیرســراغافراد
بیبضاعــتمیرفــتوبــهبهانــهگرفتــنوام
قرضالحســنهبرایآنهامدارکشناساییشــان
رامیگرفت.اوسپسبااســتفادهازاینمدارکنقشهکالهبرداری

میلیونیخودراعملیمیکرد.
بهگزارشهمشــهری،مدتیقبلمأمورانپلیسشهرستانچالوس
درجریانکالهبرداریهایزیرکانهیکزندراینشهرقرارگرفتندو
تحقیقاترابرایشناساییودستگیریاوآغازکردند.بررسیهانشان
میدادکهمتهمباتهیهوتنظیمقولنامهومبایعهنامهجعلیخودشرا
مالکزمینیدراینشهرجازدهوبااستفادهازمدارکشناساییقالبی
اقدامبهانتشارآگهیفروشزمینکردهوپسازآننیزموفقشدهاین
زمینرامیلیونهاتومانبهمشــتریاشبفروشد.خریداراماپساز
پرداختپول،زمانیکهسراغزمینرفتهدرکمالناباوریمتوجهشده
کهمالکزمینفرددیگریاستواوفریبیکزنکالهبردارراخورده
است.ایندرحالیبودکهمتهمپسازدریافتپولناپدیدشدهوهیچ

ردوسرنخیازخودشبهجانگذاشتهبود.
باشروعتحقیقاتپلیسی،مأموراندریافتندمدارکشناساییکهزن
کالهبرداربرایفروشزمینازآناستفادهکردهمتعلقبهیکخانواده
بیبضاعتاست.باشناساییاینخانوادهمعلومشدکهزنکالهبردار
ابتداســراغآنهارفتهوخودشرافردیخیرجازدهومدعیشدهکه
میتواندبرایآنهاوامقرضالحسنهبگیرد.اوسپسمدعیشدهکهبرای
انجاماینکارفقطبهشناسنامهوکارتملیاینخانوادهنیازداردوآنها
نیزبهتصوراینكهقراراستواممیلیونیدریافتومشكالتمالیشان
راحلکنند،مدارکشناساییخودرادراختیاراینزنقراردادهبودند.
زنکالهبرداراماپسازدریافتمدارکشناساییطعمههایشناپدید
شدهودیگرنهخبریازاوشدهبودونهوامقرضالحسنهایدرکاربود.
تحقیقاتنشانمیدادکهاین،نخستینمرحلهازنقشهزنکالهبردار
بودهوویپسازبهدستآوردنشناسنامهوکارتملیطعمههایش،
اقدامبهشناساییزمینیاآپارتمانهاییمیکردکهمالكشدرشهر
دیگریسكونتداشت.ویســپسبرایآپارتمانیازمینموردنظر
سندومبایعهنامهجعلیتهیهووانمودمیکردکهمالکآناست.پس

ازآننیزاقدامبهدرجآگهیفروشکردهووقتیبرایزمینیاآپارتمان
مشتریپیدامیشد،همراهاوبهبنگاهمعامالتامالکمیرفتتازمین
یاآپارتمانرابهویبفروشد.اینزنهنگاممعاملهازمدارکشناسایی
همانافرادیاستفادهمیکردکهقبالبهبهانهوامقرضالحسنهفریب
ویراخوردهبودندوبعدازدریافتپول،ناپدیدمیشدوسراغطعمه

دیگریمیرفت.
کالهبرداریزنشیادادامهداشتوایندرحالیبودکه4نفرکهفریب
اوراخوردهومیلیونهاتومانسرمایهشانراازدستدادهبودندازوی

شكایتکردند.
سرهنگعلیاکبرخسروی،فرماندهانتظامیشهرستانچالوسگفت:
باانجاماقداماتاطالعاتیوبررســیهایهمهجانبهمأمورانموفق
شدندمتهمراشناساییکنند.آنهاویرازیرنظرگرفتندودرنهایت
زنکالهبردارزمانیکهدریكیازبنگاههایچالوسدرحالمعامله

زمینیباهمانشگردقبلیبود،دستگیرشد.
خسرویازکشــفتعدادیشناســنامهوکارتملیمتعلقبهافراد
غیروتعداد3برگمبایعــهنامهوقولنامهجعلــیازمتهمخبردادو
تأکیدکرد:متهمدربازجوییهابه4فقرهکالهبرداریاعترافکردهو

تحقیقاتبرایشناساییدیگرجرایماحتمالیویادامهدارد.

مردمعتادباادعایاینكهپســرعمویشباســحرو
جادوزندگیشرانابودکرده،نقشهقتلاوواعضای
خانوادهاشراکشید.اوگرچهتوانستپسرعمویش
رابهقتلبرساندامادختروهمسرمقتولبازیرکیازخانهگریختند

وباعثدستگیریقاتلشدند.
بهگزارشهمشهری،عصریكشنبهگذشتهفردیهراسانباپلیس
110تماسگرفتوگفتکهمردیباضرباتچاقو،همسایهآنهارابه

قتلرساندهوحاالدرخانهمقتولزندانیشدهاست.
پسازاینتماس،تیمیازمأمورانکالنتری157مسعودیهراهی
محلحادثهشدندودرهمینهنگامقاتلکهدرخانهمقتولزندانی
شــدهبودازپنجرهطبقهدومبهحیاطپریدولنگلنگانپابهفرار

گذاشتکهمأمورانبادیدنویموفقشدنداورادستگیرکنند.
آنهادرادامهواردخانههمسایهشدندودرآنجاباجسدخونینمرد
صاحبخانهمواجهشــدهوحادثهرابهقاضیمحمدتقیشــعبانی،

بازپرسجناییتهرانگزارشکردند.
دقایقیبعدبازپــرسجناییتهرانبههمراهتیمتجســسپلیس

آگاهیتهراندرمحلحادثهحاضرشدند.مقتولمردی70سالهبود
کهجسدشدرسالنپذیراییافتادهبود.عاملجنایتکهازسوی

پلیسدستگیرشدهبودنیزپسرعموی39سالهویبود.
تیمجناییدرنخســتیناقدامبهتحقیقازهمسرودخترمقتول
پرداخت.آنهاکهازاینماجراوحشتکردهبودندمیگفتندکهقاتل

قصدداشتهجانآندونفرراهمبگیرد.
همسرمقتولگفت:قاتلحوالیظهرازشهرستانبهخانهماآمد.او
معتادبهموادمخدراستووقتیواردخانهماشدشروعکردبهبحث
کردنباهمسرم.اورفتارعجیبیداشتومدامبهشوهرممیگفت
چرااوراطلسمکردهاست.بعدازداخلکیفشچاقوییبیرونکشید

وبیمحاباچندضربهبهشوهرمزد.
ویادامهداد:اوسپسقصدداشــتبهمنودخترمحملهکندکه
ماوحشتزدهفرارکردیموازخانهخارجشدیمودررابهرویقاتل
قفلکردیم.بعدبادادوفریادازهمسایههاکمکخواستیمتااینكه
یكیازآنهاباپلیستماسگرفتوکمیبعدنیزقاتلدستگیرشد.

پسازروشنشدنحقایق،متهمبهقتلبادستوربازپرسجنایی

تهرانبازداشتشدوجسدمقتولنیزبهپزشكیقانونیانتقالیافت.
مردجنایتكارصبحدیروزوقتیپیشرویبازپرسجناییتهرانقرار
گرفتجزئیاتقتلیراکهمرتكبشدهبودشرحدادومدعیشدکه
مقتولباطلسمزندگیشراتباهکردهوقصدداشتههماووهمهمسر
ودخترشرابهقتلبرساندامانقشهاشناکامماند.پسازاعترافات
عجیباینمرد،ویبرایانجامتحقیقاتبیشتردراختیارمأموران

ادارهدهمپلیسآگاهیتهرانقرارگرفت.

 کالهبرداری 700میلیونی
 به بهانه فروش تن ماهی ارزان

2مردشیادبااســتفادهازیکوانتبارکنارخیابانتن
ماهــیمیفروختنداماهدفاصلیشــانخالیکردن
حساببانكیشهروندانبااستفادهازترفنداسكیمری

بود.
بهگزارشهمشهری،رسیدگیبهاینپروندهازچندی
قبلدردستورکارمأمورانپلیسفتایتهرانقرارگرفت.
تعدادیازشهروندانمدعیبودندبهشكلیغافلگیرانه
بهحساببانكیشاندستبردزدهشدهاست.هیچکدام
ازشاکیاننمیدانستنداینبرداشتغیرقانونیچطور
انجامشدهوچهکسیدرپشتپردهاینسرقتقراردارد.
باوجوداینوقتیمأمورانپلیسفتابهبررسیدقیقاین
پروندههاپرداختندپیبردندکههمهشاکیانپیشاز
دستبردبهحسابشانازفروشندهایدورهگرددرکنار
خیابانتنماهیخریدهاند.اینموضوعنشــانمیداد

مالباختگانقربانیکالهبرداراناسكیمریشدهاند.
یكیازمالباختگانگفت:کنارخیابانیکوانتیدیدم
کهتنماهیراارزانترازقیمــتبازارمیفروخت.من
همتوقفکــردموچندتنماهیخریــدمامایکروز
بعدناگهانمبلغزیادیازحساببانكیامکمشدومن
فكرشراهمنمیکردمکهاینبرداشتتوسطفروشنده

تنماهیانجامشدهباشد.
بررسیاظهاراتســایرشاکیاننیزنشــانمیدادکه
مجرمانتحتپوششفروشتنماهیارزانقیمت،با
یکخودرویوانتباردرتهرانمشــغولکارهستندو
پسازکپیکردنکارتهایبانكیمالباختگانبهوسیله
دستگاهاســكیمر،اقدامبهبرداشتغیرمجازازحساب
بانكیآنانمیکنند.دراینشــرایطباکمکشاکیان
مشخصات2کالهبرداربهدستآمدومأمورانبااستفاده
ازشیوههایپلیسیموفقشــدندمخفیگاهمتهمانرا
شناساییوآنهارادرشرقتهراندستگیرکنند.مأموران
دربازرسیمخفیگاهدستگیرشدگانتجهیزاتاسكیمررا
نیزکشفکردندتاجایانكاریبرایمتهمانباقینماند.
سرهنگداوودمعظمیگودرزی،رئیسپلیسفضای
تولیدوتبادلاطالعاتتهرانبــزرگبااعالمجزئیات
اینپروندهگفت:متهمانپــسازانتقالبهپلیسفتاو
رودرروشدنباشاکیانبهبیشاز29فقرهکالهبرداری
بهارزش700میلیونتوماناعترافکردندوتحقیقات
دراینبــارهادامهدارد.ویادامهداد:شــهروندانبرای
پیشگیریازسرقتبهصورتاسكیمینگ،انجامعملیات
بانكیوواردکردنرمزکارتحساببانكیراشخصاًانجام
دهند،چراکهحتیدرصورتنصباسكیمررویدستگاه
کارتخوانوکپیکردناطالعــاتکارتبانكی،بدون
اطالعازرمزعبور،امكانبرداشتازحسابشهروندان
وجودندارد.رئیسپلیسفتایتهــرانبزرگدرادامه
گفت:تغییررمــزدورهاییكیازبهتریــنراههابرای
جلوگیریازعملیشدناهدافمجرمانهکالهبرداران
استوتوصیهمیشوددرصورتاطالعازهرگونهفعالیت
مجرمانهدرفضایمجازیمراتبراازطریقسایتپلیس

فتابهآدرسwww.Cyberpolice.irگزارشکنید.

مردی که نقشه قتل عام خانواده پسرعمویش را کشیده بود پس از نخستین قتل دستگیر شد

نقشه حساب شده يک زن برای کالهبرداری های ميليونی 

ايثار؛ آخرين درس خانم معلم 

داخلی
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خط خبر
  جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت حمایت کافی از سوی کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا برای تحریم کامل یا وضع تعرفه های تنبیهی بر واردات نفت و گاز روسیه 

وجود ندارد.
  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد )UNHCR( اعالم کرد تعداد اوکراینی هایی 

که آواره دیگر کشورها شده اند به ۵میلیون و ۲۳۲هزار و ۱۴نفر رسیده است.
  نیروهای روســیه همچنان در تالش برای تصرف مجتمع فوالد آزوفستال، آخرین پایگاه 
نیروهای اوکراین در شهر بندری ماریوپل هستند. روسیه اعالم کرده به غیرنظامیانی که در 

این کارخانه گرفتار شده اند اجازه خروج می دهد.
  آنتونی بلینکن و لوید آستین، وزرای خارجه و دفاع آمریکا به کی یف سفر کردند. وزیر دفاع 
آمریکا نسبت به پیروزی اوکراین در جنگ ابراز امیدواری کرد و گفت این کشور می تواند در 

صورت داشتن »تجهیزات مناسب« بر روسیه غلبه کند.
  آمریکا ۷۰۰میلیون دالر کمک نظامی دیگر به اوکراین ارسال خواهد کرد.

   آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن، از ارسال تسلیحات از سوی آمریکا به اوکراین 
ابراز نگرانی کرد و نسبت به ادامه این روند هشدار داد.

مکث

2ماه بعد از آغاز جنــگ اوکراین، 
بــرای  آمریکایی هــا  وعــده 
منزوی کردن روس هــا در جهان، 
بیشــتر شــبیه یک آرزوســت تا 
واقعیت. واقعیت آن اســت که تا به اینجا، تالش ها 
برای به انزوا کشاندن روسیه فقط در غرب خریدار 
داشته و دیگر کشورهای جهان در برابر آن مقاومت 

کرده اند.
کشورهای غربی مقابله با روسیه را با تحریم هایی که 
به قول خودشان در تاریخ بی سابقه بوده آغاز کردند. 
کشــورهای اروپایی به همراه آمریکا، کانادا، ژاپن و 
اســترالیا حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای 
مسافربری روسیه بستند. بسیاری از بانک های روسی 
هم تحریم شدند و از سیســتم پرداخت بین المللی 
ســوئیفت کنار گذاشته شــدند. اموال ثروتمندان 
روس در گوشه و کنار اروپا توقیف شدند و فهرست 
بلندباالیی از چهره های سیاسی و اقتصادی روسیه 
تحت تحریم قرار گرفتنــد. آمریکایی ها هم واردات 
نفت و گاز از روســیه را ممنوع اعــالم کردند. این 
تحریم ها روسیه را به شدت به دردسر انداخته اما این 
دردسر بیشتر در تعامل این کشــور با غرب نمایان 
شده اســت. در دیگر نقاط جهان، وضع به گونه ای 
دیگر است. برخی کشورها که در ارتباطات خارجی 
خود محتاط هستند، در برابر این تحریم ها همچنان 
مقاومت کرده اند. خارج از دنیایــی که به »غرب« 
معروف است اما برخوردها با مسکو بسیار محتاطانه 
بوده است. یک هفته پس از حمله روسیه به اوکراین، 
در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل، آفریقای 
جنوبی کــه تصور می شــد همراه غرب باشــد، به 
قطعنامه علیه روســیه رأی ممتنع داد. در آســیا و 
آفریقا هم تعداد کشــورهایی کــه رأی مخالف یا 
ممتنع دادند کم نبودند. در آمریکای التین، برزیل 
و مکزیک با تحریم های غرب علیه روسیه مخالفت 
کردند تا مشخص شود آنقدرها هم که تصور می شد 
جهان در برخورد با آغازگر جنگ اوکراین یکدست 

و هم صدا نیست.
کریس الندسبرگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه 
ژوهانســبورگ، در واکنش به عدم  همراهی برخی 
کشورها با آمریکا و اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته 
اســت: »این نشــان می دهد که روزبه روز بر تعداد 
کشورهایی که می خواهند مســتقل از غرب عمل 
کنند، افزوده می شود؛ حتی کشورهایی که به غرب 
وابسته هســتند و به حمایت غربی ها نیاز دارند.« 

خورخه هین، سفیر سابق شیلی در هند و آفریقای 
جنوبی هم در این رابطه گفته اســت: »اینکه شما 
حمله به اوکراین را محکوم کنید، یک چیز اســت 
و همراهی کردن با یک جنــگ تمام عیار اقتصادی 
علیه روسیه یک چیز دیگر. کشورها دیگر به راحتی با 
تصمیم هایی که در نهایت به ضرر منافع اقتصادی یا 

نظامی شان باشد همراهی نمی کنند.«
این کامال در مورد عربستان و امارات صدق می کند. 
این دو کشــور با وجود روابط بسیار نزدیک با غرب 
و به خصوص آمریــکا، هنوز هیــچ موضع جدی و 
خصمانه ای علیه روسیه نگرفته اند. عربستان حتی 
به درخواست های آمریکا برای افزایش تولید نفت هم 
پاسخ نداده است. برای هند، که اکنون بر سر دوراهی 
انتخاب میان روسیه و آمریکا قرار گرفته، طفره رفتن 
از اظهارنظر تا به اینجا بهترین نتیجه را داشته است. 
آمریکا متحد هند است اما روسیه هم شریک مهم 
تجاری و نظامی این کشور است. قراردادن کشورها 
در مقابل انتخاب میان یکی از این دو، چیزی اســت 
که دیگر به راحتی در جهان امروز امکان پذیر نیست؛ 
جهانی که منافع کشــورها در آن، بیش از هر زمان 

دیگری در هم تنیده است.
غربی ها نتوانسته اند در نهادهای بین المللی که خود 
میداندار آن هســتند هم آنگونه که تصور می شــد 
روسیه را به حاشــیه برانند. سازمان یونسکو تالش 
کرد نشســت 2ماه دیگر کمیته میراث جهانی را از 
مسکو به کشوری دیگر منتقل کند اما این پیشنهاد 
آنقدرها مورد اســتقبال اعضا قرار نگرفت. فعال این 
سازمان تصمیم گرفته نشست را تا »اطالع ثانوی« 
لغو کند تا شاید با توقف حمالت روسیه به اوکراین 

و برقراری صلح، بــار دیگر این نشســت در همان 
مسکو برگزار شــود. برای حذف روسیه از نشست 
گروه20 در اندونزی هم تالش های مشابهی شد اما 
اندونزیایی ها اعالم کردند که در این بحران بی طرف 
هستند و حاضر نیستند نماینده روســیه را از این 

جلسه حذف کنند.

غربی های نامنسجم
غربی ها حتی در جبهه خود هم آنقدرها منســجم 
نبوده اند. آمریکا واردات نفت و گاز از روسیه را متوقف 
کرده؛ چراکه خود صاحب منابــع عظیم نفت و گاز 
است. اما کشــورهای اروپایی که وابستگی جدی به 
گاز روســیه دارند، هنوز نتوانسته  اند برای همراهی 
با آمریکا در تحریم واردات انرژی از روسیه، هم نظر 
شوند. اروپا 40درصد گاز و یک چهارم نفت خود را از 

روسیه تامین می کند.
وب سایت فارین پالســی در گزارشی مفصل درباره 
تأثیر تحریم ها بر اقتصاد روسیه نوشته که با وجود 
تبلیغات گسترده درباره اثرگذاری تحریم ها، صادرات 
نفت روســیه به اروپا، ترکیه و هند طی هفته های 
اخیر افزایش هم داشته اســت. باوجود تحریم های 
غرب، حجم صادرات نفت روســیه طی ماه آوریل 
)30روز دوم جنگ اوکراین( 3.6میلیون بشــکه در 
روز بوده اســت. این میزان طی ماه مارس )30روز 
اول جنگ اوکراین( 3.3میلیون بشــکه بوده است. 
این وب سایت به نقل از کارشناســان حوزه انرژی 
در اروپا نوشته که روســیه از فروش نفت و گاز خود 
روزانه حدود یک میلیارد دالر درآمد دارد و بیشــتر 
این پول هم از کشورهای اروپایی می آید. اروپایی ها 

بانک های کلیدی روسیه را از تحریم های سوئیفت 
مستثنی کرده اند تا بتوانند پول نفت  و گاز وارداتی از 

این کشور را پرداخت کنند.
درآمــد مــازاد ارزی روســیه طی 3ماه نخســت 
ســال جاری میالدی، 60میلیارد دالر بوده اســت. 
مقایسه این عدد با درآمد مازاد ارزی این کشور طی 
کل سال گذشــته میالدی، که برابر با 120میلیارد 
دالر بوده، نشــان می دهد که جنــگ اوکراین در 
مجموع آنقدرها هم به اقتصاد روســیه، دســت کم 
تا به اینجا آسیب نزده اســت، چراکه یکی از اثرات 
فوری جنگ اوکرایــن، افزایش قیمت نفت و گاز در 
جهان بود. روسیه بعد از آمریکا و عربستان، سومین 

تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است.
تحریــم گاز از تحریم نفت هم ســخت تر اســت. 
قراردادهای گازی اغلــب قراردادهای طوالنی مدت 
هستند و به راحتی نمی توان در بازار جهانی انرژی، 
تامین کننده گاز پیدا کرد. انتقال گاز برخالف نفت، 
از طریق خطوط ثابت لوله انجام می شود و حتی به 
فرض یافتن تامین کننده جدید، ســاخت خطوط 
جدید انتقال گاز پروســه ای زمان بــر خواهد بود. 
درست است که آلمان بالفاصله پس از حمله روسیه 
به اوکرایــن، بهره برداری از پروژه مهــم انتقال گاز 
نورداستریم2 را متوقف کرد اما گاز روسیه همچون 
گذشته در لوله های خط نورداستریم1 بدون توقف 
جریان دارد و صنایع آلمان را تغذیه می کند. گاز مایع 
)LNG( تنها گزینه جایگزین است. انتقال گاز مایع 
از طریق کشتی انجام می شــود اما جایگزین کردن 
گاز مایع تولیدی آمریــکا، قطر و کانادا )بزرگ ترین 
تولیدکنندگان گاز مایع جهان( شاید برای اروپایی ها 

سال ها زمان نیاز داشته باشد.
تنها مبنع انرژی روسیه که فعال صادراتش با مشکل 
روبه رو شده، زغال سنگ اســت. وزیر انرژی روسیه 
اعالم کرده که صادرات زغال ســنگ این کشور در 
مقایسه با سال گذشــته، 20درصد کاهش داشته 
اســت. با این همه، آمریکایی ها و اروپایی ها تأکید 
دارند که در درازمدت، اقتصاد روســیه زیر فشــار 
تحریم های وضع شده متالشــی خواهد شد. شاید 
چنین باشد اما از آنجا که تحریم ها در کوتاه مدت اثر 
چندانی بر اقتصاد روسیه نداشته اند، غرب نتوانسته 
کشورهای جهان را برای همراهی با خود قانع کند. 
فارغ از این، اگر هدف اصلی تحریم ها تنبیه والدیمیر 
پوتین برای توقف ماشــین جنگی روسیه در خاک 

اوکراین بوده، غرب در آن موفق نبوده است.

غرب، ناتوان در انزوای روسیه 
تالش های آمریکا، اروپا و متحدان آنها برای منزوی کردن روسیه و فشار بر اقتصاد این کشور دست کم در کوتاه مدت ناموفق بوده است

 شکست با طعم پیروزی
برای راست هاي افراطی فرانسه

اتفاق بزرگ دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در 
نگاه اول پیروزی دوباره امانوئل مکرون در برابر مارین لوپن 
است اما در نگاهی کالن تر، شیب صعودی آرای راست های 
افراطی در سال های اخیر، زنگ خطر را برای جامعه فرانسه 

به صدا در آورده است.
به صورت سنتی، تمامی احزاب سیاســی در فرانسه، وقتی 
نامزد راســت های افراطی بــه دور دوم راه پیــدا می کند، 
اختالف ها را کنــار می گذارند و از نامــزد مقابل او حمایت 
می کنند تا راســت های افراطی از قــدرت دور بمانند. این 
اتحاد، در چند دهه اخیر کارایی داشــته اما به نظر می رسد 
روزهای دور نگاه داشتن راســت های افراطی از قدرت، به 

شماره افتاده است.
کاهش شــدید اختــالف آرای لوپن و مکرون نســبت به 
انتخابات 5 سال گذشته، نشانه ای از اقبال رو به رشد مردم 
فرانســه به حزب راســت افراطی خانم لوپن است. ژولین 
 GAM هووارد، کارشناس ارشد گروه مشاوره سرمایه گذاری
به سی ان بی سی گفته اســت که آرای باالی لوپن نشانه ای 
از تغییرات بزرگ، نه فقط در فرانســه که در کل اروپاست؛ 
»فاصله کم آرا و این واقعیت که لوپن بیش از 40درصد آرا 
را به خود اختصاص داده،  به نظر من نشانه ای نگران کننده از 
وضعیت سیاست در فرانسه و از آن فراتر، وضعیت نابرابری و 

استانداردهای زندگی در تمام اروپاست.«
مکــرون میانه گــرا، روز یکشــنبه در دور دوم انتخابــات 
58.54درصد آرا را به خود اختصاص داد؛ درحالی که لوپن، 
موفق شــد 41.46درصد آرای مردم را کسب کند. 5سال 
پیش، وقتی کــه همین دو نامزد به دور دوم رفتند، ســیل 
آرای مردم به مکرون، چنان شکست ســنگینی به لوپن و 
حزبش تحمیل کرد که بسیاری گمان می بردند راست های 
افراطی فعال کمر راســت نخواهند کرد؛ در آن سال مکرون 
66.1درصد و لوپن 33.9درصد آرا را به خود اختصاص دادند. 

یک دوره قبل از آن که لوپن برای نخستین بار در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت کرده بود، تنها 17.90آرا را در دور 
اول به خود اختصاص داد و از راهیابی به دور دوم بازماند. با 
این حال شروع قدرت نمایی راست های افراطی، به انتخابات 
سال 2002بر می گردد، جایی که ژان ماری لوپن، پدر مارین 
و رهبر وقــت حزب جبهه ملــی )در دوران مارین لوپن، به 
اجماع ملی تغییر نام داد(، موفق شــد در کمال شگفتی به 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه پیدا کند. او البته تنها 
17.8درصد آرا را کســب کرد اما صرف حضورش در دوره 
دوم، زنگ خطری بود که حاال دیگــر نمی توان طنینش را 

در فرانسه نشنید.
لوپن یکشنبه بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات، در جمع 
هوادارانش شکست را قبول کرد اما امیدوارانه گفت: »ما به 
هر حال برنده شده ایم. ایده هایی که ما نماینده آنها هستیم 

در حال رسیدن به اوج هستند.«
ایــن آمار باال، دردســری بزرگ بــرای مکــرون در دوره 
ریاســت جمهوری او خواهد بود. مجتبــی رحمان، مدیر 
اجرایی گروه مشاوره ای اوراســیا گفته است: »آرای لوپن 
که از ســوی اکثریت طبقه کارگری و در مناطق روستایی 
و غیرشهری به دست آمده، شکاف عمیق در جامعه فرانسه 
را نشان می دهد، مســئله ای که دور دوم ریاست جمهوری 
مکــرون را همچون دور اول با مشــکالت زیــادی مواجه 

خواهد کرد.«
افزایش حمایت از لوپن تا حــدی به خاطر تغییر لحن او در 
سال های اخیر بوده است. تحلیلگران سیاسی معتقدند که 
او  بسیار میانه روتر از گذشــته شده و برخالف انتخابات دور 
گذشته، از تمرکز بر مسئله مهاجران و مخالفت با اتحاد اروپا 
دوری کرده اســت. به جای آن، لوپن تصمیم گرفته است 
درباره تورم افسار گســیخته و ضعیف تر شدن قدرت خرید 

شهروندان فرانسه صحبت کند.
جســیکان هیند، اقتصاددان در گروه کپیتال اکونومیکس 
گفته است: »ما نباید افزایش آرای او را نادیده بگیریم. این 
افزایش آرا نشان  می دهد که تالش های او برای جا انداختن 

حزب و سیاست هایش کارگر افتاده است.«
در مقابل شــهرهای بزرگ که پایگاه رأی مکرون بوده اند، 
لوپن موفقیتی خیره کننده در مناطق غیرشهری و روستایی 
داشته اســت. به گزارش اکونومیســت، مکرون به صورت 
خیره کننده ای در شهرهایی مثل لیون، پاریس و تولوز برنده 
شد و عملکردی قانع کننده در شمال غرب داشت. او حتی 
در شهرهایی که هوادار چپ های افراطی بودند هم عملکرد 
خوبی داشــت. بهترین عملکرد لوپن، در جنوب شرق بود، 
پایگاه راست های افراطی، جایی که نگرانی ها درباره مهاجران 
بسیار شدید اســت و جمعیت چشــمگیر بازنشستگان به 
راست ها رأی می دهند. لوپن همچنین در مناطق صنعتی  
که فعالیت های صنعتی شان رو به افول است، با اقبال زیادی 

مواجه شد.
او امیدوار اســت با اتکا به همین حمایت های چشمگیر، در 
انتخابات پارلمانی در انتهای بهار هم به موفقیت برسد. این 
انتخابات در فرانسه چنان مهم شده که از آن با عنوان »دور 
سوم انتخابات ریاست جمهوری« نام برده می شود. ترکیب 
پارلمانی تا حــد زیادی تعیین خواهد کــرد که آیا مکرون 
می تواند برنامه ها و وعده هایش را آنطور که دلش می خواهد 
پیش ببرد یا نــه. عالوه بر لوپن، ژان لوک مالنشــن، نامزد 
چپ های افراطی هم که در دور اول انتخابات اخیر سوم شد، 
روی انتخابات پارلمانی حساب زیادی باز کرده و برنامه های 
خاصی برای تشــکیل یک اپوزیســیون پرقدرت در مقابل 

دولت مستقر دارد.

 مایکل فالون
وزیر دفاع سابق انگليس

اوکرایــن بــه مــدت 7 ســال بــرای خرید 
تســلیحات بــه انگليــس درخواســت 
مــی داد اما اين درخواســت ها هربار به 
دلیل ترس از تحریک پوتین رد مي شد. 
در سال 2014، در هیأت دولت از اینکه 
اســلحه موردنیــاز اوکرایــن را برایــش 
بفرســتیم، جلوگیــری کردنــد. برخــی 
اعضای کابینــه می گفتند کــه نباید در 
راســتای تحریک بیشــتر روســیه کاری 

كنيم. )خبرگزاري فرانسه(

 مال یعقوب
سرپرست وزارت دفاع افغانستان

تهدیدهــا علیــه افغانســتان از داخل و 
خــارج را خنثــی خواهیــم کــرد و در این 
باره نگرانی وجود ندارد. در برابر تجاوز 
پاکســتان بــه خوســت و کُنــر بــه  خاطر 
مصالح ملــی ســكوت کردیم امــا دیگر 
ســكوت نخواهیــم کــرد. افغانســتان 
هم اکنون از طرف همسایگانش تحت 

فشار است. )رويترز(

 نمونه گیری انبوه کرونا 
در پکن 

پکن، در پــی افزایش آمار ابتال بــه کرونا در این 
کالنشــهر، نمونه گیری انبوه از ساکنان این شهر 

را آغاز کرده است.
به گــزارش بی بی ســی، در ابتدای ایــن هفته، 
26مورد در منطقه چئویانگ گزارش شــده که 
باالترین نرخ از زمان اوج گیــری دوباره آمار ابتال 
در این شهر است. با وجود هشــدار دولت درباره 
اینکه غذا به انــدازه کافی موجود اســت، مردم 
بیرون سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای، 
 صف های درازی برای خرید ایجاد کرده اند. مردم 
نگران این هســتند این شــهر هم به سرنوشت 
شــانگهای دچار شــود؛ جایی کــه 25میلیون 
شهروند به خاطر قرنطینه بسیار سفت و سخت، 

هفته هاست در خانه هایشان زندانی شده اند.

نقل قول جهان نما

 خبر

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

رأي فرانسه به ادامه وضع موجود
رأي فرانســوي ها به مکرون نشان دهنده آن است که آنها 
خواستار ادامه وضع موجود هستند و با تغییرات بنیادین 
مخالفند. با این پیروزي، اتحادیه اروپا و ناتو مي توانند نفس 
راحتي بکشند اما واقعیت آن است که راست هاي افراطي 

در حال قدرت گرفتن در فرانسه هستند.

کیوسک

بن سلمان، در انتظار بازگشت ترامپ 

محمــد بن ســلمان، ولیعهد 
عربســتان ســعودی بــا رد 
درخواســت دولــت جدید 
آمریکا برای تنبیه روســیه و 
ســرمایه گذاری عظیم 2میلیــارد دالری در 
صندوق ســرمایه گذاری جرد کوشنر، داماد 
و مشاور دونالد ترامپ، خود را برای همکاری 

مجدد با او آماده می کند.
به گــزارش گاردین، آمریکا تــالش زیادی 
می کند تا ریاض را متقاعــد کند که تولید 
نفت را باال ببرد تا قیمت جهانی آن کاهش 
پیدا کند. هدف از این کار، کاهش درآمدهای 
نفتی روســیه است. واشــنگتن در مقابل، 
می خواهد تضمین هــای امنیتی جدیدی 
به عربســتان بدهد. اما گفته می شــود این 
تضمین ها، عربســتان را مجــاب نمی کند. 
بن ســلمان، ماه گذشــته از قبــول تماس 
تلفنی بایدن ســرباز زده است. در مقابل، او 
نشــانه های قدرتمندی از حساب باز کردن 
روی بازگشــت دونالد ترامپ به کاخ سفید 
در ســال2024 از خود نشان داده است. در 
این راستا، قرار است صندوق سرمایه گذاری 

عمومی ســعودی که زیرنظر بن ســلمان 
فعالیت می کند، 2میلیارد دالر در صندوق 
جدیدالتاسیس کوشنر سرمایه گذاری کند. 
بن ســلمان در این راه،  هشــدارهای هیأت 
مشــاوره صندوق تحت مدیریت خود را هم 

نادیده گرفته است.
بروس ریدل، از مقامات ارشــد سیا و رئیس 
فعلی پروژه اطالعاتی مؤسســه بروکینگز در 
این باره گفته است: »مسئله خیلی ساده است، 
سعودی ها، که یعنی همان بن سلمان، ترامپ 
را به بایــدن ترجیح داده انــد، و به قمار خود 

چسبیده اند.«

رویداد

گزارش
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بن سلمان در حال سرمایه گذاري در شرکت داماد ترامپ است
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مرور فاجعه
يک و 24دقیقه نیمه شب 26آوريل 1986را هیچ کس در شوروی سابق فراموش نخواهد کرد. آن شب در اثر 
انفجار در يکی از رآکتورهای تاسیسات اتمی چرنوبیل، مواد راديو اکتیو برای ساختن حدود 100بمب اتمی 
آزاد شدند و بعد از آن انفجاری رخ داد که وحشتناك ترين فاجعه تکنولوژيک انسانی در تمام تاريخ را رقم 
زد.  دراين فاجعه قريب به 5میلیون نفر آســیب ديدند و حدود 5هزار مرکز مسکونی در جمهوری روسیه 
سفید، اوکراين و فدراسیون روسیه با ذرات راديواکتیو آلوده شدند. منطقه ای به شعاع 30کیلومتر دورتادور 
نیروگاه هم به عنوان منطقه ورود ممنوع تعیین شده و تمام ساکنان آن که حدود 100هزار نفر بودند، از منطقه 
خارج شدند. همه ساکنان شهر پريپیات با جمعیت بیش از 49هزار نفر که در فاصله 3کیلومتری نیروگاه قرار 
داشتند، ظرف 36ساعت تخلیه شدند. تا سال 2000يعنی 14سال بعد از انفجار، 4هزار نفر از کودکانی که در 
معرض اشعه قرار گرفته بودند، به سرطان تیروئید مبتال شدند. دانشمندان می گويند شايد چرنوبیل و ناحیه 

وسیع اطراف آن برای 200تا 600سال آينده غیرقابل زندگی باشد.

مکث

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
مبند دری را كه باز كردنش برای تو مقدور نيست.

  اذان ظهــر:  13:02   غــروب آفتــاب: 19:47 
  اذان مغــرب: 20:06   نیمه شب شــرعی: 00:16 

  اذان صبح: 4:45   طلوع آفتاب: 6:17

گرینویچ

جنايت باورنکردنی

 

لوئیزيانــا:  دختربچه 4ســاله ای كــه مادر و 
مادربزرگش به او نوشيدنی الکلی خورانده بودند، 
جان باخت. به گــزارش ایندیپندنت، ركســان 
ركورد 53ســاله و كاجا ركورد 28ساله هر دو به 
اتهام قتل درجه یک در ارتباط با مرگ این كودک 
دستگير شدند. سطح الکل خون این كودک كه 
برای تنبيه مجبورش كرده بودند این نوشيدنی را 
بنوشد معادل 0.680درصد بود و این ميزان برای 
فرد بزرگسال هم كشنده بود. یکی از همسایگان 
این خانــواده، رفتار آنها با كــودک را بيمارگونه 
دانســت. پس از انعکاس این خبر در رسانه های 
اجتماعی نيز، كاربران فضای مجازی این اقدام را 
یک جنایت غيرقابل باور دانستند كه الزم است 
با جدیت از سوی پليس پيگيری شود. تحقيقات 
همچنان در این زمينه ادامــه دارد، اما هر دو زن 
مقصر در مرگ این كودک به زندان منتقل شدند.

جایی که زمان ایستاد!

نمايش مسروقه های هنری عراق

بغداد:  بخشی از آثار هنرمندان عراقی كه در جریان سقوط 
صدام حســين و تحوالت ســال2003 ميالدی این كشور 
سرقت شــده بود، به عراق بازگردانده و به نمایش گذاشته 
شد. آثاری كه به گفته مقام های وزارت فرهنگ عراق، بخشی 
از تاریخ هنر معاصر این كشور به شمار می آیند. نزدیک به 
2دهه پس از تحوالت سياسی سال2003 عراق كه با غارت 
بخش وســيعی از آثار هنری این كشور همراه بود، تعدادی 
از این آثار بازگردانده و پس از بازســازی در شهر بغداد به 
نمایش گذاشته شده اســت. در جریان جنگ هایی كه در 
این كشور رخ داد بسياری از آثار هنری آن سر از كشور های 
دیگر در آوردند. حاال اما خبرگزاری فرانسه به نقل از الميا 
الجواری، برگزاركننده این نمایشگاه نوشت: »از سال2003 
حدود 7هزار اثر هنری ارزشــمند در عراق سرقت شده كه 
بخشــی از آنها در خارج از كشور فروخته شــده است، اما 
حدود 2300مــورد از این آثار هنری به عــراق بازگردانده 
شده اســت.« هم اكنون این نمایشــگاه در بغداد، ميزبان 
حدود 100 اثر هنری بازگردانده و بازسازی شده است كه 
در آن آثار ارزشمندی از 2 هنرمند سرشناس عراقی، جواد 
سليم و فایق حسن كه آثار آنها در جریان هرج  و مرج های 

سال2003 سرقت شده بود نيز به چشم می خورد.

الهام اسپیلبرگ از طالق والدين 
 

کالیفرنیا: استيون اسپيلبرگ می گوید »ای تی« )ET( را 
با الهام گرفتن از طالق والدین خودش ســاخته است. این 
كارگردان در برنامه ای به مناســبت 40سالگی اكران این 
فيلم كالسيک، در مورد جدایی والدینش در سال1966، 
زمانی كه او هنوز دانش آموز دبيرســتان بود، سخن گفت. 
اســپيلبرگ به حاضران در »جشنواره فيلم های سينمایی 
كالســيک ترنر« گفت كه فکر كردن در مورد این واقعه او 
 )UFO( »را واداشت كه صحنه پایانی فيلم »بشقاب پرنده
محصول ســال1977 خود، یعنی »برخورد نزدیک از نوع 
سوم« را زیر ســؤال ببرد. اســپيلبرگ ادامه داد: »طالق، 
مســئوليت بزرگی ایجاد می كند؛ مخصوصا اگر خواهر و 
برادر داشته باشيم؛ همه یکدیگر را مراقبت می كنيم. ]فکر 
كردم[ چه می شــد اگر اليوت یا پسربچه - چون من هنوز 
اسمش را انتخاب نکرده بودم- نياز داشت برای نخستين بار 
در عمرش مسئول نوعی زندگی )life form( شود، تا جای 

خالی را در قلبش پر كند؟ 

 شب  روشن/ جنگل های کمرپشت   
اول آخر  عکس: امیرحسین محمودی کوچکسرايی

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

کباب بهتر است یا کتاب؟

قدیم برای جماعت كتابخوان 1 خيابان های افسانه ای تهران 
چنين منظره هایی داشتند؛ یک شاه آباد زیبا كه كتابفروشی هایش 
اكنون تبدیل به بوتيک های ارزان قيمت شــده اســت و یک نادری 
دلبخواه كه متشخص ترین كتاب های خارجی را داشت اكنون تبدیل 
به بورس اسباب بازی و لوازم منزل شده است. در روزگاری كه كتاب ها 
تبدیل به اشيای دكوری خانه ها شده اند انگار كتابخوانی نيز هنری 
متعلق به قرن ها پيش بوده است. چگونه یاد كتابفروشان بدوی طهران 
قدیم كنيم كه كتاب هایشان را در صندوق های تخم مرغ از كاروانسرها 
می خریدند و با تسمه كشی به شهرستان ها می فرستادند. چگونه باید 
یاد چاپخانه ماشين های سنگی كنيم كه مركز چاپ و نشر كتاب ها 
بودند. از چاپخانه حاج عبدالرحيم تا چاپخانه حاج سيداحمد اسالميه. 
از چاپخانه حاج قاضی سعيد خوانســاری تا چاپخانه علمی و اقبال. 
چگونه یاد حسن پســتچی و حاجی حفيظ كنيم كه به عنوان نسل 
نخست كتابفروشان دوره گرد، نسلی را با جادوی كتاب آشنا می كردند. 
كتاب ها را در كيف هایشان می چيدند و توی خيابان ها و ادارات دنبال 
آدم كتابخوان می گشتند. چگونه یاد آسيدكمال كنيم كه كتاب ها را 
بار شتر می كرد و می برد در مشهد می فروخت و برمی گشت.یا چگونه 
یاد حسين بنا و ميرزاعلی اكبر تجریشی و مالفرج كه برای آشنا كردن 
مردم با كتاب، بســاط می كردند.یا چگونه یاد كتابفروشی پارس در 
چراغ برق كه كتاب را به شبی ده شاهی اجاره می داد و جوان ها برای 
ارزان درآمدن كرایه كتاب، از غــروب بنفش تا خود خروس خوان را 
چشم از آن برنمی داشتند.یاچگونه یاد آشيخ رضا نکنيم كه در بازار 
بين الحرمين، االغش را پشت دكان می بست و كتاب می فروخت و 
وقتی كه مرد چنان بی كس بود كه تا چند روزی بوی تعفن الشه اش 
در بازار پيچيد و كسی نمی دانست كه این جنازه متعلق به مردی است 

كه برای كتابخوان كردن یک نسل، پدرش علنا درآمد.
 یا چگونه یاد نشر معرفت نکنيم كه عناوین كتاب هایش را 

خودش با دست خطش می نوشت كه پول خطاط در جيبش 2
بماند. همــان آقای معرفت كه پشــت قفســه های كتابش آبليمو 
می گرفت و شهرت»آبليموی معرفت شيراز«را سر زبان ها انداخته بود. 
یک دكان كتابفروشی كه ته اش یک خروار ليموترش تلنبار شده بود 
و كتاب ها بوی ليموی جهرم می داد. یک تابلوی دســتنویس هم بر 
شيشه مغازه و حتی پشت جلد بعضی كتاب ها چاپ كرده بود كه تبليغ 
خودش بود: »كتاب های معرفــت را بخوانيــد و آبليموی معرفت 
بنوشيد.«حسن آقا معرفت در سال 1335برای فروش كتاب كيلویی، 
دست به ابتکار جدیدی تحت عنوان كتاب قرعه ای زد. نام كتاب ها را 
می نوشت و در پاكتی سربسته توی جعبه ای می ریخت و مشتریانش 
هركدام با10ریال یک پاكت برمی داشتند و نام هر كتاب كه از توی 
پاكت درمی آمد متعلق به خریدار بود. كتابی كه ممکن بود بهای پشت 
جلدش20تومن بيشتر باشد یا از 2قران هم كمتر. با چنين خالقيتی 
بود كه مردم پشت كتابفروشــی معرفت صف می بستند؛ صف های 
طوالنی برای كتاب های شانسی. اگرچه برخی روشنفکران این مدل 
كتابفروشی را حرام و مشابه التاری تلقی می كردند اما باالخره هرچه 
بود به رونق كتاب بازی می افزود. حسن آقا معرفت با همين شگرد بود 
كه توانست كتاب هایی را كه سال ها در انبارش تلنبار شده و كپک زده 
بود به فروش برســاند.همچنين در كنار آن، مردم را هم آبليموخور 

می كرد تا خوانده هاشان را بشوید و پایين ببرد!
  اگر كتاب هــای كيلویی معرفت هم از یــاد ببریم چگونه 

می توان حاج محمد نخجوانی را فراموش كرد. مردی با كاله 3
لبه دار مشکی، چشم های ميشی و ابروهای پيوسته و یک خال درشت 
روی بينی كه سال 1335وقتی كتابخانه ارک تبریز با حداقل 3هزار 
جلد نسخه خطی به راه افتاد تمام كتابخانه اش را یکجا به آنجا بخشيد. 
كتاب های منحصر به فردی كه او برای تهيه تک تکش جان گذاشته 
بود. نخجوانی گاه برای یافتن یک جلد از كتابی مرجع، 5كشور دنيا را 
زیرپا می گذاشت؛از ایران به هند و سپس چين و ماچين و سپس ایتاليا 
به مقصد ُرم و آخرســر كتابفروش فرانســوی در پاریس، تا كتاب 
موردنظرش را به قيمت گزافی خریده و به تبریز بياورد و به كتابخانه 

ملی این شهر اهدا كند.
عبدالرحيم جعفری نيز در توسعه كتابخوانی در این خاک 4 نه فقط معرفــت و نخجوانــی كه مــردان دیگری چون 
تأثير داشتند. مردی كه از دستفروشی و كارگری در چاپخانه آغاز كرد 
و به بزرگ ترین ناشر خاورميانه تبدیل شد. یک زمانی شاه آباد زیبا با 
راسته كتابفروشــی هایش دلپذیرترین منطقه عالم بود. یک زمانی 
كتابخوانی مردم طهران قدیم در كتاب هــای مادام »برنادت« جان 
می گرفت كه مردم طهران »عرنه عوط« صدایش می كردند. زنی كه 
در باالخانه منزلــش واقع در خيابان فردوســی روبه روی بانک ملی 
كتابخانه خانگی دایر كرده و نسل روشنفکران یک قرن پيش را با كتاب  
آشــنا می كرد. زن متشــخص فرانســوی كــه مشــتریان مغازه 
كتابفروشــی اش را معمــوال اروپایی هــای مقيم ایــران و ایرانيان 
تحصيل كرده در خارج تشکيل می دادند توی باالخانه اش نه تنها كتاب 
كه حتی فيلم های صامت هم نشــان مشــتریان تهرانــی می داد و 

روشنفکران تشنه می فهميدند كه در جهان مدرن چه می گذرد.
كتاب ها مریض شده اند. قانقاریا یا آلزایمر؟ مگر توفيری هم 5 حاال نه تنها كتاب كه زندگی نيز ماس ماسکی شده است. 
می كند؟ كتاب ها روی رف ها و قفسه ها، چروک  می خورند و از دهان 
می افتند. كتاب ها یتيم و بی مخاطب می شوند. و چنين است كه سرانه 
مطالعه در جهان، سقوط كرده است. حاال لذت بدوی كتابخوانی را 
شکلک های شبکه های مجازی، ایموجی ها، دابسمش ها، شعرهای 
مينی مال ساختارشکنانه تســخير كرده اند و دیگر خنده دار به نظر 
می رســد خواندن كتاب های حجيمی چون »كليدر«، »جنایات و 
مکافات«، »كلنل« یا »تبریز مه آلود«. یا حتی »شاهزاده ای كه خر 
شد«. حاال دیگرسگ سياه افسردگی، گراز وحشی فقر، موش كرونا، 
گاو پُست مدرنيته، و ببر نَر تکنولوژی  ارتباطی، جماعت را از صرافت 
كتابخوانی دور كرده اند.حاال دیگر مردم از خود می پرسند كباب بهتر 

است یا كتاب؟

شبکه اجتماعی فيسبوک 
كه در سال 2004راه اندازی 
شد، سرآغاز انتشار روزانه ميليون ها عکس بود و 
باعث شد تا افراد از خودشان عکس هایی بگيرند 
تا در این شــبکه اجتماعی به اشــتراک بگذارند. 
اینستاگرام هم كه بعد از آن به راه افتاد، »سلفی« 
گرفتن تبدیل به یک مد اجتماعی شــد و آدم ها 
با هشتگ ســلفی و با دوربين گوشی های موبایل 
از خودشــان عکس می گرفتند و در این شــبکه 
اجتماعی منتشر می كردند. ســرانجام همه این 
اتفاقات باعث شد تا دیکشنری آكسفورد تصميم 
بگيرد تا در سال 2013واژه سلفی را به فرهنگ نامه 

لغات خود بيفزاید.
تا چند سال پيش در عکس های سلفی قيافه خود 
شــخص مهم بود و بس اما از یــک جایی به بعد، 
بقيه عناصر تصویر هم اهميــت پيدا كرد و آدم ها 
به دنبال مناظر یا ســلبریتی هایی می گشتند كه 
سلفی هایشــان را زیباتر و خاص تــر كند. اما تب 
متفاوت بودن باعث شــد برخی از افراد مناطق و 
موقعيت های خطرناكی را برای ســلفی گرفتن 
انتخاب كنند و در این بين عــده ای به دليل یک 
اشتباه یا ســهل انگاری، آخرین سلفی عمرشان 

را گرفتند كه به عنوان یادگاری برای اطرافيانشان 
باقی ماند. شــنيدن مرگ هنگام گرفتن عکس 
سلفی شاید بيشتر شبيه شوخی باشد، اما سال های 
گذشته افراد زیادی بودند كه گرفتن سلفی آخرین 

تجربه زندگی شان بوده است.
در6 ســال اخير بيش از 300نفــر در اثر گرفتن 
سلفی های خطرناک در دنيا جان خود را از دست 
داده اند. رتبه اول این نوع مرگ ها هم به غرق شدن 
تعلق دارد. دومين علت مرگ در سلفی ها، رفتن 
زیر قطار است. بعد از آن، سقوط از ارتفاع، كشته 
شدن توســط حيوانات وحشی، سالح های گرم و 
برق گرفتگی است. نخستين حادثه سلفی گيری در 
ایران هم زمانی اتفاق افتاد كه 24نفر از دانشجویان 
اردبيلی پس از پایان امتحانــات دی 93تصميم 
گرفتند برای خداحافظی به دریاچه شورابيل بروند 
و دســته جمعی روی دریاچه یخزده چند عکس 
سلفی به یادگار بگيرند. ضخامت یخ دریاچه كم 
بود و فشار ناشی از وزن دانشجویان باعث شکسته 
شدن یخ دریاچه شــد و 18نفر از آنها به زیر آب 
رفتند! اگرچــه 16نفر از دانشــجویان در همان 
لحظات اوليه حادثه توسط مردم حاضر در محل 
از آب بيرون كشيده شــدند اما متأسفانه 2دختر 
دانشجو به علت آشنا نبودن با فنون شنا غرق شده 
و به اعماق دریاچه فرو رفتند. آخرین حادثه این 
ســلفی گرفتن ها هم مربوط می شود به چند روز 
پيش كه یک پزشــک متخصــص رادیولوژی و 
سونوگرافی در گيالن كه به همراه خانواده اش برای 
تفریح به آبشار ميالش اشکورات رحيم آباد رفته 
بود، بر اثر سقوط از آبشار جان خود را از دست داد.

مسلما كســی نمی خواهد قربانی چنين اتفاقاتی 
شــود، اما یک حواس پرتی كوچک بــه راحتی 
می تواند یک حادثه بزرگ خلق كند. خالصه اش 
اینکه فالوور و الیک بيشتر، ارزش این مرگ های 

ناشيانه را ندارد.

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

خويش                انداز

تقويم/ زاد روزعدد خبر

 نابغه 4فصل
ويلیام حاصل ازدواج مردی پوســت فروش با دختر 
يک کشــاورز در دهکده ای کوچک در انگلستان بود 
که با اتفاقاتی کــه در کودکی و نوجوانــی اش افتاد، 
 هیچ کس احتمال نمی داد آدم مهمی شود. اما او مردی

منحصر به فرد شــد، فراتر از زمان و مــکان. ويلیام 
شکسپیر که در 26 آوريل 1564 متولد شده بود، کودکی 
خاصی داشت اما بعد ها يکی از چیزهايی که او را معروف 
کرد، اجرای نمايش هايش برای ملکه بود. با اين کارش 

توانســت حمايت ملکه را به دست آورد و بعدها آنقدر 
جايگاهش را محکم کند که حتی زمانی هم که خاندان 
سلطنتی تغییر رويه داد، جايگاه او ثابت بماند. حاال آن 

روزها گذشته اما پای شکسپیر به دوران ما هم باز شده. 
مثال يک دهه پیش يک ايرانی مقیــم آمريکا درباره 
»ايران در آثار شکسپیر« تحقیق و دست آخر اعالم کرد 
که در خیلی از نمايشنامه های اين نويسنده، از ايران، 
پادشاهان و شــاهزاده هايش، دشت های ايران و حتی 
ببر ايرانی نام برده شده است. يا در حدود صد و خرده ای 
سال پیش، عده ای ادعا کردند که شکسپیر يک دروغگو 
است و دلیل شان هم برای اين حرف اين بود که ويلیام 
نه درس چندانی خوانده بوده و نه چیزی از پزشکی و 
حقوق می دانسته، ولی در نمايشنامه هايش، کامال به آنها 

اشاره کرده است. آنها در دفاعیات شان می گفتند حتما 
نويسنده »هملت« بايد از سیستم گردش خون آگاهی 
می داشت ولی شکسپیر چیزی از پزشکی نمی دانسته! 
آنها مدعی بودند شکسپیر هیچ وقت به ايتالیا و قبرس 
سفر نکرده اما در نمايشنامه هايش جوری از آنها صحبت 
کرده که آدم فکر می کنــد آنجا محل زندگی اش بوده. 
ويلیام شکسپیر با اينکه در 23 آوريل 1616میالدی و در 
52 سالگی درگذشت، اما هنوز هم با نمايشنامه هايش 
مانند نابغه ای 4فصل زنده است و نوشته هايش همچنان 

از اهمیت زيادی برای اهل هنر برخوردار است.

حافظ

طبیِب عشق مسیحا َدم است و ُمشِفق، لیک
چو َدرد در تو نبیند که را دوا بکند؟

پيش و پس از فاجعه اتمی چرنوبيل در اتحاد جماهير شوروی 
سابق، جهان شاهد چند فاجعه اتمی دیگر برای نمونه پالومارس 
1966و جزیره  تری مایل)1979( بود و پــس از آن هم حادثه 
سيبری )1993( و فوكوشيمای ژاپن در سال)2011(ميالدی 
روی داد؛ امــا هيچ كدام از آنها مانند چرنوبيــل در یاد ها نماند. 
پرسش اینجاســت كه چرا؟ این نيروگاه هسته ای متروكه كه 
زمان در آن ایســتاده بود حتی به نوعی از كشور زادگاهش به 
كشور دیگری )اوكراین( مهاجرتی فرضی كرد تا فراموش شود 
اما نشد. شاید جدای از مختصات علمی، تاریخی، جغرافيایی و 
حتی سياسی این رویداد و شمار تلفات آن، بتوان مدعی شد كه 
بخش ســوررئال و آپوكاليپتویی )آخرالزمانی( آن بود كه باعث 
ماندگاری اش در ذهن جهانيان شد. جذاب )در عين غم انگيزی(
چون چرنوبيل در ادبيات با كتاب صداهایی از چرنوبيل اثر سوتالنا 
الکسيویچ، در صنعت فيلم و ســریال با 2 اثر مجزا و در صنعت 
بازی های ویدئویی هم درخشــيد. آخرالزمانی هم از آن رو كه 
قرن های متمادی مردم، فضایی سوررئال و آخرالزمانی را فقط 

در ادبيات و این اواخر در سينما تجربه می كردند. اما اینکه نيرویی 
غيرمرئی )رادیواكتيویته( بتواند آرام زیر پوست انسان ها بخزد و 
از گرمایی كه وجود ندارد پوست شان را مثل مواد مذاب وادار به 
جوشيدن )تاول زدن( كند برای ابنای بشر مسبوق به سابقه نبود. 
عنصر بعدی متروكه شدن بخش بزرگی از نيروگاه اتمی چرنوبيل 
بود كه وهم آلود بودن آن را برای افراد هيجان طلب و عاشــقان 
آدرنالين چندین برابر كرد. تا جایی كه قرار بود این منطقه پيش 

و پساتاریخی بدل به جاذبه  ای گردشگری شود كه نشد.

موقع انتخاب خانه، همه به »نور« 
توجــه می كنند. بيشــتر آدم ها 
می خواهند خانه حداكثر نور ممکن را داشــته باشد. در مورد »صدا« 
اما برعکس است. اكثرا دوســت دارند كه خانه ساكتی داشته باشند. 
خانه های كنار مدرسه ها، نامرغوب تلقی می شوند، خانه های نزدیک 
اتوبان و خيابان های اصلی هم همينطور. اما صدا هم می تواند خوشایند 

باشد و بخشی از هویت خانه را بسازد.
صبح ها، قبل از اینکه سپيده بزند و صدای جيک جيک گنجشک هایی 
كه هر روز صبح مثل روز اول از آمدن صبح هيجان زده اند به گوش برسد 
صدای جاروی پاكبان محل به گوش می رسد. صدایی یکنواخت كه آرام 
آرام خيابان را تميز می كند. بعد از گنجشک ها، ماشين ها به خيابان 
می آیند. صدای باز و بسته شدن در ماشين ها می آید. صدای بچه هایی 
كه با كوله پشتی هایشان می دوند تا همپای پدر و مادر به مدرسه بروند.

غروب دیروز، پشت پنجره، حواسم پرت شد به صداها. صدای پرنده های 
مختلف می آمد. به جز صدای پرســتو و كالغ بقيه را نمی شناختم. 
بعضی ها تک تک و بعضی ها دسته جمعی آواز می خواندند. تازه متوجه 
شدم كه   بعد از سالمی كه اول صبح به خورشيد می دهند، دم غروب 
هم با آن خداحافظی می كنند. صدای حركت بال های زنبوری را كه در 
رفت وآمد بود شنيدم. صدای پارس سگی از دوردست شنيده می شد 
كه سگی دیگر از جایی دورتر جوابش را می داد. چشم هایم را بستم. 
یک ماشين در كوچه ایستاد. كودكی بلند خندید. بعد صدای اذان آمد؛ 
اذان مغرب ماه رمضان. قدم های توی كوچه تندتر شد. ماشينی بوق زد. 

در خانه ای باز و بالفاصله بسته شد.
چشم هایم را باز كردم. توی خانه كتری به سر و صدا افتاده بود و چای 
دم كشيده بود. صدای چيده شدن ظرف های چينی روی ميز می آمد 
همه این صداها یعنی زندگی جریان دارد. خانه ای هست. در این خانه 
كسانی زندگی می كنند و سفره ای می چينند. با صدای اذان همه دور 

سفره می نشينند و افطار می كنند.
صداها نشانه زندگی هستند. صداها می گویند كه یک انسان، یک پرنده 
یا یک گياه اینجاست یا از اینجا عبور می كند. می گویند كه در كوچه 
باد می آید و باد برگ های درختان را تــکان می دهد و پرنده ها وقتی 
هوا تاریک می شود كم كم ساكت می شوند. هيچ خانه ای در سکوت 
مطلق خانه نمی شود. صداها می آیند تا زندگی را همراه خودشان به 
خانه بياورند. صداهایی كه گاهی باید به خودمان یادآوری كنيم تا از 

نو آنها را بشنویم.

مان

شیدا اعتماد

تنها صداست که می ماند

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

ابراهیم افشار 
روزنامه نگار

مهديا گل محمدینگاه
روزنامه نگار

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم إنّی أْسألُک فیه ما یْرضیک وأعوُذ بِک مّما یؤذیک وأسألُک الّتوفیَق فیِه 

ألْن أطیَعک وال أْعصیک یا َجواَد الّسائلین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا من از تو می خواهم در آن آنچه تو را خوشنود كند و پناه می برم 
به تو از آنچه تو را بيــازارد و از تو خواهم توفيــق در آن برای اینکه 

فرمانت برم و نافرمانی تو ننمایم،  ای بخشنده سائالن.

به دردسر
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بستری برای نفوذ
جریان نفوذ، چگونه ناامیدسازی را در کشور  

پیگیری و اجرا می کند
10

 دیوار دفاعی ایران
در برابر  حمالت سایبری
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 ذره بین ایمنی 
روی 129بنای پایتخت
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خطر بازگشت 
بیماری های کودکان

آمار ابتال به ســرخک روند افزایشی دارد و حاال 
وزارت بهداشت به خانواده هایی که هنوز نسبت به 
تزریق واکسن برای کودکان شان اقدام نکرده اند، 
هشدار داده است. محسن زهرایی، رئیس اداره 
بیماری های قابل پیشــگیری با واکسن وزارت 
بهداشت از شناسایی ۹۸بیمار مبتال به سرخک از 
اوایل دی۱۴۰۰ تاکنون خبر می دهد که ۲۸نفر 
از آنها ایرانی، ۶۶نفر افغانستانی و ۴نفر پاکستانی 
بودند. ماجرا اما تنها به سرخک ختم نمی شود، 
در کنار آن فلج اطفال هم در پاکســتان گزارش 
شده و هرچند که نظارت بر مرزهای شرقی کشور 
و واکسیناســیون کودکان این مناطق در حال 
انجام است، اما این ویروس هم می تواند منجر به 
بیماری در کودکان واکسینه نشده  شود. حاال در 
این شرایط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در آمریکا )CDC( هم نسبت به شیوع هپاتیت 
بین کودکان خردسال در ایاالت متحده و اروپا 
هشدار بهداشتی صادر کرده است. مجموعه این 
شرایط این نگرانی را ایجاد کرده که آیا کودکان 
در خطر بازگشت بیماری های ریشه کن شده در 
کشور ازجمله سرخک و فلج اطفال یا بیماری های 
جدید مانند هپاتیت قرار دارند؟ در این باره حمید 
اسحاقی، عضو هیأت علمی مرکز طبی کودکان 
معتقد است که واکسینه بودن کودکان می تواند 
مانع انتقال اینگونه بیماری ها به آنها شود، اما در 
ایران بر اساس اعالم وزارت بهداشت 5 درصد از 
کودکان واکسن ســرخک نزده اند و در معرض 
خطرابتال به بیماری های کــودکان قرار دارند. 
همچنین با گذشــت زمان افراد بزرگســال هم 
به دلیل کاهش ایمنی ناشی از واکسن ها می توانند 
در خطر ابتال به ســرخک قرار بگیرند: »واکسن 
ســرخک در ۲نوبت ۱۲ و ۱۸ ماهگــی تزریق 
می شود و ۱۰ تا ۱5سالگی ایمنی برای کودکان 
دارد.«  به گفته ایــن فوق تخصص بیماری های 
عفونی، بازگشــت بیماری هایی که به وســیله 
واکسیناســیون از جامعه ای پاک شده ، وابسته 
به شــرایط بیماری در جوامع اطراف اســت که 
به صورت آندمی با یک بیماری پدیدار می شوند: 
»تمام کودکان و افراد در معرض خطر که واکسینه 
شده باشــند، درصورتی که در تماس مستقیم 
قرار نگیرند، مشکلی نخواهند داشت، اما درباره 
بیماری های کنترل شده با واکســن باید زمان 
را هم درنظر بگیریم؛ یعنی اگــر درباره بیماری 
سرخک که بیشترین خطر را برای کودکان زیر 
5سال دارد، واکسیناسیون صورت بگیرد، ۱۰ تا 
۱5سال آنتی بادی در بدن کودک وجود خواهد 
داشــت. اما بعد از این مدت، بــا ورود بیماری و 
قرار گرفتن در معرض ویروس، افراد در ســنین 
باالتر و با ایمنی کمتر احتمــال ابتال را خواهند 
داشــت.«  این پزشــک درباره اینکه آیا اکنون 
کودکان واکسینه شــده زیر ۱5سال در معرض 
خطر قرار ندارند هم توضیح می دهد: »ویروس 
سرخک مثل کرونا جهش های مختلف نداشته 
است، به همین دلیل واکسنی که از آن تولید شده 
همچنان کارایی و اثربخشــی دارد. بررسی  های 
انجام شده هم نشان می دهد، کودکانی که ۲دوز 
واکسن زده باشــند، ۱۰ تا ۱5سالگی نسبت به 
بیماری ایمن هســتند. اکنون اگر ویروســی با 
همان شدت و کیفیت گذشته به کشور وارد شده 
باشد، واکسینه شــده ها ایمنی دارند مگر اینکه 
به دلیل اپیدمی ویروس در کشورهای همسایه 
تغییر در ســاختار ویروس و شدت بیماری زایی 
آن صورت گرفته باشد که در این صورت، احتمال 
ابتال در کودکان واکسینه شده هم وجود دارد.«  
عضو هیأت علمی مرکز طبی کــودکان درباره 
شناسایی فلج اطفال در پاکستان و احتمال ورود 
آن به کشور هم توضیح می دهد و می گوید: »این 
بیماری، در گذشته هم وجود داشته و اکنون در 
بسیاری از کشورها ریشــه کن شده است، اما در 
آخرین گزارش ســازمان جهانی بهداشت هنوز 
افغانستان، پاکستان و یک کشور آفریقایی درگیر 
این بیماری به صورت آندمیک هستند. به دلیل 
مرز مشــترک ما با این کشــورها، در چند سال 
اخیر مالحظات وزارت بهداشت در این باره وجود 
داشته است و واکسیناسیون سراسری فلج اطفال 
به ویژه در اســتان های مرزی علیه این بیماری 
انجام می شود.« به گفته اســحاقی، فلج اطفال 
برخالف ســرخک، جزو ویروس هایی است که 
در نتیجه انتشار و انتقال از فردی به فردی دیگر 
قابلیت تغییر دارد: »این مســئله باعث می شود 
که در نتیجه انتشــار در جامعه با ویروس  های 
بیماری زای بیشتری مواجه شویم که حتی افراد 
واکسینه شده را هم درگیر بیماری کنند. یعنی 
اگر جامعه کامال واکســینه شده باشد و موردی 
گزارش نکنیم اما در تماس مجدد با ویروس قرار 
بگیریم، امکان ابتالی دوباره افراد وجود داشته 
باشد. به همین دلیل غربالگری شدیدی از سوی 
وزارت بهداشــت در حال انجام است.« او درباره 
شیوع بیماری های جدید درباره کودکان ازجمله 
هپاتیت هم عنوان می کند: »اگر واکسیناسیون 
به صورت مرتب، اصولی و طبق دســتورالعمل 
انجام شود، خطری کودکان را تهدید نمی کند. 
این خطر برای گروه های مســتعد وجود دارد؛ 
افراد واکسینه نشده   و افراد واکسینه شده ای که 
دارای بیماری های نقص ایمنــی مادرزادی و یا 
پیوندی   اند. هم اکنون کودکان واکسینه شــده 
در معرض هپاتیت یا سرخک و فلج اطفال قرار 
ندارند مگر اینکه سویه جهش یافته با ژن جدید 
داشته باشیم. به همین دلیل، در شرایط موجود 
و بیماری هایی که داریم، واکسیناسیون یکی از 

مؤثرترین روش ها به شمار می رود.« 

مریم سرخوش سالمت
روزنامه نگار

روایت بی پولی برای یک درمان معمولی
انجمن گفتاردرمانی ایران می گوید ۱۸سال پیگیر بیمه شدن خدمات گفتاردرمانی و کاردرمانی است اما هنوز به نتیجه نرسیده است

خانواده ها دیگر از پــس هزینه های کالس های 
گفتاردرمانــی و کاردرمانــی فرزندانشــان 
برنمی آیند؛ فرزندانی که مبتال به اتیســم، فلج 
مغــزی، بیش فعالــی یــا اختــالالت دیگرند و 
گفتارشان درست نیست. از سال قبل، تعرفه های 
گفتاردرمانی، روند صعودی داشــته است؛ حتی 
به گفته این خانواده ها پارسال دوبار تعرفه ها باال 
رفته و امســال بالفاصله با پایان تعطیالت نوروز، 
از چهاردهم فروردین، گروهی از گفتاردرمان ها، 
زودتر از همه، اقدام به افزایش قیمت ها کردند. هر 
جلسه گفتاردرمانی 3۰ تا ۴5دقیقه ای ۱۸۰هزار 
تومان و کاردرمانی نزدیک بــه ۲۰۰هزار تومان 
است.این را مادر یکی از کودکان مبتال به اتیسم 
می گوید. دخترش 5ساله است و تأخیر در گفتار 
دارد، گنگ صحبت می کند و نیاز به درمان دارد: 
»از ۲سالگی گفتاردرمانی رفته، پیشرفت خوبی 
داشــته، اما هنوز کامل درمان نشــده است؛ اگر 
مهم نبود، کالس ها را کنســل می کردیم دیگر از 
پس هزینه ها برنمی آییم.« مــادر، کودکش را به 
یک مرکز خصوصی می برد و می گوید که مراکز 
دولتی تعرفه کمتری می گیرند اما کارشان خوب 
نیست. آنها هر جلسه کارت می کشند: »بعضی از 
خانواده ها، ۴، 5جلســه را با هم حساب می کنند 
و منتظر حقوق آخر ماه می مانند.« دخترش هر 
هفته ۲جلسه گفتاردرمانی دارد؛ یعنی 3۶۰هزار 
تومان برای یک هفته اما برخــی از این کودکان 
به جلسه های بیشتری نیاز دارند: »به همه اینها 
هزینه های درمان را هم باید اضافه کرد که روی 
هم نزدیک به 5، ۶میلیون تومان در ماه می شود.« 
هیچ کدام از خدمات توانبخشــی بیمه نیستند. 
مادری دیگر، ۲فرزند دارد که هر دو گفتاردرمانی 
نیاز دارند. یکی اتیســم دارد و دیگری بیش فعال 
است: »هیچ جا حمایت مالی نمی کند. در همین 
شرایط تعدادی از گفتاردرمان ها هم از بی نظارتی 
و نبود بیمه و خصوصی بودن، سوءاستفاده می کنند 
و تعرفه های زیادی می گیرند.« به گفته او برخی از 
این کودکان با توجه به شــدت مشکلی که دارند، 
هر روز باید کالس داشته باشند. هر روز ۲۰۰هزار 
تومان برای کاردرمانــی و ۱۸۰هزار تومان برای 
گفتاردرمانی عدد بســیار باالیی می شــود: »از 
۲ســال پیش، تعرفه ها از ۶۰، 7۰هزار تومان به 
۱۸۰تومان رسیده است. مدام هم تغییر می کند. 
در تعطیالت نوروز برای یک جلسه ۴۰دقیقه ای 
۲5۰هزار تومــان پول گرفتند. اگــر هم به خانه 
بیایند، ۴۰۰هزار تومــان می گیرند.« به گفته او، 
گروهی شکل گرفته اند که این خدمات را به صورت 
انحصــاری در اختیــار گرفته  و قیمــت تعیین 
می کنند؛ چرا؟! چون نــه بیمه حمایت می کند و 

نه نظارت درستی وجود دارد.

 بهزیستی یارانه بدهد
نرگس آزادی، مادری است که یک فرزند اتیسم 

دارد و سال ها در یکی از مراکز توانبخشی برای این 
کودکان فعالیت کرده، او به همشــهری می گوید 
که بخــش قابل توجهــی از مراجعه کنندگان به 
گفتاردرمانی و کار درمانی، کودکان اتیسم هستند، 
چرا که با توجه به طیف درگیری با اتیسم، حدود 
35تا ۴۰درصد این افراد، مشکل گفتاری دارند. او 
با اشاره به مشکل مالی خانواده ها برای شروع این 
جلسه ها و ادامه آن، پیشنهاد می دهد بهزیستی 
برای این خانواده ها یارانه ای درنظر بگیرد، چرا که 
مسئله تنها کالس های توانبخشی نیست، داروی 
مورد نیاز این افراد هم گران است:» آخرین بار برای 
۲  ماه داروی فرزندم، یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان 
هزینه کردم، یک کارمند چطور می تواند این مبلغ 

را تامین کند؟«
 او درباره کالس های توانبخشــی هم پیشــنهاد 
می کند که شهرداری در سرای محله ها، جایی برای 
برگزاری این جلسه ها درنظر بگیرد،زیرا با این اقدام 

در هزینه ها صرفه جویی می شود.

160هزار تومان برای 4 ماه توانبخشی!
در شــرایطی که خانواده هــا از تعرفه های باالی 
گفتاردرمانی و افزایش چندباره آن در یک سال 
گذشــته، گالیه می کنند اما فرنــاز صادقی که 
گفتار درمان اســت به همشــهری می گوید که 
امسال هنوز تعرفه ها افزایش پیدا نکرده و اگر هم 
درمانگری قیمت را باال برده، اقدامش غیرقانونی 
بوده اســت: » تعرفه های این بخش از سال ۹۸تا 
اواسط ســال ۱۴۰۰تغییر نکرد، ســال گذشته 
افزایش تعرفه داشــتیم، اما به دلیل باال بودن آن، 
بســیاری از درمانگران آن را در ۲ مرحله افزایش 
دادند. یک بار مــرداد و یک بار هم آبان تا فشــار 
زیادی به خانواده هــا وارد نشــود.« او می گوید  
 اکنون تنها بیمه تکمیلی آن هم پس از نامه نگاری 
و مستندات بسیار است که از این خدمات حمایت 
مالی می کند. در کنار آن برخی از بیمه های خاص 
مثل شهرداری و آتش نشــانی هم بخشی از این 
هزینه هــا را پرداخت می کننــد. صادقی درباره 
حمایت مالی از این خانواده هــا هم می گوید که 
بهزیستی تنها در موارد خاص، مبلغ بسیار ناچیزی 

به این خانواده ها می دهد؛حدود ۱۶۰هزار تومان 
برای 3 تا ۴ ماه توانبخشــی. درحالی که این مبلغ 

پول یک جلسه هم نیست.
به گفته او برخی خانواده ها ۲ فرزند کم شــنوا یا 
مبتال به اتیسم دارند و کالس های گفتاردرمانی 
و کاردرمانی برایشــان هزینه مضاعفی دارد:»در 
خانواده های کم شنوا خیلی وقت ها چند نفر نیاز به 
گفتار درمانی دارند، درحالی که در کنار جلسه های 
توانبخشی، هزینه سمعک آنها هم خیلی باالست. 

هر سمعک ۹تا ۱۰میلیون تومان قیمت دارد.« 

18سال پیگیری، بدون نتیجه
بیمــه حمایــت مالی نمی کند. اتابــک وثوقی، 
آسیب شــناس گفتار و زبان و عضو هیأت مدیره 
انجمن علمی گفتار درمانی ایران در گفت وگو با 
همشهری توضیح بیشتری درباره پوشش بیمه ای 
خدمــات گفتار درمانی و مشــکالت خانواده ها 
می دهــد. او می گوید ماجرای پوشــش بیمه ای 
خدمات توانبخشــی برای گفتار درمانی از سال 
۸3در حال پیگیری است، یعنی بیش از ۱۸سال. 
در این مدت اقدامات بسیار جزئی صورت گرفته 
اما هیچ وقــت منجر به حمایت مالــی بیمه ها از 
این بخش نشده است. او توضیح می دهد:»نباید 
جامعه پزشــکی با جامعه خدمت بگیر یا همان 
بیماران و خانواده ها ارتبــاط مالی پیدا کنند. در 
نبود حمایت های بیمه ای ایــن اتفاق می افتد و 
منجر به  مسائلی مانند زیرمیزی و تخلفات مالی 
می شود. از سوی دیگر در این وضعیت خطر امنیت 
روانی، شــغلی و اقتصادی برای هر دو گروه هم 
ایجاد می شــود که در طوالنی مدت، هزینه های 
زیادی را به دولت تحمیل می کند. همه اینها در 
حالی است که مســئوالن از این موضوع اطالع 
دارند اما برای رفع آن اقدامــی نمی کنند.« او به 
چالش خانواده افــراد دارای نیازهای خاص هم 
اشاره می کند و می گوید:» برخی از این خانواده ها 
که توانایی پرداخت هزینه های توانبخشی دارند، 
انــواع روش های مرتبــط، غیرمرتبــط و حتی 
غیرعلمی را بــرای درمان فرزندشــان امتحان 
می کننــد؛ روش هایی که گاهی هیــچ فایده ای 

ندارد، در اولویت نیست و   حتی خطرناک است. 
درحالی که اگر این خدمات اســتاندارد پوشش 
بیمه ای داشــت، خانواده به ســمت روش های 
غیرمرتبط نمی رفت. نکتــه دیگر که مورد انتقاد 
ماست، تمایل نداشتن به پرونده نویسی از سوی 
برخی از همکاران است. زمانی که پرونده نویسی 
برای درمــان مراجعه کنندگان وجود نداشــته 
باشد، روند بهبود فرد با خدمتی که می گیرد اصال 
مشخص نمی شود. اگر این خدمات تحت پوشش 
بیمه بودند، مراکز مجبور می شدند پرونده تشکیل 
دهند و درمانگران گزارش روزانه از وضعیت درمان 
و توانبخشــی ثبت می کردند. به این ترتیب روند 
پیشرفت مراجعه کنندگان مشهود بود. همه این 

اقدامات نیاز به نظارت دارد.« 

فروش وسایل خانه و قرض برای جلسه های 
توانبخشی

وثوقی به مشــکل افرادی که توانایی مالی برای 
گرفتن خدمات گفتار درمانی و کار درمانی ندارند 
هم اشــاره می کند و می گوید کــه برخی از این 
خانواده ها برای تامین هزینه درمان، وام می گیرند، 
از بســتگان پول قرض   یا حتی اقــدام به فروش 
وسایل خانه شان می کنند. آنها در تامین هزینه ها 
مستا صلند. نکته اینجاست که خدمات توانبخشی 
ممکن است چند سال طول بکشد و خانواده تحت 
فشار شــدید اقتصادی قرار بگیرد. اینها عالوه بر 
فشار اقتصادی بار روانی زیادی هم برای افراد دارد. 
هر چند که درمانگران در این بخش در سال های 
طوالنی، در نبود پوشــش بیمه ای و تخفیف ها  از 
خانواده ها حمایت های مالی کرده اند، اما با اوضاع  

فعلی، ادامه این روند سخت است.

زور بیمه به خدمات توانبخشــی می رسد به 
سردمداران پزشکی نه!

اواخر فروردین ماه بود که کارزاری برای حمایت 
بیمه ای خدمــات کاردرمانی و گفتــار درمانی 
نوشته و منتشــر شــد. در این کارزار خطاب به 
رئیس جمهــوری بــه اهمیــت حمایــت مالی 
از این افراد اشــاره شــده بود. حاال هم این عضو 

هیأت مدیره انجمن علمــی گفتار درمانی ایران 
 به  نتیجه این کارزار اشــاره می کند و می گوید:

» این کارزار نوشته شــده اما هنوز به جایی ارائه 
نشده اســت. ما منتظر نتایج بررسی های هیأت 
وزیران هستیم. هر چند که قبال گفته شد که این 
خدمات به صورت آزمایشی در سال ۱۴۰۰برای 
شهرهای محروم و از ســال ۱۴۰۱در کل کشور 
اجرا می شود. اما خبرهای رسیده نشان می دهد 
که هنوز این اتفاق نیفتاده است.« به گفته او، در 
کتاب ارزش های نسبی خدمات سالمت، خدمات 
کاردرمانی و گفتاردرمانی، ستاره دار است، یعنی 
تحت پوشش بیمه نیست. این در حالی است که 
تمام مستندات الزم در زمینه ضرورت بیمه شدن 
این خدمات ارائه شده اما تاکنون اقدامی صورت 

نگرفته است.
وثوقی معتقد است یکی از دالیل بیمه نکردن این 
خدمات، صرف هزینه های بیمه ای در بخش های 
 دیگر برای جلب رضایت جامعه پزشــکی است:

» بیمه برخی از خدمــات درمانی را که شــاید 
برای هر جلسه ۱۰۰میلیون تومان هزینه داشته 
باشــد، پوشــش می دهد. اما گفتار درمانی را که 
این میزان پول،  برای۶ ماه آن کافی است، متقبل 
نمی شــود.« به گفته او، بیمه کردن این خدمات 
در سطح کمیته ها با موافقت مواجه می شود. اما 
زمانی که به بخش های باالتر می رســد، به دالیل 
 مختلفی ازجمله بــار مالی و... حذف می شــود:
» زور بیمه ها به   جامعه پزشــکی نمی رســد اما 
به توانبخشــی می رســد. بنابراین خدمات ما را 
بیمه نمی کنند. بــه هر حال اگر این ســتاره ها 
حذف شــوند، 7۰درصد مشــکل حل می شود. 
چرا کــه ظاهرا اعتبارات تامین شــده اســت.«
 او درباره افزایــش مراجعه بــرای گفتاردرمانی 
در ســال های اخیــر هــم توضیــح می دهــد و 
می گوید:»علــت اصلی افزایش نیــاز در مراجعه 
به گفتاردرمانــی، افزایش آگاهی مردم نســبت 
به درمان پذیر بودن بســیاری از این اختالالت و 
همچنین تشخیص های درست است. قبال به علت 
تصور درمان ناپذیر بودن یــا درمان خود به خودی 
بسیاری از اختالالت و یا اهمیت ندادن به مسئله 
ارتباط که نمود اصلی آن گفتار و زبان اســت این 
افراد رها می شــدند، اما حاال با آگاهی های ایجاد 
شــده و اهمیت درمان به موقع و عوارض تأخیر در 
شــروع درمان، مراجعه ها بیشتر شــده است. هر 
چند که بررسی های کلی نشان می دهد که   شیوع 
بســیاری از اختالالت ازجمله افــراد دارای طیف 
اتیسم هم بیشتر شده است.« آرامی به این موضوع 
هم اشــاره می کند که در دوران کرونا، بسیاری از 
این کــودکان، از جلســه های گفتار درمانی عقب 
ماندند و این موضوع سبب شد تا روند درمان شان 
مختل شــود:» این افراد به ویژه کودکان در دوران 
خانه نشینی کرونا، از اجتماع دور بودند و ارتباطشان 
درون خانواده بســیار محدود بود، همین موضوع 
سبب شد تا افرادی که در مسیر رشد بودند، دوباره 

به علت محدودیت های ارتباطی 
و همچنین فقر محیط آموزشی 
از رونــد درمــان جــا بمانند.«

گاهیدرمان،نیمهکارهرهامیشود
امیر آرامی، آسیب شــناس گفتار و زبان و عضو انجمن گفتار درمانی ایران 
است. او هم به نکته هایی اشاره می کند و به همشهری می گوید:»تأخیر کالمی 
معموال خیلی زود برطرف می شود اما خانواده ای که کودکش اتیسم یا فلج 
مغزی و... دارد، گاهی باید سال ها اقدامات توانبخشی را انجام دهد، درحالی که 
بسیاری از خانواده ها توانایی تحمل این هزینه ها را ندارند.« به گفته او، زمانی  
که هزینه های درمان به خانواده ها فشار وارد می کند، آنها معموال درمان را 
شروع نمی کنند یا نیمه کاره رها می کنند و در نهایت یک اقدام درمانی که 
می توانست در 2 ماه به نتیجه برسد، ممکن است پس  از مزمن شدن نیاز به 
ماه ها یا سال ها درمان داشته باشد:» یکی از موضوعات مهم در گفتار درمانی، 
مداخله زودهنگام است، اگر درمان زود شروع شود، هم هزینه کمتری دارد و 
هم  طول زمان درمان کوتاه تر می شود. زمانی که فرد بزرگ تر می شود، در اغلب 
مواقع درمان هم دیرتر و طوالنی تر جواب می دهد. این موضوع به ویژه برای 
کودکان سخت تر می شود. مثال کودکی که دارای لکنت یا اختالل گفتاری ناشی 
از آسیب شنوایی است، وقتی وارد مدرسه می شوند، آنجا فشار و مشکالت 
کودک در مقایسه با همساالن مضاعف شده و درمان سخت تر می شود.« آرامی 
تأکید می کند که در چنین شرایطی نباید خانواده ها هزینه های درمان را از 

جیب پرداخت کنند: » یک کارگر ساده در خوش بینانه ترین حالت با درآمد 
ماهانه 6تا 7میلیون تومان، چطور می تواند از پس هزینه های گفتاردرمانی 
برآید. الزم است بیمه های پایه از این خدمات حمایت کنند تا افراد هزینه 
کمتری از جیبشــان پرداخت کنند، واقعا برای برخــی از این خانواده ها 
هزینه های درمان، کمرشکن اســت.«  او درهمین جا به نکته دیگری اشاره 
می کند؛ آن هم پرداخت دیرهنگام بیمه های پایه به درمانگران و پزشکان 
است که باعث می شود بسیاری از پزشکان متخصص حتی تمایلی به بستن 
قرارداد با بیمه ها نداشته باشــند و به صورت آزاد کار  کنند، چرا که معموال 
پرداخت های بیمه چندین ماه تأخیر دارد. به همین دلیل متخصص، ترجیح 
می دهد از همان ابتدا قراردادی هم نداشته باشد. این آسیب شناس گفتار 
و زبان در ادامه به مشــکالت مالی خود درمانگران هم اشاره می کند:» هم 
گفتاردرمانی جزو مشاغل فرسایشی و سخت است و هم تعرفه های توانبخشی 
در ایران با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست، به هر حال خود درمانگر هم 
هزینه های زندگی دارد و نمی تواند به طور مداوم به مراجعه کننده ها تخفیف 
دهد، ما موارد بسیاری داریم که به مراجعه کنندگان تخفیف های بسیار حتی 
گاهی تا 60تا 70درصد داده می شود، تنها برای اینکه خانواده درمان فرزندش 
را رها نکند. درحالی که هزینه های کمرشکن تورم و مشکالت اقتصادی برای 

این درمانگران نیز مانند سایر افراد جامعه وجود دارد.« 
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وزارت بهداشت نسبت به شیوع سرخک 
در افراد واکسینه نشده هشدار داد

خانواده کودکان نیازمند گفتاردرمانی و کاردرمانی از پس هزینه ها  برنمی آیند؛ آنها اثاثیه خانه شان را می فروشند تا هزینه درمان را دربیاورند

یكــی از خانواده هــای 
اتیســم  فرزنــد  دارای 

می گوید:
 هر جلسه گفتاردرمانی 
دقیقــه ای   45 تــا   30
تــــــــومان و  180 هــزار 
كاردرمانــی نزدیــك بــه 
200 هزار تومان اســت، 
بعضی خانواده ها، 5،4 
جلســه را با هم حســاب 
می كننــد و منتظر حقوق 
آخــر مــاه می ماننــد. بــه 
همــه اینهــا هزینه هــای 
درمان را هم باید اضافه 
كرد كه روی هــم نزدیك 
بــه 5، 6 میلیــون تومــان 
در مــاه می شــود. از دو 
ســال پیــش، تعرفه هــا 
از 60، 70 هــزار تومــان 
بــه 180 تومــان رســیده. 
مدام هم تغییر می كند، 
در تعطیالت نوروز برای 
یك جلسه 40 دقیقه ای 
250 هــزار تومــان پــول 
گرفتند. اگر هم به خانه 
بیایند، 400 هزار تومان 

می گیرند

فرنــاز صادقــی، گفتــار 
درمان: 

تعرفه های این بخش از 
سال 98 تا اواسط سال 
1400 تغییر نكرد، ســال 
گذشــته افزایــش تعرفه 
داشــتیم، امــا بــه دلیــل 
باال بــودن آن، بســیاری 
از درمانگران آن را در دو 
مرحلــه افزایــش دادند. 
یك بار مــرداد و یــك بار 
هم آبان تا فشــار زیادی 
بــــــه خانـــــواده ها وارد 
نشــود.  در حــال حاضــر 
تنها بیمه تكمیلی آن هم 
پــس از نــــــامه نگاری و 
مستندات بســیار است 
كــه از ایــن خــــــــدمات 

حمایت مالی می كند

اتابــک وثوقــی، عضــو 
هیــات مدیــره انجمــن 
علمــی گفتــار درمانــی 

ایران:
ماجرای پوشش بیمه ای 
خدمــات توانبخــــــــشی  
درمانــی  گفتــار  بــرای 
از ســال 83 در حــال 
پیگیــری اســت، یعنــی 
بیش از 18 سال. در این 
مــدت اقدامــات بســیار 
جزیــی صــورت گرفتــه 
امــا هیچ وقــت منجــر بــه 
حمایت مالی بیمه ها از 
این بخش نشده است. 
برخی از خانواده ها برای 
تامین هزینه درمان، وام 
می گیرند، از دیگران پول 
قرض می کننــد و یا حتی 
اقدام به فروش وســایل 
خانه شان می کنند. آنها 
بــرای تامیــن هزینه هــا 

مستا صلند

آرامــــــــــــی،  امــــــــیــــــــــــر 
آسیب شــناس گفتــار و 

زبان: 
در دوران كـــــــــــرونـــــــــا، 
بسیاری از این كودكان، 
از جلـــــــسه های گفتــار 
درمانــی عقــب ماندنــد 
و ایــن موضــوع ســبب 
شــد تا روند درمان شان 
مختــل شــود. ایــن افراد 
در  كــودكان  ویــژه  بــه 
دوران خانــــه نــشــــــینی 
كرونــا، از اجتمــاع دور 
بودنــد و ارتـــباطــــــشان 
درون خانــواده بســیار 
محــدود بــود، هـــمــــــین 
موضــوع ســبب شــــد تــا 
افــرادی كــه در مــــــسیر 
رشــد بودنــد، دوبــاره  به 
علــت محدودیــت هــای 
ارتباطی و همچنین فقر 
محیط آموزشــی از روند 

درمان جا بمانند

در یک حمله گسترده  بیشتر از ۱۰۰ سامانه  
مهم کشور  هدف حمله سایبری قرار گرفت

همکاری دادستانی و شهرداری تهران جهت 
رسیدگی به وضعیت ساختمان های ناایمن 
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نفوذ، شــکلی ظریف و نامرئی از قدرت اســت که از 
طریق تسخیر و تسلط دســتگاه محاسباتی و نظام 
تصمیم گیری بر یک فــرد، گروه یــا دولت، اعمال 
می شود. نفوذ، سابقه تاریخی دارد و به اشکال مختلفی 
انجام می شــود که ابعاد آن شــامل نفوذ اقتصادی، 
امنیتی، سیاسی و از همه خطرناک تر، نفوذ فرهنگی 
اســت. اما نفوذی  ها برای اینکــه بتوانند ماموریت 
خود را به درســتی و با موفقیت به پایان ببرند، یک 
رویکرد مشترک را دنبال می کنند؛ رویکردی که از 
آن به عنوان پروژه ناامیدسازی یاد می کنند؛ پروژه ای 
که به شــدت نیازمند برنامه ریــزی، زمان طوالنی و 
هوشــیاری عامل یا عامالن نفوذی است؛ ماموریتی 
که در صورت درست انجام شدن آن، میوه ای بسیار 

ارزنده برای عامل نفوذ و حامیان آن خواهد داشت.

ماجرای نفوذ 
عوامل نفوذی بعد از نفوذ اولیه به ارکان یک ساختار 

اداری و حکومتی، با روش های مختلف تالش می کنند 
نقاط قوت را هدف گرفته و با ایجاد یاس و تردید درباره 
این نقاط، به  گونه ای عمل کنند که همان نقطه قوت، 
به ضعف مجموعه تبدیل شود. در ساختار نظام سیاسی 
کشور نیز در برهه هایی از زمان، شاهد چنین نفوذها و 
تبدیل شدن نقاط قوت کشور به ضعف بوده ایم. ایجاد 
یاس و ترویج ناامیدی، شــگردی قدیمی اما کارساز 
در این راستا بوده است؛ شگردی که به  گفته ابراهیم 
برزگر، استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی 
در گذشته تاریخ ایران نمود بســیاری داشته است. 
او به همشــهری می گوید: ملتی که آینده درخشانی 
پیش  روی خود ترسیم نکند به مثابه ملتی است که 
آینده ندارد. ملت بدون آینــده نیز جامعه ای خواهد 
بود کــه از حرکت و بالندگی باز می ایســتد و خود را 
وابسته به دیگران می کند. آنطور که این استاد دانشگاه 
می گوید، عناصر نفوذی درجریان ناامیدسازی در ایران 
توانسته اند با استفاده از مفاهیم غیرمستقیم و حتی به 
زبان طنز، بخشی از اهداف خود را در این زمینه محقق 
کنند. یکی از جنبه های پروژه ناامیدســازی، ترویج 
مازوخیسم ایرانی اســت. در این فرایند، محتوایی از 
سوی دشــمن در قالب هایی مانند طنز تولید و وارد 

ادبیات روزمره شده اســت که در آن تأکید بر ناتوانی 
ایرانی ها و ضعف آنان شده است. در ادبیاتی که بعضا 
بدون توجه از سوی مردم در گفتار، استفاده مي شود و 
به شکل ناخودآگاه به تکرار ناامیدی از آینده در افکار 
افراد دامــن می زند؛ تکراری کــه در نهایت منجر به 

نهادینه شدن این تفکر در جامعه می شود.

ناآگاهانی که آب به آسیاب ناامیدی می ریزند 
گرچه نباید نقش مستقیم عوامل نفوذی در اجرای 
پروژه ناامیدسازی از آینده را دست کم گرفت و نباید 
نسبت به آن بی تفاوت بود اما این پروژه اضالع دیگری 
نیز دارد. یکی از این اضالع را می توان وجود افراد ناآگاه 
دانست که نقش پیاده نظام را در روند نهادینه شدن 
ناامیدی در جامعه بر عهده دارند؛ افرادی که به  دلیل 
نبود دانش کافی در برخی رفتارها و اقدامات، به  رغم 
نیت خود رفتارهایی در جامعه دارند که به تسهیل 
پروژه ناامیدســازی مردم از نظــام، کمک می کند. 
این رفتارها به  گونه ای است که رهبر معظم انقالب 
اسالمی در تقبیح آن می فرمایند: »کسانی که یأس 
و نومیدی را به جامعه پمپاژ می کنند، ممکن است 
دشمن نباشــند اما حتما کار آنها، همان کار دشمن 

ناامید ی؛ بستری برای نفوذ
جریان نفوذ، چگونه ناامیدسازی را در کشور  پیگیری و اجرا می کند
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 ناامیدسازی سیاسی
پروژه ای قدیمی اما مؤثر

نشان دادن افق های درخشان پیش رو 
را که مقام معظم رهبــری بر آن تأکید 
دارند نباید تنها در حرف و زبان بیان کرد بلکه باید بخشی 
از افق های درخشــان را با برنامه ریزی و فعالیت های مؤثر 
مدیریتی عینیت بخشــید. این، بخشــی از کار است و باید 
در عرصه های مدیریتی و رســانه ای مبتنــی بر واقعیت ها 
و ظرفیت های کشــور افق پیش  رو را ترسیم کنیم که این 
مســئله قابل دسترســی اســت. بخش دیگری از مشکل 
ما در پروژه ناامیدســازی به مســائل اقتصــادی و جنگی 
که علیه ما در این حــوزه به راه افتاده اســت بازمی گردد. 
مشکالت موجود در حالی ایجاد شده است که با وجود همه 
کاستی ها، دستاوردهای زیادی نیز در این حوزه داشته ایم. 
در فناوری در ابتدای انقالب صفر بودیم و اکنون در بسیاری 
از فناوری ها به پیشــرفت های خیره کننده ای دســت پیدا 
کرده ایم. روزگاری رژیم پهلوی التماس می کرد موشک هایی 
با برد 100کیلومتر به او فروخته شــود اما امروز می توانیم 
موشک های دوربرد بســازیم. چنین موفقیت هایی همان 
افق روشنی را ترســیم می کند که رهبر انقالب نوید آن را 
می دهند. در این مسیر، مسئوالن باید با کار بیشتر و جدی تر 
و با برطرف کردن نواقص و کمبودهایی که در زندگی مردم 

وجود دارد تحقق آن را برای ملت ملموس کنند.
از سوی دیگر، یکی دیگر از ضعف هایی که در کشور مشاهده 
مي شود و دشمن از آن برای ناامید کردن مردم استفاده کرده 
است، ناامیدی مردم و مسئوالن از نصرت الهی و تغییر نگرش 
برخی مدیران و مســئوالن در این باره است که سبب تغییر 
نحوه مدیریت آنها شده است. متأسفانه باید گفت مدیرانی 
که به نصرت الهی باور ندارند در مواجهه با خطرات بزرگ، از 
خود ضعف نشان می دهند و نمی توانند در مقابله با خطرات، 
به درستی تصمیم بگیرند و این موضوع منجر به ناامیدشدن 
مردم از اتخاذ تصمیم های درست و به موقع از سوی مسئوالن 
می شود. اســتمرار چنین وضعیتی می تواند به ناامید شدن 
مردم و توســعه آن نزد افکار عمومی منجر شود که باید با 
اصالح برخی رویه ها مانع از دامنه دار شــدن آن و رسیدن 

دشمن به هدفی که دنبال می کند، شویم.

نقل قول خبر

خبر

یادداشت

جنگ و ناامن سازی ؛ ابزار تحقق 
شعارهای صهیونیست ها

ایسنا: جعفر قنادباشی، کارشــناس مسائل غرب آسیا گفت: 
مسئله قدس فقط به مظلومیت فلســطینی ها و آوارگان آنها 
خالصه نمی شود بلکه این یک مسئله چندبُعدی است که اگر 
ابعاد آن مورد شناخت قرار بگیرد توجه به این مسئله، دائمی 
خواهد بود. بیت المقدس و قدس، مربوط به تمام مذاهب است 
اما رژیم صهیونیستی سعی می کند که سیاست یهودی سازی  
را در آن اجرا کند و این موضوعی است که نه فقط مورد اعتراض 
مسلمانان اســت بلکه دیگر ادیان ازجمله مسیحیان نیز با آن 
مخالف هستند. وی با بیان اینکه اسرائیل در طول این سال ها 
در ناامن کردن منطقه نقش مؤثری داشته است، گفت: این رژیم 
در طول این سال ها بیش از 10جنگ ایجاد کرده و سپس خود 
اقدام به آتش بس کرده است. هدف رژیم صهیونیستی از ایجاد 
این جنگ ها و ناامنی، تحقق شعار از نیل تا فرات است. وی با 
بیان اینکه در زمان ترامپ این اعتقاد وجود داشت که مسئله 
فلسطین کمرنگ شده و آنها با طرح معامله قرن فکر می کردند 
که موضوع فلسطین تمام می شــود، ادامه داد: این در حالی 
است که موضوع فلسطین همچنان مورد توجه افکار ملت های 

اسالمی و منطقه بوده و این توجه کاهش پیدا نکرده است. 

اســت«. در کالم رهبر انقالب، حتی برخی رفتارها 
برای اصالح امور نیز باید در ســازوکار و مجرایی که 
برای آن تعریف شده اســت پیگیری شود تا منجر 
به ناامیدی مردم نشــود. برزگر به نمونه هایی از این 
رفتارها اشاره می کند و به همشهری می گوید: ممکن 
اســت دولتی تغییر کند و طرفداران دولت تازه، در 
روزنامه های خود به دنبال پیدا کردن لکه های ضعف و 
خطا در عملکرد دولت قبل بگردند تا آن را تیتر کنند. 
چنین رفتارهایی تنها منجر بــه ایجاد بی اعتمادی 
مردم نسبت به مسئوالن و ناامید شدن آنان از آینده 
می شــود. این استاد علوم سیاســی دانشگاه عالمه 
طباطبایی توضیح بیشــتری می دهد: برخی اعتقاد 
دارند امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه مسلمانان 
است و نباید نسبت به آشکار کردن خطاها تردیدی به 
دل راه داد اما اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر، 
دارای شرایط و پیچیدگی های بسیاری است که هر 

کسی نمی تواند بدون آموزش، عامل به آن شود.

درکوره امید بدمیم 
یکی دیگر از نقشه هایی که در قالب پروژه ناامیدسازی 
از سوی دشــمن پیگیری می شــود، هدف قراردادن 
نخبگان جامعه به عنوان گروه هــای مرجع نزد افکار 
عمومی است. در این چارچوب، جریان نفوذی تالش 
 می کند افراد مؤثــر، شناخته شــده و کارآمد جامعه 
را شناسایی و با نزدیک شــدن به آنها بذر ناامیدی از 
آینده را در فرد ایجاد کند. سیدعلی موسوی، نماینده 
مجلس و دکترای فلسفه این موضوع را تأیید می کند 
و به همشــهری می گوید: نباید دمیدن به کوره امید 
در جامعه را متوقف کرد. محرک های امید و مروجان 
آینده ساز هر جامعه ای قشر نخبه و دانشمند آن است و 
باید از این گروه ها مقابل برنامه هایی که از سوی دشمن 
برای متقاعد کردن نخبگان به ناامیدی از آینده طراحی 
شده اســت، مراقبت کرد. او معتقد است که با وجود 
برنامه های بسیاری که برای ناامید کردن نخبگان در 
کشور اجرا شده است بسیاری از این طرح ها شکست 
خورده و به نتیجه نرســیده است؛ »رهبر انقالب برای 
آینده نظــام 3راهبرد جمعیت، صنعت هســته ای و 
دانشمند پروری را ترسیم کرده اند که باید به آن توجه 
کرد. به این دلیل است که بخش نخبگانی جامعه، هدف 
حمالت دشمن قرار دارد؛ اما پیشرفت های کشور در 
عرصه های مختلف  نشان می دهد جامعه نخبگان ما 
به آینده امیدوار است و برخالف نقشه های ناامیدساز 
دشمن همچنان در مســیر پیشرفت گام برمی دارد.« 
موسوی به موضوع قابل توجهی اشاره و تأکید می کند 
و می گوید: دشمن هرگز دست از طرح ها و برنامه های 
خود برای ناامید کردن مردم نمی کشد و به این دلیل 
ضرورت دارد هر روز و همواره بر کوره امید در جامعه 
دمیده شود تا امید مردم به آینده درخشانی که در پیش 

رو قرار دارد، به یاس تبدیل نشود.

سردار عباس نیلفروشان
معاون عملیات سپاه

امروز ما مبتکر الگوهای رفتاری راهبردی، 
عملیاتی و تاکتیکی، خالقانه و ناشناخته 
از دید دشــمن هســتیم که قــادر به درک 
آن نیســت و بــه همیــن دلیــل در برخورد 
بــا مــا بــا عدم قطعیــت روبه روســت. مــا 
ابتدا در تفکر و اندیشــه راهبردی خود بر 
دشمن غلبه و اراده کرده ایم تا در عمل بر 

مشکالت و دشمنان، فائق آییم. 

احسان ارکانی
نماینده مجلس

برخــی از افــراد مخالــف شــفافیت ســایر 
قــوا هســتند و می گوینــد منظــور مــا از 
شفافیت  فقط مجلس اســت و بقیه قوا 
نباید شفاف شــوند. این موضوع را قبول 
نداریــم و معتقدیــم مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظــام، هیــأت وزیران، شــورای 
انقــالب فرهنگــی و ماننــد آنهــا بایــد 

صورتجلسات شان را منتشر کنند. 

ادامه از 
صفحه اول
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پس از حمله گســترده سایبری ســال گذشته به 
سامانه سوخت کشور و چند حمله دیگر پس از آن، 
حاال خبر رسیده که حمله ای دیگر، با اقدام به موقع 
مرکز عملیات امنیت افتا خنثی شده است. آنگونه 
که روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا اعالم 
کرده، مهاجمان سایبری قصد داشتند با سوء استفاده 
از حفره امنیتی در یکی از نرم افزارهای پرکاربرد در 
ســازمان ها، ضمن اخذ دسترسی به زیرساخت  ها و 
استخراج اطالعات از آنها، دستورات دلخواه را اجرا 
و محتوای آلوده خود را تزریق کننــد. با این حال، 
پیش از آنکه مهاجمان بتوانند حمله سایبری خود را 
عملی کنند، با اقدام به موقع مرکز عملیات امنیت افتا 
از وقوع این حمله پیشگیری شده است. این اتفاق، 
یک بار دیگر لزوم ایجاد یک ســازمان فرادستگاهی 
و فراقوه ای برای پایش اینگونه حمالت را یادآوری 
می کند. این در حالی است که اکنون چند سازمان 
متولی امنیت سایبری در کشــور فعالیت می کنند 
که عموما کار توصیه ای و هشداری انجام می دهند. 
اگرچه روزانه هزاران حمله سایبری در سراسر دنیا 
اتفاق می افتــد و متخصصان این موضــوع را امری 
غیرعادی نمی دانند، اما تشکیل سازمانی که به طور 
متمرکز، اســتانداردهای قابل اســتفاده این حوزه 
برای مجموعه های مختلف را تدویــن کند هم  در 
دنیا پذیرفته شده و اجرا می شــود. به عنوان مثال، 
می توان به سازمان NIST اشاره کرد که استانداردها، 
چک لیست ها و سیاستگذاری ها را در این حوزه انجام 

می دهد.

جزئیات حمله اخیر
مرکــز مدیریت راهبردی افتا با اشــاره به کشــف 
ســرنخ ها و الگوهای رفتاری استفاده شــده در این 
حمله عنوان کرده است که »اشــراف کارشناسان 
مرکز مدیریت راهبردی افتا بر اقدامات مهاجمان، 
نقاط هدف و عملیات طراحی شــده برای حمله به 
زیرساخت ها تحت رصد قرار گرفت و مشخص شد 
بیش از 100خدمت الکترونیکی مهم در بخش های 

دولتی و خصوصی جزء اهداف اصلی حمله است.«

عموما، مهاجمــان ســایبری در اینگونه حمالت 
پس از نفوذ و اخذ دسترســی غیرمجــاز، »درهای 
پشــتی« را بارگذاری کرده تا از این طریق، امکان 
بهره برداری های بیشــتری مانند افزایش ســطح 
دسترسی و حفظ آن، اســتخراج اطالعات، اجرای 
دســتورات دلخواه و تزریق محتوای آلوده را داشته 
باشند. کارشناســان فنی مرکز مدیریت راهبردی 
افتا، پس از کشــف حفره امنیتی ناشناخته و انجام 
به روزرسانی های امنیتی، اجازه بهره برداری از این 
»در های پشتی« برای »آدرس آی پی های متعدد« 
از کشورهای هلند، آمریکا و انگلیس را سلب کردند 
و از تحقق اهداف مهاجمان و وقوع حادثه سایبری 

پیشگیری شد.
این مرکز اعالم کرده؛ »اقدامات تکمیلی درخصوص 
این رویداد توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سایر 

مراجع ذیربط در حال انجام و پیگیری است.«

نیاز به سازمان متمرکز
مجتبی مصطفوی، کارشــناس امنیت سایبری در 
گفت وگو با همشهری، با اشــاره به اینکه در بخش 
پایــش، بخش های مختلفــی در کشــور فعالیت 
می کنند، می گوید: »از جمله این نهادها می توان به 
مرکز ماهر )زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری(، 
مرکز افتــا )زیرمجموعه نهاد ریاســت جمهوری(، 
سازمان پدافند غیرعامل و همچنین پلیس فتا اشاره 
کرد. با این حال، ما یک نهاد مرکزی نداریم که پایش 
کل زیرساخت های کشــور را به طور متمرکز انجام 
دهد.« به گفته مصطفوی، »هر کدام از سازمان های 
متولی امنیت سایبری کشور بخشی از کار را به عهده 
گرفته  اند و در حال انجام وظایف خود هستند، اما از 
آنجا که این ســازمان ها به طور غیرمتمرکز مشغول 
فعالیت هســتند، به نظر می  رســد که پایش های 
آنها کافی نیســت.« این متخصص حــوزه امنیت 

سایبری معتقد اســت که »این سازمان ها در حالت 
کلی به سازمان ها و دستگاه ها توصیه های عمومی 
می  کنند، اما »توصیه« به تنهایی نمی تواند اثرگذار 

و کافی باشد.«

لزوم جراحی در حوزه امنیت
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم 
چندی پیش با اشاره به اینکه ضعف امنیت سایبری، 
پاشنه آشیل تحقق دولت هوشمند و توسعه فناوری 
اطالعات در کشور است، بر لزوم جراحی در این حوزه 
تأکید کرد. به گفته او »اگر به حوزه امنیت سایبری 
توجه جدی نشــود، می تواند پاشــنه آشیل دولت 

هوشمند و توسعه فناوری اطالعات باشد.«
زارع پور تقســیم کاری که در این حوزه در کشــور 
انجام شده را شفاف و کارآمد نمی داند و معتقد است 
که این روند نیاز به تغییر دارد. این در حالی است که 
سعید خطیب زاده، ســخنگوی دستگاه دیپلماسی 
هم روز گذشته در واکنش به این حمالت گفت که 
بعضی روزها تا چند هزار حمله سایبری به تارنماها 

و وزارتخانه های مختلف در ایران صورت می گیرد.
به گفته او »مرکز ملی فضای مجازی این موضوع را 
همواره در دســتورکار قرار داده و آنچه اخیرا اتفاق 

افتاده، چیزی جدا از این چند هزار مورد نیست.«

حمله به سامانه های جهادکشاورزی
درحالی که پیش از این، در ســال گذشــته، وزارت 
ارشاد، صدا و ســیما و هواپیمایی ماهان  با حمالت 
سایبری روبه رو شــده بودند، اکنون برخی خبرها 
حاکی از حملــه هکرها به تعدادی از ســامانه های 

مرتبط با وزارت جهادکشاورزی است.
برخی تصاویر ویدئویی نشان می دهد که هکرها به 
چند وب سایت مرتبط با وزارتخانه جهادکشاورزی 
حمله کرده اند. ازجمله سامانه مؤسسه پژوهش  های 
برنامه  ریزی، اقتصاد کشــاورزی و توسعه روستایی 
مورد حمله قرار گرفته است. ویدئوهای منتشر شده 
از ســوی هکرها، تصاویری از داخل این سامانه ها و 
کارتابل آنها را نشان می دهد. همچنین تصاویر قبل 
و بعد از این حمالت سایبری هم منتشر شده است. 
اگرچه تعــدادی از این ســامانه ها در زمان نگارش 
این گزارش همچنان از دسترس خارج هستند، اما 

مشکل بعضی از آنها برطرف شده است.

 دیوار دفاعی ایران در برابر  حمالت سایبری
 در یک حمله گسترده  بیشتر از 100 سامانه  مهم کشور  هدف حمله سایبری قرار گرفت 

اما با دفاع متقابل از بروز حادثه سایبری پیشگیری شد

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

 گذرنامه باتری 
برای خودروهای برقی اروپا

وزارت اقتصاد آلمان روز دوشــنبه اعالم کرد؛ کنسرسیومی 
متشــکل از خودروســازان و تولیدکنندگان باتری از جمله 
ب ام و، اومی کور و بسف در کنار شــرکای فناوری خود برای 
ایجاد »گذرنامه باتری« که محتوا و ردپای کربن باتری ها را در 
اروپا ردیابی می کند، کار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، کنسرسیوم متشکل از 11شریک، 8.2میلیون یورو 
بودجه برای توســعه یک طبقه بندی مشــترک و مجموعه 
استانداردهایی برای جمع آوری و افشــای چنین داده هایی 
دریافت کرد که ممکن است به زودی تحت مقررات اتحادیه 
اروپا اجباری شود. پیشنهادی از ســوی کمیسیون اروپا که 
قرار است در 3 جلسه در اواخر ســال جاری مورد بحث قرار 
 ،)EV( گیرد، بیان می کند که خودروهای الکتریکی قابل شارژ
حمل ونقل ســبک و باتری های صنعتی که در اروپا فروخته 
می شــوند باید ردپای کربن خود را از سال2024 فاش کنند 
که با محدودیت انتشار CO2 از سال2027 مطابقت داشته 
باشــند. تعهد به افشــای محتوای موادخام بازیافتی در این 
باتری ها از سال2027 اعمال می شــود و به دنبال آن الزامات 

استفاده از حداقل سهم کبالت، لیتیوم، نیکل و سرب بازیافتی 
از سال2030 اعمال خواهد شد. به گفته وزارت اقتصاد آلمان، 
کنسرسیوم آلمانی نخســتین پروژه در اروپاست که تالش 
می کند محصول دیجیتال را مطابق بــا این مقررات طراحی 
کند. اما درخصوص باتــری خودروهای برقی باید بگوییم که 
بیشتر خودروهای برقی از باتری لیتیومی استفاده می کنند. 
این دسته از باتری ها قابل شارژ بوده و بیشترین تراکم انرژی 
)حدود 1۵0کیلو وات( را انتقال می دهند. برخالف عملکرد 
باتری های سرب - اسیدی اگر شــارژ این باتری ها به صورت 
کامل خالی شود، در عملکرد آن تأثیری نخواهد گذاشت و از 
آنجایی که این باتری ها کارایی و دوام باالیی دارند، به هیچ وجه 
به نگهداری نیازی ندارند. نحوه عملکرد آنها براساس تبادل 
یون های لیتیــوم بین الکترود مثبت و منفــی )کاتد و اند که 
معموال از جنس کبالت و گرافیت هســتند( است. این تبادل 
یونی در الکترولیت انجام می شود. باتری خودروهای الکتریکی 
شامل چند سلول است که به وسیله سیستم مدیریت باتری 

)DMS( اداره می شود. 

 مصطفی آقامیرسلیم
نماینده مجلس شورای اسالمی 

در مجلــس موضــوع افزایــش قیمــت 
اینترنــت را پیگیــری خواهیم کــرد چراکه 
بــا ایــن افزایــش قیمــت، مــردم متحمل 
فشار می شوند. با توجه به اینکه گستره 
فعالیــت فعاالن حــوزه فضــای مجــازی و 
همچنین کسب وکارهای اینترنتی بسیار 
وسیع است، چنانچه قرار است افزایش 
قیمتی در بهای اینترنت اعمال شود، این 

افزایش باید کنترل شده باشد.

 ایالن ماسک
 بنیانگذار اسپیس ایکس 

در ســال های آینــده، شــرکت بورینگ 
تــالش خواهــد کــرد تــا یــک هایپرلوپ 
عملیاتی بسازد. از نقطه نظر فیزیک، 
این سریع ترین راه ممکن برای رسیدن 
از یک مرکز شــهر به شــهر دیگری برای 
مســافت های کمتــر از 3200کیلومتــر 
اســت. بــرای ســفرهای طوالنی تــر 

استارشیپ سریع تر است.

بــازار  خالــق  اولبریکــت«،  »راس 
»ســیلک رود« در دارک وب در ســال 
2015کــه بــه حبــس ابــد محکوم شــده 
اســت احتماال می تواند 3 میلیارد دالر 
از بدهی هایش را پرداخت کند. وزارت 
دادگستری آمریکا در گذشته از ضبط 
حدود 70هزار بیت کوین از هکری خبر 
داد که این سرمایه ها را در زمان فعالیت 
سیلک رود از این بازار دزدیده بود. این 
وزارتخانــه نتوانســت همــان موقع این 
بیــت کوین هــا را بفروشــد و ارزش آنها 

حاال به 3میلیارد دالر رسیده است.

 ۳ 
میلیارد دالر

درحالی کــه اپــل بــه تازگــی تمامــی 
مدل هــای تراشــه M1 را معرفــی کرده 
و کارشناســان منتظــر از راه رســیدن 
نخســتین ســری کامپیوترهــای دارای 
تراشــه M2 هســتند مهندســان اپــل 
همین حاال مشغول کار روی آی مک با 
چیپ M3هستند تا در سال 2023 به 

بازار روانه شود.
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باهمکاریدادستانیتهرانوسازمانآتشنشانی
شهرداریتهران،وضعیتســاختمانهایناایمن
جدیترازگذشتهپیگیریمیشود.ساختمانهای
ناایمنسالهاســتزنگخطریبــرایپایتخت
محســوبمیشــوندوحتیبعدازآتشسوزیو
فروریختنساختمانپالســکواخطاهاریمکرری
توسطسازمانآتشنشانیبهساختمانهایناایمن
دادهشدهاست.اکنونامادادستانیتهرانبهفعالیت
ساختمانهایناایمنوگودهایرهاشدهورودپیدا
کردهودراینمیان129بنایبسیارناایمنستارهدار
زیرذرهبینشهرداریتهرانقرارگرفتهاست.بهگفته
دادستانتهران،دراینرابطهدستوراتیبهسازمان
آتشنشانیشــهرداریتهرانصادروبادستورات
دادستانیمقررشدهکهدرشــهرداریهرمنطقه
پایتخت،کمیتهایمنیســاختمانهایآنمنطقه

تشکیلشود.
بهاینترتیب،قراراستبعدازتشکیلکمیتهایمنی
ساختمانهادر22منطقهشهرتهران،در3جدول
بســیارخطرناک،خطرناکوناایمنساختمانها
واماکنهرمنطقهشناساییشــود.علیصالحی،
دادســتانتهراناعالمکرد:»مقررشدهتاسازمان
آتشنشانیبرایهرساختمانمتناسبباویژگیهای
آندســتورالعملیراتنظیموابالغکندوچنانچه
بنابهنظرسازمانآتشنشانیوشهرداریکهمسئول
اصلیدراینزمینههستند،پلمبوتعطیلیمحل
الزموضروریباشــد،مراتبراگــزارشکنندکه
تاکنونچنیندرخواستیبهدادستانیارائهنشده
است.«مدیرعاملســازمانآتشنشانیشهرداری
تهراننیزبارویکردجدیددرموردســاختمانهای
ناایمنموافقاستوبهنظرمیرسددرفازجدیداین

ساختمانهاایمنشوند.
مهدیداوریمعتقداســتباوروددادستانتهران،
اقداماتقضاییدرموردساختمانهایناایمنانجام
میشــود:»یکیازموضوعاتموجود،عدمتمکین
بهرهبــردارانیامالــکانبرخیازســاختمانهابه
دستورالعملآتشنشــانیاســت،وروددادستان
میتواندنویدبخشتسریعدرانجاماقداماتوالزاماتی
باشدکهنهتنهاتوســطمالکانیابهرهبردارانبلکه
توسطتمامدستگاههایمســئولبایددراینحوزه
صورتگیرد.«اومعتقداســتوروددســتگاهقضا

بهاینمســئله،نقطهامیدوارکنندهاســت:»فقط
شهرداریتهرانقادرنبودکهالزاماتقانونیرادرباره
ســاختمانهایناایمنبهوجودبیاورد.واقعیتاین
استکهخألقانونیبرایایمنکردنساختمانها
وجودداردوباهمکاریســایردستگاههامیتوانیم

مشکالترادراینحوزهبرطرفکنیم.«

کارگروه ویژه برای پیگیری ساختمان های ناایمن
کارگروهویژهپیگیریوبررسیساختمانهایناایمن
باعضویترئیساتاقبازرگانی،سازمانصمت،اداره
کلبازرســیکاروزارتتعاونکارورفاهاجتماعی،
نیرویانتظامی،شهرداری،ســازمانآتشنشانی
وسازماننظاممهندســیدراینمعاونتتشکیل

شدهاست.قراراستهردوهفتهیکبارجلساتاین
کارگروهبااولویتســاختمانهایاعالمیازسوی
سازمانآتشنشانیتشکیلشود.مدیرعاملسازمان
آتشنشانیدراینرابطهگفت:»یککمیتهمرکزی
هردوهفتهیکبارباحضورمعاونمحترمدادستان
تهرانتشــکیلجلســهمیدهدکهدراینجلسه،
وضعیتســاختمانهایناایمنکهدرکمیتههای
ایمنیمناطقشهرداریموردرسیدگیقرارگرفته
ووضعیتحادتریدارند،بررسیمیشودتابتوانیم

اقداماتراتسریعکنیم.«
بهگفتهدادستانتهران،عالوهبراینها،درخصوص
ساختمانهاواماکنیکهگزارشناایمنوخطرناک
بودنآنبهدادستانیواصلمیشود،سابقهپیگیری،
نظارتتشــکیلاقداموپیگیریهایالزمبهعمل
میآید:»درراســتایاحیایحقوقعامهواجرای
اقداماتپیشگیرانهوحفظسالمتجانیوایمنی
افرادســاکنوشاغلدرشــهرتهرانودرراستای
اجرایبند1۴مــاده۵۵قانونشــهرداریهارفع
خطرازبناهایناایمنشــاملبناهــایقدیمیو
خطرنــاک،بناهایمخروبــه،گودبرداریهایرها
شدهدردستورکاراینسرپرستیقرارگرفتهاست.
جلساتمتعددینیزباحضورعواملدستگاههای
متولیاعمازشهرداری،ســازماننظاممهندسی،
سازمانآتشنشانیوخدماتایمنی،ادارهکارتعاون
ورفــاهاجتماعی،عواملانتظامــیو...درخصوص
شناساییساختمانهایپرخطرونحوهرفعخطراز

ساختمانهایموصوفبرگزارشد.«

ذره بین ایمنی روی 129بنای پایتخت
باهمکاریدادستانیوشهرداریتهرانرسیدگیبهوضعیتساختمانهایناایمنجدیترازهمیشهدردستورکارقرارگرفت

محمود موالییگزارش
روزنامهنگار

پرشدن خألهای قانونی ایمن سازی
همیشــهیکیازخالهایایمــنکردن
ساختمانهایناایمنوپرخطرحمایتهای
قضاییبود.باورودمســتقیمقوهقضاییه
قطعاًاینخألپرمیشودوشهرداریهم
عزمیراراسخمیکندتااینمشکلبرطرفشود.اینگامبزرگی
استکهدرراستایایمنسازیبناهایناایمنبرداشتهشدهاما
نبایدامیدواربودکهایمنیصددرصدحاصلشــودچراکهدر
برخیازساختمانهاشرایطخاصیوجودداردکهانجامبرخی
ازاقداماتدرراستایایمنسازیرابامحدودیتمواجهمیکند
ولیمیتوانامیدداشتکه129ساختمانپرخطرشناسایی
شدهدرتهرانمشکالتومســائلاساسیواولویتدارشاندر
رفعخطربرطرفشود.درواقعاینساختمانهابهدلیلپرخطر
بودنستارهدارهستندونمیتواناظهارکردایمنسازیکدام
ضرورتداردامامعتقدممیتواناینبناهاراباتوجهبهمیزانتردد
شهروندانوارزیابیپیامدهایپسازحادثه،آنهارااولویتبندی
کرد.بهطورمثالبناییکهروزانههزاراننفردرآنترددمیکنند
نسبتبهکارخانهناایمنیکهترددیدرآنصورتنمیگیرد،

اهمیتداردوبایددراسرعوقترفعخطرشود.

 راه اندازی سامانه بومی 
پیش بینی کیفیت هوا

اولینســامانهبومیپیشبینیکیفیتهوادرشرکتکنترل
کیفیتهوایتهرانراهاندازیشد.

بهگزارشهمشهری،سیستمهایمدلســازیوپیشبینی
کیفیتهواازجملهابزارهایاصلیدرزمینهمدیریت،شناخت
وکاهشآلودگیهواهستند.بهگفتهمدیرعاملشرکتکنترل
کیفیتهوایتهران،هدفازمدلسازیوپیشبینیآلودگی
هوا،آگاهیازروندتغییراتدرپراکنــشغلظتآالیندههای
مختلفدرروزهایآیندهبــرایتصمیمگیریهایاضطراری
درزمینهکنترلشــرایطبحرانیآلودگیهواستتاکمترین
تأثیررابرسالمتشهروندانداشــتهباشد.سیدمحمدمهدی
میرزاییقمیدرتشریحعملکرداینسامانهگفت:»بااستفاده
ازاینســامانه،همهروزهوضعیتکیفیتهــواوپارامترهای
هواشناسیمؤثردرشــرایطکیفیهوابرای72ساعتآینده
پیشبینیشــدهونتایجپیشبینیهادراختیارشــهروندان،
مدیرانوتصمیمگیرانشهریقرارمیگیرد.«اوتأکیدکردکه
هدفازتوسعهسامانهپیشبینیآلودگیهوایتهران،عالوهبر
تولیدابزارموردنیازمدیریتشهریدرکاهشآلودگیهوا،ایجاد
نمونهایبرایکلکشوربودهتاسایرکالنشهرهانیزبتوانندبا

استفادهازاینالگو،چنینسامانهایراپیادهکنند.

شینا انصاری
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار 

شهرداری تهران
اثــرات  ارزیابــی  راه انــدازی ســامانه 
محیط زیســتی پروژه هــای عمرانــی در 
راستای دستیابی به توسعه شهری پایدار 
در قالــب برنامه هــای توســعه هماهنگ 
بــا اصــول محیط زیســتی، اقتصــادی، 
اجتماعی، تصمیم سازی و تصمیم گیری 
با نگاه به آینده در توســعه کالبدی شهر 

ضرورت دارد.

علیرضا نادعلی 
سخنگوی شورای شهر تهران 

امروز شــصت و یکمین جلســه شــورای 
شهر تهران در حالی برگزار می شود که 
حمیدرضا صارمی، معاون شهرســازی 
و معمــاری شــهرداری تهــران در صحن 
پارلمــان شــهری گزارشــی از جزئیــات 
قرارگاه جهادی مســکن ارائه می دهد. 
در ادامــه 18مــورد پرونــده پــاک ثبتی 
از حیــث باغ یــا غیرباغ بودن بررســی و 

تعیین تکلیف می شوند.

نقلقولخبر

عددخبر

مهدی عباسی؛ رئیسکمیسیونمعماریونگاه
شهرسازیشورایشهرتهران

هوا

به گفته معاون فنی و مهندسی معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران 
بــرای اولین بــار در مســیر خــط یــک 
بی آرتی )تهرانپــارس - آزادی( 6راهبند 
اســت.  شــده  نصــب  الکترونیــک 
محمدرضا شــیخ بهایی تأکیــد کرد که 
با ایــن اقــدام از ورود موتورســیکلت و 
خودروهای متفرقه ممانعت و کرامت 
مأموران راهنمایی  و رانندگی هم حفظ 

می شود. 

6
راهبند

تهــران،  شــهر  زیباســازی  ســازمان 
بــرای فراهم کــردن زمینــه خلــق، ایجــاد 
طرح ها و تجربیــات نو در ســیما و منظر 
از هنرمنــدان مجسمه ســاز  شــهری 
بــرای اجــرای آثــار حجمــی بــا موضــوع 
محــرم و عاشــورا دعــوت کــرده اســت. 
بــه گــزارش همشــهری، عاقه منــدان 
می توانند تصاویر آثار پیشــنهادی خود 
را تا 15اردیبهشــت ماه با فرمــت JPG با 
 رزولوشن 300dpi به نشانی الکترونیکی
 hajm.zibasazi@tehran.ir ارسال کنند.
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اردیبهشت

وضعیت ساختمان های ناایمن در شهر تهران

33 
هزار

ساختمان 
ناایمن

23 
هزار و 1۸۹

ساختمان 
میان خطر ساختمان نیازمند  3۶۰

مداخله شدید  ساختمان 35۰۰
پرخطر

ساختمان بسیار پرخطر 129
خطرناک )مشابه پاسکو(

 39 پاساژ و سرای تجاری 

25 مجتمع اداری و تجاری
18 سازمان دولتی و خصوصی

8 بیمارستان
3 دانشگاه 

یک  پارک بزرگ تفریحی

وضعیت 129ساختمان پُرخطر در مناطق شهر تهران

منطقه
12

رکورد بیشترین ساختمان 
پرخطر را دارد.

منطقه
1۰

هیچ سهمی در 
ساختمان های پرخطر ندارد.

مناطق
1-2-18

در رتبه های بعدی 
قرار دارند.
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بالتازار کوچک
بچه ها عاشــق کشــف، تجربه و امتحان کردن 
هســتند. البته الزم نیســت ذهن تان به سمت 
بشــر، لوله آزمایش و چراغ آزمایشــگاهی برود، 
با ســاده ترین وسایل در دســترس هم می توان 
فرصت آزمایش و مشــاهده فراهم کــرد. برای 
مثال، کافی اســت کمی خرده کاغذ، یک حوله 
و یک بادکنک داشته باشید. از کودک بخواهید 
بادکنک را به آرامی با حوله ماســاژ دهد و بعد از 
چندبار ماساژ دادن، آن را به خرده کاغذها نزدیک 
کند. چه اتفاقی می  افتد؟ خرده کاغذها به بادکنک 
می چسبند. حاال از او بخواهید به سرعت به سمت 
دیگر اتــاق برود و خرده کاغذهای چســبیده به 
بادکنک را جدا کرده و در ظرفی بگذارد و برگردد 
و این بازی را تکرار کنــد تا تمام کاغذ خرده ها به 
آن ظرف منتقل شده باشند. با این بازی، شما هم 
مفهوم انرژی مالشی را به کودک نشان داده اید و 
هم انرژی او را در مسیر درســت هدایت کرده و 

تخلیه کرده  اید.

بازیگوشی

قنبرپلو؛ سحری معروف شیراز!
تا حاال اســم »قنبرپلو« را شنیده اید؟ نخســتین بار که یکی از 
دوستان شیرازی ام گفت که سحری قنبرپلو خورده ایم، فکر کردم 
که شوخی می کند و خندیدم! بعد که دوســتم دلیل خنده ام را 
پرسید و متوجه شد که اصال اسم غذایی به نام قنبرپلو به گوشم 
نخورده، ماجرا را اینطور تعریف کرد: »در شیراز قدیم، غالمانی با 
پوست های تیره تر را قنبر می نامیدند. نخستین بار که آشپز یکی 
از اربابان معروف شیراز، پلوی مخلوطی با کشمش و رب انار پخت 
و آن را نزد ارباب خود برد، ارباب تعجب کرد و گفت که این قنبرپلو 
دیگر چیست که تو پخته ای؟! منظور ارباب از قنبرپلو، تیرگی رنگ 
برنج به دلیل وجود کشمش و رب انار در آن بود. از آنجا که ارباب، 
این پلوی مخلوط را پسندید، از آن پس نام قنبرپلو برای این غذای 

سنتی و اصیل شیراز، انتخاب شد«!  

برای درست کردنش چی الزم داریم؟ 
مواد الزم برای 4نفر:

برنج: 3پیمانه- آب: 4ونیم پیمانه- گوشت چرخ کرده: 300گرم - پیاز 
متوسط: 2عدد - گردوی خردشــده: یک چهارم لیوان - کشمش 
پلویی: نصف لیوان - زعفران دم کرده: 2قاشق غذاخوری -  نمک: 
به میزان الزم - فلفل سیاه: نصف قاشق چای خوری - زردچوبه: نصف 
قاشق چای خوری - روغن: 3قاشق غذاخوری - رب انار ملس: 2قاشق 

غذاخوری سرخالی

چطوری درستش کنیم؟
1. برنج را حدود 2ساعت در آب ولرم خیس کنید.

2. تا برنج خیس می خورد، مواد میانی قنبر پلو را آماده کنید.
3. گوشت چرخ کرده، نصف قاشق چای خوری نمک، فلفل سیاه و 

زردچوبه را با هم ورز بدهید.
4. با گوشت، توپک های کوچکی به اندازه یک فندق درست کنید.

5. گوشت های قل قلی را در روغن داغ سرخ کنید.
6. گوشت ها که کامال سرخ شدند، آنها را از تابه خارج کنید.

7. پیازها را به صورت خالل های نازک خرد کنید.
8. پیازهای خاللی را داخل همان تابه گوشت تفت بدهید تا کمی 

طالیی رنگ بشوند.
9. پیازها که طالیی شدند، گردوها را هم داخل تابه بریزید و با پیاز، 
کمی تفت بدهید. حاال می توانید گوشت های قل قلی سرخ شده را 

به تابه برگردانید و همه مواد را با همدیگر، تفت بدهید.
10. در این مرحله، کشــمش، رب انار و زعفران را هم داخل تابه 
بریزید و بعد از 2دقیقه که تمام مواد میانی را تفت دادید، حرارت 

را خاموش کنید.
11. آب برنج که کامال کشیده شــد، داخل یک قابلمه مناسب، 
ته دیگ بچینید. سپس یک الیه برنج و یک الیه از مواد گوشتی را 
داخل قابلمه بریزید و این کار را الیه به الیه تکرار کنید تا برنج و 

مایه گوشتی، تمام بشود.
12. اجازه بدهید تا قنبرپلو حدود 45دقیقه با حرارت مالیم دم 

بکشد و تمام، غذای شما آماده است.
13.  در صورت تمایل کمی شیره  به مایه گوشتی اضافه کنید.

روشناتنور گرم

چو در بند توام، آزادم 
دعای روز بیست و چهارم 

 ای خدا! در این روز از تو درخواست می کنم آنچه را که رضای تو در 
اوست و به تو پناه می برم از آنچه تو را ناپسند است و از تو توفیق 
می خواهم که در این روز همه را به فرمان تو باشم و هیچ نافرمانی 

نکنم ای جود و عطا بخش سؤال کنندگان. 
باز هم سخن از مقام »رضا«ست. آنجا که بندگان، به این آسانی 
به آن نرسند، مرتبه ای که خاص وارستگان خداجو و حق طلب 
است. قرآن، موارد و کســانی را ذکر می کند که خداوند از آنها 
راضی است؛ از جمله صادقین و راستان، سابقه داران در اسالم، 
مهاجران و انصار، مؤمنان مهاجر و مجاهد با مال و جان، مؤمنان 
هم پیمان با رسول خدا)ص(، صاحبان ایمان و عمل صالح، ایمان 
آورندگان به خــدا و قیامت، متقین و پرهیزکاران، »اســالم«، 
به عنوان یک »دین«. در دعا خواسته ایم که ما را از آنچه موجب 
اذیت خداست، دور و به ما آنچه رضای او در آن است، عطا کند. 
بند »طاعت حق« داشــتن، عزت آور است و آزادی »معصیت« 
داشتن، بندگی است. »بندگی« خدا، آزادی می آورد و آزادی از 
قید عبودیت حق، »اسارت« در دام »نفس« و »شیطان« درپی 
دارد. بخواهیم ما را هم توفیق اطاعت و اجتناب از نافرمانی عنایت 

کند تا به رضای حق نزدیک و از خشمش دور شویم.
 استاد جواد محدثی

ندا احمدلو

سواد و دانش مالی زنان و مردان،  با یکدیگر متفاوت است؛  این 
تفاوت بر اساس بررسی های انجام شده، در کل دنیا وجود دارد 
و مختص کشور یا منطقه ای خاص نیست. این بررسی ها نشان 
می دهد زنان مخاطبان مهمی در حوزه سواد مالی هستند و برای آنها آموزش مدیریت مالی بسیار مهم درنظر 
گرفته شده است. تفاوت در نیازمندی به منابع مالی، ریسک پذیری کمتر،  عدم عالقه به ورود به مسائل کالن 
مالی، نگاه متفاوت نسبت به خرید و... ازجمله تفاوت ها میان زنان و مردان است که هر کدام دالیل خاص و 
مشخصی دارد و درست همین جاست که آنها را نیازمند دانش مالی بیشتری می کند. توجه به سواد مالی، 

شرایط بهتری برای خانواده رقم زده و همچنین زنان را در سنین پیری با بحران مالی مواجه نخواهد کرد.

فرمان اقتصاد خانه در دست زنان
پژوهش ها در سراسر دنیا نشان می دهد زنان در مدیریت امور مالی خانه، موفق تر از مردان عمل می کنند 

تفاوت های زنان و مردان در امور مالی 
زنان عالقه کمتری برای ورود به مسائل جدی و 
رسمی مالی داشته و به همین نسبت دانش مالی 
کمتری دارند و به همین دلیل از اعتماد به نفس 
کمتری بــرای ورود به این عرصــه برخوردارند. 
مردان برخالف زنان اهــل خطرپذیری در امور 
مالی هســتند. این به معنای موفقیت بیشتر آنها 
نیست  بلکه به دلیل تعدد ریسک ها و خطاهایشان 
بیشــتر آموخته اند که چگونه عمــل کنند. در 
مقابل،  زنان دنبال ســرمایه گذاری های کم خطر 
می روند. زنان قرض دهنده های بهتری هستند. 
دگر خواهی در زنان باالتر اســت و راحت تر پول 

خود را قرض می دهنــد. آنها تمایل بســیاری 
بــرای کمک مالــی به فرزنــدان خــود دارند. 
کارشناســان اقتصادی به زنان توصیه می کنند 
 درصد مشــخصی از دارایی خود را برای کمک و 
قرض دادن درنظر بگیرند تا با محدودیت منابع 
مالی مواجه نشوند. زنان در پیگیری امور مالی و 
بودجه بندی های روزانــه به مراتب بهتر از مردان 
عمل می کننــد. در تمام دنیا بســیاری از زنان 
تصور می کننــد پرداختن به مســائل مالی کار 
کثیفی اســت و وقتی در مورد آن صحبت کنند 
نگاه مردان به آنها متفاوت خواهد شد به همین 

دلیل عمدتــا وارد این موضوعات 
نمی شــوند. عمده زنــان حقوق 
کمتری نسبت به مردان دریافت 
می کنند،  ازطرفی در کار خود اهل 
مذاکره نبوده و دنبال رشد شغلی 

نیستند. معموال پس انداز زنان  از 
پس انداز مردان کمتر است اما 
بهتر از مردان خرج می کنند. با 

باالرفتن سن، لذت از خرید در زن ها بیشتررشد 
می کند و خرید کردن بــرای کاهش تنش های 

عاطفی در آنها شایع تر است.

الهام مصدقی رادگزارش
روزنامه نگار

زنان موفق تر از مردان در مدیریت اقتصاد خانه 
عمده زنان در تمام دنیــا، عالقه کمتری برای ورود 
به بازار رســمی مالی دارند و هنجارهای اجتماعی، 
کما بیش میان آنها و امور مالی فاصله ایجاد می کند. 
 به همین دلیل نیز از دانش مالی کمتری برخوردارند. 
دانش مالــی کمتر نیز خود موجــب ایجاد فاصله و 
عدم ورود به مسائل مالی در زنان می شود. با وجود این 
اما زنان ذاتا مدیران خوب و موفقی در حوزه پیگیری 
امور مالی و مدیریت روزانه مســائل مالی هستند و 
به مراتب موفق تر از مردان عمــل می کنند. کمیل 
رودی، عضو آکادمی هوش مالــی در این خصوص 
به همشهری می گوید:  » زنان در تصمیم گیری های 
مهم روزانه،  بسیار بیشتر از مردان مؤثرند و درست تر 
تصمیم می گیرند. آنها همچنین بودجه بندی بهتری 
داشته و تا پایان ماه،  درآمد را بهتر مدیریت کرده و به 
پایان می رسانند«. او تأکید می کند:  »به دلیل همین 
ویژگی و دقت شان در امور مالی، مدیران مالی خانه 
باید خانم ها باشند«. آنچه این کارشناس اقتصادی 
با تکیه بر شــناخت تفاوت های فردی زن و مرد در 
حوزه مالی و براســاس نتایج پژوهش های متعدد 

در دنیا بیان می کند،  مهر تأییدی است بر روالی که 
بیشتر خانواده های ایرانی دنبال می کنند. عمده زنان 
در خانواده های ایرانی، حتی اگر منبع درآمدی هم 
نداشته باشــند،  مدیریت امور مالی خانه را به عهده 
دارند و تناســب خوبی میان دخل و خــرج ایجاد 
می کنند. یکی از دالیلی که زنان می توانند دخل خانه 
را تا پایان ماه مدیریت کنند، ویژگی آنها در کاهش 
مخارج است. رودی می گوید: »اگر مردان با مخارج 
باال مواجه شوند تالش می کنند منابع مالی و میزان 
درآمد را افزایش دهند اما عمده زنان در این شرایط 
تالش می کنند از میزان مخــارج بکاهند،  به همین 
دلیل در مدیریت اوضاع مالی روزانه خانه،  توانمندتر 
بوده و موفــق ترعمل می کنند«. یکــی از راه هایی 
که زنان برای مدیریت مالــی خانه به کارمی گیرند 
»ثبت هزینه ها«  و بررســی آنها در پایان  ماه است. 
روشی که به گفته این کارشناس اقتصادی منجر به 
کنار گذاشتن خرید های غیرضروری  یا خریدهای 
به اصطالح کودکانه شده و در  ماه آینده از تکرار آن 

جلوگیری خواهد شد.

زنان بیشتر از مردان 
نیازمند منابع مالی اند

»80درصد زنانی کــه در پیری 
فقر را تجربه می کنند، در جوانی و 
میانسالی آن را تجربه نکرده اند.« 
این را رودی،  عضو آکادمی هوش 
مالی می گوید و توضیح می دهد: 
»معموال عمر خانم ها بیشــتر از 
آقایان است و برخالف مردان که 
به طور ناگهانی می میرند، زنان با 
داشــتن بیماری های متعدد به 

کهولت سن می رسند؛ بنابراین 
در روزگار پیــری نیازمند 

داشــتن منابــع مالی و 
همچنین بیمه هستند که 
اگر از پیش برایش فکری 
نکرده باشند با مشکالت 
زیادی روبه رو خواهند 
شــد. از طرفی فوت 

زودتر مردان  یا مسائلی 
مانند طالق و جدایی نیز  زنان 

را نیازمند بهره مندی از سواد مالی 
می کند«. به گفتــه او،  درجوامع 
شــهری امروز برخالف گذشته، 
 دختران عصای دســت والدین 
قلمداد می شوند و به همین دلیل 
هم نیازمند منابع مالی و در کنارش 

سواد مالی بیشتری هستند.

مکث

مهناز جعفري؛ مربي و تسهیلگر کودک
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گزارش 2

بازی پاالیشگاه و پتروشیمی در میانکاله
این روزها که میانکاله درگیر موافقــان و مخالفان احداث یک واحد 
پتروشیمی است، اســنادی به دست همشهری رســیده که نشان 
می دهد، مسئوالن منطقه پیش تر به دنبال احداث یک واحد صنعتی با 
پاالیشگاه بنزین در این منطقه هم بوده اند. انتشار این سند در حالی رخ 
می دهد که به گفته منابع محلی، روز گذشته با تانکر و حدود 30نیروی 
انسانی در حال آب دادن به نهال  گیاهان غیربومی هستند. این گیاهان 
را شرکت پتروشیمی برای رسمیت بخشیدن به تصرف خود کاشته 
است. براساس صورتجلسه کارگروه )امور زیربنایی توسعه روستایی، 
عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست(، شرکت صنایع 
پتروشیمی امیرآباد مازندران، درخواست احداث یک واحد صنعتی 
)بنزین پیرولیز، گاز مایع، اتیلن، پروپیلن( را به شورای برنامه ریزی و 

توسعه استان مازندران ارائه کرده است. 
براساس این اسناد ، کمیته فنی پس از بحث و بررسی و با عنایت به نامه 
99/5/21 سازمان حفاظت محیط زیست و مغایرت با طرح ها و اسناد 
فرادست و توان اکولوژیک منطقه با این موضوع مخالفت کرده است. 
با وجود این، براساس تصمیمات این کارگروه، پس از بحث و بررسی 
با موضوع موافقت و ضمنا مقرر شده ارزیابی زیست محیطی تا قبل از 
ارسال به تهران به تأیید اداره محیط زیست برسد. این تصمیمات به 
امضای اســتاندار، معاونین، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، 
مدیرعامل شرکت گاز استان، رئیس سازمان نظام مهندسی، مدیرکل 
میراث فرهنگی و گردشگری، شهردار منتخب اســتان و... رسیده 
است. بنزین پیرولیز، یک محصول جانبی حاوی حدود 50درصد بنزن 
است و برای تولید محصوالت پتروشیمی دیگر به کار می رود. این ماده 
به دلیل درصد باالی بنزن، خواص سرطان زایی مستقیمی دارد و بر 
سیستم عصبی، پوست، چشم و سیستم تنفسی اثرات منفی فراوانی 
دارد. این همان ماده ای است که چند سال پیش با تشدید تحریم ها، 
عالوه بر ریفورمیت، با بنزین معمولی مخلوط شد. این ماده مخلوطی 
از چند آروماتیک است که فراریت نسبتا باالیی دارند؛ در نتیجه سریع 

تفکیک شده و وارد هوا می شوند. 
از ســوی دیگر مرتــع 90هکتــاری که به دســتور دادســتان و 
ریاست جمهوری فرایند ساخت پتروشــیمی و یا هر واحد صنعتی 
دیگر در آن متوقف شــده  بود، هنوز برای دولت هزینه می تراشــد. 
آبیاری بدون هدف منطقه نهال کاری شده از نگاه مرتع داران منطقه 
دیگر نامش »زمین خواری« اســت. یکی از مرتع داران میانکاله که 
نمی خواست نامی از او برده شود، در گفت وگو با همشهری می گوید: 
با اینکه به دستور دادستانی باید کار را متوقف کنند، ولی مسئوالن 
شرکت پتروشیمی اجازه ورود به مراتع را نمی دهند و می گویند نباید 
گوسفندان این نهال ها را بخورند. این کار برای ما بسیار دشوار است 
چرا که آبشخورهای گوسفند ان ما درون این منطقه 90هکتاری قرار 
دارد. مسئوالن شرکت پتروشیمی چندی پیش اعالم کرده بودند که 
تا 70میلیارد تومان برای حصارکشــی و نهال کاری هزینه کرده اند. 
حال با توجه به اینکه این پول در نهایت از جیب مردم هزینه خواهد 
شد، به نظر می رسد هر چه سریع تر جلوی فاکتورهای آینده به منظور 

آبیاری بی حاصل منطقه گرفته شود، به نفع بیت المال خواهد بود.

موج جدیــد گردوغبار کــه از دیروز وارد کشــور 
شــد، بار دیگر چاره جویی برای رفــع این معضل 
زیست محیطی را بر ســر زبان ها انداخت. اقدامات 
کنترلی در این زمینه اگرچه بسیار دیرهنگام انجام 
می شــود اما انجام آنها همچنان ضروری است. در 
پی ورود موج جدیــد گردوغبار به کشــور، دیروز 
12شهر استان خوزســتان با هجوم ریزگرد مواجه 
شدند و این وضع امروز و فردا در غرب کشور پایدار 
می ماند. سازمان هواشناســی در این باره با صدور 
هشدار نارنجی از وجود گردوغبار و کاهش کیفیت 
هوا همراه با کاهش شــعاع دید تا فردا)چهارشنبه 
7 اردیبهشــت( خبر داد. این شــرایط جوی امروز 
سه شنبه در خوزستان و بوشــهر و روز چهارشنبه 
در خوزســتان و ایالم مورد انتظار است و افزایش 
شاخص کیفیت هوا، کاهش دید، اختالل در تردد 
و آسیب به صنایع حساس به گردوخاک را به دنبال 
دارد. سازمان هواشناسی در این شرایط خودداری از 
حضور در فضای باز به ویژه برای گروه های حساس، 
پرهیز از حرکات ورزشــی و فیزیکی در فضای باز و 

احتیاط در سفرهای بین شهری را توصیه کرد.

احداث 2 پارک جنگلی بین ایران و عراق
کنترل کانون ریزگردها در کشورهای همسایه یکی 
از دغدغه های اصلی ایران است. وسعت 270میلیون 
هکتاری کانون های گردوغبار خارجی و سهم باالی 
عراق موجب شــده نگرانی های زیــادی از خیزش 
ریزگرد طی ماه های پیش رو ایجاد شــود. در عین 
حال قرار است 2پارک در مرز ایران و عراق در مسیر 
زائران اربعین به منظور کنترل ریزگردها ایجاد شود. 
به گزارش همشهری، این پارک ها برای ایجاد رفاه 
زائرین و کنترل ریزگردها احداث می شوند. بخشی 
از این طرح در عراق و در مسیر زوار اربعین و بخشی 
دیگر از آن در ایران قرار دارد. طبق پیش بینی های 
انجام شده 15هزار هکتار جنگل کاری درون ایران و 
15هزار هکتار جنگل کاری در عراق انجام می شود 
که ۸2 کیلومتر از طول آن در داخل عراق طراحی 
شده است و در دو طرف جاده و در 2ستون 5 ردیفه 
نهال کاری انجام خواهد شــد. قبل از شیوع کرونا 
15کیلومتر از این طرح اجرا شــد اما در 2 ســال 

اخیر به خاطر شــرایط کرونایی کار جدیدی انجام 
نشده اســت. وظیفه تامین و تولید نهال ها را ایران 
تقبل کرده  و در نهالستان شهرستان مهران تولید 
می شــوند و چاله کنی و کاشــت و مراقبت هم با 
مشارکت عراق انجام خواهد شد و به طور کلی در هر 

هکتار 150 اصله نهال کاشته می شود.

جلوگیری از خیزش گردوغبار
اصلی تریــن عامل خیــزش گردوغبــار، افزایش 
بیابان زایــی در اراضی تاالبی کشــورهای اطراف 
است و جلوگیری از گســترش بیابان زایی یکی از 
ضرورت های کشور و از مهم ترین اولویت های منابع  
طبیعی کشور محسوب می شــود. مسعود منصور، 
رئیس ســازمان منابع طبیعی کشــور در سومین 
جلسه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت 
پدیده گردوغبار در این بــاره گفت: اگر در حوزه ای 
برای جلوگیری از بیابانی شــدن اقدامات احیایی 
و بازسازی انجام شــود و در بخش دیگر گسترش 
بیابان زایی صورت گیرد قطعــاً از اهدافی که دنبال 
می شود دور خواهیم شــد و این نکته ای است که 

کنوانسیون مقابله با بیابان زایی به عنوان یک مرجع 
بین المللی روی آن تأکیــد دارد و باید مورد تأکید 
مسئوالن کشور و این ستاد نیز قرار بگیرد. منصور 
افزود: بسیاری از گردوغبارهایی که وارد کشورمان 
می شود و مردم را آزار می دهد منشأ خارجی دارد و 
باید در جلسه ستاد و دولت درخصوص راهکارهای 
جلوگیری از آن بحث و بررسی شود. همچنین علی 
سالجقه، رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
در این جلســه اعالم کرد: اگرچه در شرایط کم آبی 
قرار داریم اما وزارت نیرو باید 3ســناریوی تامین 
حقابه ها در شــرایط پرآبی، میان آبــی و کم آبی را 
درنظر گرفته و به همان نسبت، آب را تخصیص دهد. 
وی در عین حال مسئولیت اجتماعی وزارتخانه های 
مختلف به ویژه وزارت نفت و راه و شهرســازی در 
کمک به مدیریــت پدیده گردوغبار در کشــور را 
یادآوری کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
درخصوص استفاده از مالچ برای تثبیت ریزگردها 
نیز گفت: تا وقتــی که مالچ هــای جایگزین که از 
نظر محیط زیســتی مورد تأیید سازمان استاندارد 
هستند، معرفی نشوند، ســازمان منابع طبیعی و 

آبخیزداری مجبور به اســتفاده از مالچ های نفتی 
اســت. بنابراین بایــد هرچه زودتر و بــا همکاری 

شرکت های دانش بنیان این کار عملیاتی شود.

اهمیت اقدامات کنترل ریزگرد
در ۸.7میلیون هکتار از عرصه های بیابانی عملیات 
مقابله با بیابان زایی و کنترل ریزگرد از قبیل ایجاد 
بادشکن، قرق، نهال کاری و مدیریت رواناب انجام 
شده که توانســت اراضی بیابانی را تثبیت کند. اگر 
اقدامات فعالیت های بیابان زدایــی در دهه۴0 در 
استان های کرمان، یزد، سیســتان و بلوچستان و 
هرمزگان نبود بســیاری از زیرساخت های کشور 
مورد آسیب جدی قرار می گرفت. به گزارش سازمان 
منابع  طبیعی کشــور، 702۶کیلومتــر از راه های 
مواصالتی، 1۸10کیلومتر راه آهــن، 23فرودگاه، 
12۴0کیلومتر رودخانــه ، ۸55۶0 کیلومتر کانال 
انتقــال آب و ۶00هزار هکتار اراضی کشــاورزی 
روســتاها بر اثر اقدامات بیابان زدایی در ۸میلیون 
و 700هزار هکتــار از عرصه هــای بیابانی در امان 

مانده اند.

یک اقدام عملی برای مقابله با ریزگردها
با احداث 2پارک جنگلی در ایران و عراق، جلوگیری از هجوم ریزگردها وارد فاز جدی می شود

احمدعلی اسدی
سرپرست هیأت باستان شناسی 

تخت جمشید 
فصــل پنجــم کاوش آبراهه هــای تخــت 
جمشــید به کشــف صدها قطعه ســنگ 
دارای نقش برجســته احتمــاال مربوط به 
پلــکان شــمالی کاخ »اچ« در آبراه حیاط 
جنوبــی کاخ تچــر منجــر شــده  اســت که 
در دوره پساهخامنشــی به طــور تعمــدی 
شکســته و از دریچه هــای عمــودی که به 
کف حیاط راه داشتند ریخته شده است. 

محمدعلی کاظمی 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان 
تصرفــات غیرقانونــی معــدن نمــک 
حســن آباد در تــاالب گاوخونــی بالــغ 
بــر هــزار هکتــار اســت کــه پرونــده آن 
در محاکــم قضایــی در حال رســیدگی 
اســت. مالکین معــدن قدیمــی نمک 
حسن آباد جرقویه در کویر خارا به دلیل 
نبــود نظــارت، اقــدام بــه ایجــاد جــاده 
و معابــر ورودی و خروجــی در مســیر 

منتهی به معدن کرده اند.

نقل قول خبر

زبالــه گیــان در 38ســال اخیــر در 
عرصه هــای طبیعــی ســراوان اســتان 
گیان رها شده اســت و حاال براساس 
اعــام دولــت، پــس از چندیــن دهــه 
اکنون بر میز وزارت کشــور قرار گرفته 
تا بحــران کــوه زباله ســراوان به صورت 
یــاری مســتقیم دولــت بــا   ملــی و 

 پیگیری و حل شود. 

70
درصد

الک  پشــت پــوزه عقابــی پاک گذاری 
شــده پــس از 8 ســال به ســاحل پارک 
ملــی دریایــی نای بنــد بازگشــتند و 
اداره  رئیــس  موذنــی،  مصطفــی 
عســلویه  محیط زیســت  حفاظــت 
گفــت: ۱۰ ســال از آغــاز اجــرای طــرح 
حمایت و حفاظت از الک پشــت های 
منقار عقابی می گذرد و در سال جدید 
دو الک پشــت پس از گذشت 8 سال 

به سواحل نای بند بازگشتند.

2

عدد خبر

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

زهرا رفیعی؛ روزنامه نگار



15 سه شنبه 6  اردیبهشت 1401
 شماره  8484

روزی برای سنندج
امروز، 6  اردیبهشت، روز سنندج یا روز سنه است ؛ روزی که سلیمان 
خان اردالن به دستور شاه صفی یکم، شهر سنندج را بنا نهاد. شورای 

فرهنگ عمومی کردستان در سال 1397این روز را تصویب کرد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج در 
این باره به همشهری می گوید: سال97به این نتیجه رسیدیم که یک 
روز را به نام روز سنندج در تقویم محلی انتخاب کنیم. پیشنهادهای 
مختلفی از ســوی فرهنگیان، پژوهشــگران و اهالی تاریخ دریافت 
کردیم و در نهایت بعد از برگزاری 12،13جلسه به این نتیجه رسیدیم 
که خود تاریخ برپایی شــهر سنندج در ســایت فعلی را به این کار 
اختصاص دهیم. سرکوت نجفی قدمت سنندج را براساس کاوش های 
صورت گرفته به هزاره های قبل از میالد مســیح مربوط می داند و 
می افزاید: با وجود این قدمت اما سایت فعلی شهر با ساختار کنونی 
در سال 1046 قمری از سوی سلیمان خان اردالن با مجوز شاه صفی 
با استفاده از تبحر معماران اصفهانی و سنندجی به عنوان یک شهر 
مدرن در زمان صفویه بنا شد. براســاس اسناد تاریخی روز ساخت 
سنندج از تاریخ 6تا 9اردیبهشت قید شده است که ما 6اردیبهشت را 

برای گرامیداشت روز سنندج تعیین کردیم.
او با بیان اینکه روز ســنندج برای نخستین بار در سال97به صورت 
باشکوه برگزار شــد، توضیح می دهد: 2سال گذشته به دلیل شیوع 
کرونا برنامه ای برای این روز نداشــتیم و فقط به تولید محتواهایی 
چون برنامه های تلویزیونی و وبینار بسنده کردیم. امسال اما با کاهش 
مبتالیان کرونا برنامه هایی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
می شود. رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
سنندج معتقد است برگزاری روز این شهر از 2جنبه اهمیت دارد؛ اول 
برای حفظ تعلق شهروندان به شــهر، آگاهی آنها از تاریخ، فرهنگ، 
آداب و رسوم و وضعیت فعلی شهر مفید است و دیگر اینکه می تواند 
در تقویم گردشگری شهر قرار گیرد و جاذب گردشگران به سنندج 
باشد. به گفته نجفی، برپایی روز ســنندج، یک دیپلماسی شهری 
محسوب می شود تا ما بتوانیم فرهنگ مان را به کشورها و استان های 
دیگر معرفی کنیم. او می گوید: سنندج یکی از جهان شهرهای ایران 
و جزو شبکه شهرهای خالق محسوب می شود و با توجه به دسترسی 
ما به سایت یونسکو برنامه های روز ســنندج در سایت یونسکو هم 
اطالع رسانی شده اســت. بنابر اعالم این مقام مسئول، برنامه های 
متنوعی ازجمله نمایشگاه مشــاغل قدیمی سنندج، نمایشگاه آثار 
خوشنویسی، نشست تخصصی سنندج: شهر هنر، ادب و علم به این 

مناسبت برگزار خواهد شد. 

عدد خبرکردستانپیگیری

صادرات عسل از استان مرکزی به خارج 
از کشور امسال نســبت به  مدت مشابه 
سال گذشــته ۱۰۰درصد افزایش یافت. 
به گزارش ایرنا و به گفته محسن شانقی، 
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان مرکــزی 
۱6۱۰کیلوگــرم عســل امســال بــا نظارت 
اداره کل دامپزشــکی اســتان مرکــزی در 
قالــب یــک محمولــه بــه خــارج از کشــور 
صــادر شــد کــه صــادرات ایــن محصــول 
نســبت به مــدت مشــابه ســال گذشــته 

روندی افزایشی یافته  است.

 100
درصد 

۱۳۵صنــدوق خــرد محلــی در 7مــاه 
گذشــته در مناطــق روســتایی اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شــده 
است. به گزارش ایرنا و به  گفته کاظم 
حاجی پــور، مدیــر صنــدوق کارآفرینی 
امید کهگیلویه و بویراحمــد با افزایش 
ایــن واحدها در 7مــاه گذشــته، تعداد 
صندوق های خرد محلــی هم اکنون به 

۲۰۰واحد رسیده است. 

 1۳۵
صندوق 

مرکزی

  یزد در جایگاه نخست بارگیری و حمل   
راه آهن کشور

مدیرکل راه آهن یــزد اعالم کــرد: راه آهن یزد 
در ســال1400 توانســت با بارگیــری و تخلیه 
19.4میلیون تن محموله، رتبه نخست بارگیری 
و حمل ونقل ریلی کشور را به خود اختصاص دهد.

به گزارش ایســنا، رحمت رحمت نژاد با اعالم این 
خبر، افزود: از میزان تناژ مذکور، 13.7میلیون تن به 
بارگیری و 5.7میلیون تن به تخلیه اختصاص داشته 
و از سوی دیگر، این اداره کل در مجموع تن کیلومتر 
خالص حمل شده و تن کیلومتر مبدا-مقصد، با مقدار 
12.4میلیارد تن کیلومتر، رتبه نخست کشور در این 
زمینه را نیز کسب کرده که از این میزان، 6.5میلیارد 
تن کیلومتر مبدا-مقصد و 5.9میلیارد تن کیلومتر 
خالص حمل شده اداره کل راه آهن یزد بوده است. 
وی خاطرنشــان کــرد: اداره کل راه آهن یزد طی 
سال1400 در حوزه درآمد بارهای داخلی، رتبه اول 

راه آهن کشور را از آن خود کرده است. 

یزد خبر

پیشنهاد میزبانی ساری به عنوان پایتخت گردشگری 
کشــورهای اکو با عنوان »رویداد ساری 2022« اوایل 
ســال 139۸ از ســوی میراث فرهنگی و استانداری 
مازندران به میراث فرهنگی کشــور داده شــد و روز 
12مهر سال 139۸ هم به تصویب وزیران گردشگری 
کشــورهای عضو اکو در تاجیکســتان رسید. فعالیت 
اجرایی این رویداد از آذر 139۸ با استقرار دبیرخانه آغاز 
شد و حاال با برگزاری »شــب های رامسر« برنامه های 
رســمی این رویداد از شــامگاه 9اردیبهشت  به میان 

مردم می رود.

شب هایی برای مازندران و ایران
برنامه های فرهنگی و هنری رویداد ســاری2022به 
شکلی برنامه ریزی شده که هم مازندران را معرفی کند 
و هم نقاط مشترک این استان و دیگر استان های ایران 

در آن دیده شود.
دبیر رویداد گردشــگری ســاری2022به همشهری 
می گوید: رویداد پایتخت گردشگری رسما کار خود را 
با فعالیت در نمایشگاه بین المللی تهران در بهمن سال 
گذشــته آغاز کرد، اما اجرای آن در استان با شب های 
فرهنگی پیش رو آغاز می شود. این شب های فرهنگی 
ظرفیت های کل اســتان را در بر می گیــرد تا بتواند 
شب های گردشگران را پربار کند. برپایی این شب های 
فرهنگی همچنین می تواند دســتاوردهای فرهنگی و 
آورده اقتصادی برای حوزه گردشــگری استان داشته 

باشد.
علی ماهفروزی با بیان اینکه در این شب ها نمایش های 
آیینــی، صنایع دســتی و همچنین غذاهــای محلی 
مازندران معرفی می شــود، اظهار می کند: نخســتین 
برنامه ما شب های رامســر است که 9 و 10اردیبهشت 
در ساری برگزار می شود. پس از آن شب های »گالب 
ایران« با همکاری استان های تولیدکننده گل محمدی 
مانند فارس، اصفهان، کرمان، سمنان و مازندران برگزار 
می شود که تالش کرده ایم این رویداد را به شکل ملی 

درآوریم.
وی درباره بخش بین المللی این رویداد هم می گوید: در 
سطح بین المللی، برنامه های مختلفی داریم که افتتاحیه 
رویداد با حضور سفرای کشورهای مختلف به احتمال 
زیاد 20تا 22اردیبهشــت یکی از آنهاست. همچنین 

نشست هایی نیز با حضور سرمایه گذاران حوزه فرهنگی 
و گردشگری مازندران و مقامات داخلی و خارجی برگزار 
می شــود. از ســوی دیگر از آنجا که افتتاحیه رویداد 
پایتخت گردشگری اکو هم در ساری برگزار می شود، 
نشست CPR ســفرای کشــورها که هر سال در یک 
کشور برگزار می شود در قالب یکی از بخش های رویداد 

ساری2022برگزار می شود.

معرفی همه ظرفیت های مازندران 
با آنکه همه افرادی که به مازندران ســفر کرده  اند این 
استان را به داشتن دریا و جنگل های زیبا می شناسند، 
اما این استان ظرفیت های بسیاری دارد که شاید کمتر 
معرفی شده باشند. رویداد ساری  2022فضایی برای 

معرفی همه ابعاد این استان است.
دبیر رویداد گردشگری ساری 2022با اشاره به برگزاری 
نمایشگاه های غذا، هنرهای ســنتی و صنایع  دستی، 
گیاهان دارویی و دمنوش هــا در این رویداد می گوید: 
تالش ما این اســت که با این رویداد   یــک مازندران 
متفاوت را به جهانگردان و گردشــگران معرفی کنیم؛ 
استانی که فقط جنگل و دریا نیســت و در حوزه های 
مختلف گردشــگری از فرهنگ گرفته تا کشــاورزی 
و ورزش ظرفیــت دارد. تالش ما این اســت با چنین 

رویکردی حوزه گردشگری بین المللی را متوجه استان 
کنیم و توســعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان 

را رقم بزنیم.
ماهفروزی با تأکید بر اینکه این یک رویداد بین المللی 
است و ما نماینده ایران هســتیم، می گوید: به همین 
دلیل باید تالش کنیم توانایی های گردشگری کشور را 
به نمایش بگذاریم. به عالوه رویداد ساری2022با آنکه 
نام مرکز استان را یدک می کشد، اما ظرفیت های همه 

شهرهای استان را معرفی خواهد کرد.
وی با اشــاره به اینکه اختتامیه رویداد ساری 2022 
اواخر مهر امســال برگزار می شــود، می گوید: جامعه 
میزبان و گروه مهمانان 2ســوی این رویداد هستند؛ 
بنابراین برای آنکه پذیرایی خوبی از مهمانان داشــته 
باشــیم و تجربه خوبی برای آنان رقــم بزنیم، جامعه 
میزبان یعنی مردم اســتان باید آمادگی الزم را داشته 
باشــند. در حقیقت شــب های فرهنگی به جز نتایج 
اقتصادی و فرهنگی برای شهرها، تمرین مناسبی است 
برای شهرهای اســتان تا بتوانند در آینده از ظرفیت 

گردشگران بین المللی استفاده کنند.
دبیر رویداد گردشــگری ســاری2022با استقبال از 
همکاری دیگر اســتان های کشــور در این رویداد هم 
می افزاید: هر شهری در کشور می تواند در حوزه رویداد 

ساری 2022کمک کند و در آن مشارکت داشته باشد 
و ما از چنین همکاری مشترکی استقبال خواهیم کرد. 
نقاط مشترک بسیاری میان مردم استان ها وجود دارد 
که می توانند با استفاده از آن موجبات رشد یکدیگر را 
فراهم آورند و ایران قدرتمندتری را در حوزه گردشگری 

معرفی کنند.
ســاری 2022بخش های مختلفــی دارد. ماهفروزی 
درباره این بخش ها می گویــد: موضوعات مختلفی در 
رویداد مطرح می شود که یکی از آنها صلح و ایثار است. 
از همین رو برای سوم خرداد همزمان با فتح خرمشهر 
برنامه  ویژه ای داریم. همچنین در ایام محرم و صفر از 
آنجا که مازندران استانی علوی است و در زمینه تعزیه 
هنرمندان و مراسم بسیاری دارد، برنامه ریزی کرده ایم 
که تعزیه اقوام با حضور گروه های مختلف از سراســر 

کشور برگزار شود.

    
شــب های معطر بهار مازنــدران که آغشــته به بوی 
بهارنارنج اســت می تواند جذابیت های بسیاری برای 
سفر داشته باشد. شــب هایی که امســال با برگزاری 
رویدادهای هنــری و فرهنگی می توانــد رنگ و بوی 

دیگری داشته باشد.

ساری2022؛ معرفی یک مازندران متفاوت
رویداد جهانی ساری2022در کنار اجرای برنامه های فرهنگی سعی دارد بگوید که مازندران فقط جنگل و دریا نیست

حمیده پازوکیپیگیری
خبرنگار

کهگیلویه و بویراحمد
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بعد از یک دور رشد شاخص بورس، 

بورس
که از اواخر پارســال شــروع شد 
شاخص بورس همزمان با ورود به 
کانال یک میلیون و 500هــزار واحد در حال درجا 
زدن است. آمارها نشان می دهد یکی از دالیلی که 
باعث شده از توان شاخص برای رشد بیشتر کم شود، 
وارد نشــدن نقدینگی تازه به بازار سهام است که 
می تواند ســوخت الزم را برای رشد شاخص فراهم 
کند. به زعم تحلیلگران این موضوع ناشی از دالیل 

بنیادی است.
به گزارش همشهری، شــاخص کل بورس تهران از 
6بهمن ماه پارسال بار دیگر وارد یک روند صعودی 
شده است و در این مدت 25درصد رشد کرده است. 
در این مدت ارزش روزانه معامالت خرد هم به شکل 
محسوســی افزایش یافته و نشــان می دهد حجم 
سرمایه گذاری در بورس افزایش یافته است. طبق 
آمارهای موجود از زمان آغــاز روند صعودی بورس 
میانگیــن ارزش روزانه معامالت خــرد که یکی از 
مالک های مهم برای رشــد یا نزول شاخص بورس 
اســت 26درصد افزایش یافته و به طور میانگین به 
5هزار و 500میلیــارد تومان رســیده، این میزان 
معامالت 1200میلیارد تومان بیشــتر از میانگین 
معامالت خرد در نیمه دوم ســال گذشته است و به 
خوبی یکی از دالیل رشد شاخص بورس را در چند 

ماه گذشته توضیح می دهد.
با وجود این، از یک هفته پیــش و همزمان با عبور 
شاخص بورس از محدوده یک میلیون و 500هزار 
واحد میانگین ارزش معامالت تا حدی کاهش یافته 
و به سطح 4500میلیارد تومان رسیده، این موضوع 
موجب شده شاخص بورس در یک محدوده مشخص 
درجا بزند و تــوان عبور از محــدوده یک میلیون و 
550تا یک میلیون و 600هزار واحــد را که نوعی 

مقاومت تکنیکی برای شاخص محسوب می شود، 
نداشته باشد. به زعم تحلیلگران برای عبور شاخص 
از این محدوده، میانگین ارزش روزانه معامالت خرد 
باید به مرز 10هزار میلیارد تومان برسد تا سوخت 
کافی برای رشد شــاخص های بورس فراهم شود و 
این به معنای تزریق نقدینگی جدید به بازار ســهام 
است. اما دلیل اینکه ســرمایه گذاران با وجود رشد 
25درصدی شاخص در 3ماه گذشــته هنوز برای 
افزایش سرمایه گذاری در بورس و تزریق نقدینگی 

جدید ترغیب نشده اند چیست؟

دالیل درجا زدن بورس
آن طور که تحلیلگران می گویند بخشــی از دالیل 
اینکه نقدینگی همچون ســال های 98و 99عطش 
ســرمایه گذاری در بورس را ندارد بــه موضوعات 
اقتصادی و سیاســی بازمی گردد.از یک طرف هنوز 
تکلیف مذاکرات هســته ای مشــخص نیست و از 
ســوی دیگر اعمال برخی قوانین اقتصادی ازجمله 
وضع عوارض صادراتی کــه می تواند به افت درآمد 
بزرگ تریــن شــرکت های بــورس منجر شــود، 
سهامداران را در مورد سیاست های اقتصادی دچار 
تردید کرده و موجب شده ســطح معامالت خرد از 
مرز 5هزار میلیارد تومان تجاوز نکند. به بیان دیگر 
تردیدهای موجود درباره محرک های بنیادی، بازار را 
با بالتکلیفی مواجه کرده که البته به زعم تحلیلگران 

موقت است.
امین امیری، کارشــناس بازار ســرمایه در این باره 
می گوید: شرایط فعلی بورس نباید موجب نگرانی 
فعاالن بازار سرمایه شــود؛ زیرا شرایط فعلی تداوم 
چندانی نخواهد داشت و بازار سرمایه به زودی دوباره 

صعود خواهد کرد.
 او می افزاید: طبیعی است که گروه هایی که با اخبار 

مربوط به مذاکرات رشد کرده بودند، بعد از رشد 20 
تا 30 درصدی، در چند ماه گذشته وارد فاز اصالح 
شــوند. امیری با بیان اینکه توافق هســته ای برای 
بازار سرمایه با اهمیت است، گفت: انتظار می رود با 
افزایش قیمت  جهانی کاالهای پایه و افتتاح خطوط 
جدید تولید، شاخص کل بورس به سقف سال 1399 
نزدیک شود و بازار سهام امسال بازده بیشتری نسبت 

به سایر بازار ها نصیب سهامداران کند.
محمد جمالی، کارشناس بازار ســرمایه نیز درباره 
ریسک هایی که برخی بخشــنامه ها به بازار سهام 
تحمیل کــرده، می گوید: معتقــدم چنانچه بحث 
دریافت عــوارض از صادرات محصــوالت ازجمله 
فوالد لغو شــود انرژی مثبت به بازار ســرمایه وارد 
خواهد شد زیرا با درنظر گرفتن نسبت های قیمت 
به درآمد )P/E( مناسب شرکت ها و سودی که در 
مجامع تقسیم خواهد شد بازار با رشد مواجه خواهد 
شــد. همچنین با درنظر گرفتن چشم انداز مثبت 
قیمت های جهانی، بازار سرمایه هنوز پتانسیل رشد 
دارد. او با تأکید بر اینکه رشد قیمت جهانی کاالهای 
پایه هم می تواند به رشد شاخص بورس منجر شود، 
می افزاید: روند افزایشی شاخص بورس می تواند تا 
پایان فصل مجامع تداوم داشــته باشد؛ مشروط بر 
آنکه دولت و مجلس تصمیمی که به ضرر شرکت ها 
و صنایع بورس باشد، مانند وضع عوارض صادراتی، 

اتخاذ نکنند.

آینده بورس
آن طور کــه تحلیلگران می گوینــد وزن مذاکرات 
هسته ای در محاسبات سهامداران نسبت به چند ماه 
گذشته کمتر شده و با توجه به رشد قیمت جهانی 
کاالهای پایه، با فرض شرایط موجود، می توان انتظار 
داشت روند رو به رشد شــاخص در ماه های آینده 

ادامه داشته باشد.
بهنام مرادی، کارشناس بازار ســرمایه در این باره 
می گوید: تا چند ماه قبل بازار سرمایه فقط بر مبنای 
توافق و رفــع تحریم ها یا پایان مذاکــرات و تداوم 
تحریم ها به تحلیل سهم ها اقدام می کرد اما گویا حاال 
بازار ســرمایه به این نتیجه رسیده که نباید به روند 

مذاکرات وین گره بخورد.
او با بیان اینکه انتشار گزارش های 12 ماهه و فصل 
مجامع، فرصتی برای رشد سهام برخی شرکت هاست 
ادامه می دهد: در بازارهای جهانی نیز شاهد افزایش 
قیمت کاالهای پایه هســتیم و بــا درنظر گرفتن 
متغیرهای بنیادی به نظر می رسد بازار سرمایه رشد 

قابل قبولی در ماه های آینده خواهد داشت.
محمــد جمالی نیز بــا تأیید اثر گــزارش عملکرد 
شرکت ها بر شاخص بوس می گوید: به فصل انتشار 
گزارش های عملکرد ســال مالی    1400 و برگزاری 
مجامع شــرکت ها نزدیک می شــویم. با توجه به 
تحلیل هــای انجام شــده، به نظر می رســد عموم 
شرکت ها خصوصا شرکت های بزرگ گزارش های 

مناسبی منتشر خواهند کرد.
او توضیح می دهد: پیش بینی می شود تا پایان جنگ 
روسیه و اوکراین قیمت کاالهای پایه که اثر زیادی 
بر شاخص های بورس دارد کاهش نیابد ضمن اینکه 
باید درنظر گرفت افزایش نرخ ارز اثر مثبتی بر درآمد 
بسیاری از شرکت های بورس دارد. علی طباطبایی 
کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره توضیح می دهد: 
با توجه به شرایط شــاخص کل به نظر می رسد ابتدا 
بازار وارد حالت تعادل شده و به تدریج به سمت روند 
مثبت حرکت خواهد کــرد. در واقع نقدینگی هایی 
که در معامالت هفته گذشــته از بورس خارج شد، 
به احتمال زیاد دوباره به صــورت هدفمند وارد بازار 

سرمایه خواهد شد.

نوسان بورس در نقطه درجا
همشهری دالیل توقف شاخص کل در محدوده 1.5میلیون واحد را بررسی می کند

شاخص بورس بعد از یک دور رشد در حال درجا زدن در کانال یک میلیون و 500هزار واحد است

انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی از احتمال افزایش 2برابری قیمت برخی مواداولیه تولید این محصوالت خبر می دهد
درخواست افزایش 50 درصدی قیمت محصوالت شوینده

با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، 

بازار
مصرف کننــدگان نگران افزایــش قیمت محصوالتی 
هســتند که ثبات قیمت آنها تا آخر این ماه وعده داده 
شــده بود. روند افزایش قیمت برخی از کاالها البته بدون پیروی از این 
دستور دولت، از ابتدای سال آغاز شده اما تولیدکنندگان کاالهایی که 
نرخ مصوب دارند به هر تدبیر تا امروز جلوی افزایش قیمت محصوالت 
خود را گرفتند و حاال حرف از تکان خوردن بازار بسیاری از محصوالت، 
بعد از عید فطر به میان آمده است. شــوینده ها و محصوالت بهداشتی 
ازجمله محصوالتی هستند که روز گذشــته خبر افزایش قریب الوقوع 

قیمت شان با پایان ماه رمضان منتشر شد.

آغاز بررسی ها
رئیس انجمن صنایع شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی در گفت وگو با 
همشهری با بیان اینکه جزئیات این موضوع در حال بررسی است و هنوز 
تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده، گفت: قیمت تمام مواداولیه 
افزایش پیدا کرده و حقــوق کارکنان بیش از 50درصــد باال رفته، در 
نتیجه همین امروز واحدهای تولیدی در حال زیان هســتند ولی برای 
اینکه تغییر قیمت در ماه مبارک رمضان هزینه اضافی به مردم تحمیل 
نکند، قرار است که تا پایان این ماه تولیدات خود را با همین قیمت فعلی 
به بازار عرضه کنند. بختیار علم بیگی، با بیان اینکه واحدهای تولیدی در 
حال برآورد افزایش هزینه مواداولیه داخلی و خارجی و تهیه مستندات 
در این خصوص هستند، افزود: نتایج این بررســی ها تا 3-2روز آینده 
مشخص می شود، پس از آن با ارائه این مستندات به سازمان حمایت، 
هماهنگی های الزم انجام و تصمیم نهایی در این زمینه بعد از توافق با 
این سازمان تا پایان ماه رمضان اعالم خواهد شد. او درباره حداقل افزایش 
قیمتی که مدنظر واحدهای تولیدی است، گفت: درخواست هایی که 
واحدهای تولیدی به انجمن ارائه کرده اند باالی 50درصد است، زیرا در 
بعضی کاالها مثل صابون رشد قیمت مواداولیه 90 تا 100درصد بوده و 
در کنار این عامل تولیدکننده ها با رشد هزینه های جاری نیز مواجهند. 
در افزایش قیمت محصوالت شوینده و بهداشتی معموال روال سال های 
اخیر به این صورت بوده که درصد رشــد قیمت محصوالت پرمصرف و 

کم مصرف بین 5 تا 10درصد متفاوت بوده اســت. سال گذشته 5قلم 
محصول شوینده شامل مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایع 
لباسشویی و خمیردندان اقالمی بودند که افزایش قیمت 25درصدی 
داشتند و دیگر اقالم 20درصد گران شــدند. علم  بیگی درباره افزایش 
قیمت محصوالت به تفکیک میزان مصرف گفت: اصل قضیه این است که 
میزان افزایش قیمت برای پرمصرف ها مشخص و بعد برای کم مصرف ها 
تصمیم گیری شــود، با این حال به دنبال این هستیم که میزان افزاش 
قیمت زیاد نباشد اما سود واحدهای تولیدی هم نمی تواند از یک میزان 

مشخصی پایین تر باشد.

رشد 50درصدی قیمت مواداولیه تولید داخل
بخشی از رشد هزینه های تولید در صنایع مختلف طی 2سال اخیر به 
افزایش قیمت مواداولیه تولید داخــل به ویژه محصوالت کارخانه های 
دولتی مثل پتروشــیمی ها و صنایع فوالد برمی گردد. انواع قوطی ها، 
ظروف پالستیکی و پاکت های تتراپک مورد استفاده در صنایع غذایی 

محصوالت این صنایع هستند و انجمن های مربوط بارها از نبود تعامل و 
همکاری میان تولیدکننده های دولتی با اصناف و صنایع مصرف کننده 
این محصوالت گالیه کرده اند. میزان وابســتگی به این محصوالت در 
صنایع تولیدکننده محصوالت شوینده، بیش از دیگر صنایع است. رئیس 
انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی کشور، 40 تا 50درصد هزینه 
تولید در این صنعت را متوجه هزینه  محصوالت پتروشــیمی و معادن 
می داند؛ هزینه ای که به طور مستقیم بر قیمت این محصوالت در بازار 
تأثیرگذار است و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش آن می تواند در کاهش 

قیمت ها نقش مهمی  داشته باشد.

تولیدکننده های دولتی، اول صنایع داخلی را تامین کنند 
دیــروز معاون صنایــع عمومــی وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
نشست خبری روز گذشته در پاســخ به پرسش همشهری درخصوص 
سیاســت های دولت در زمینه تامین کم هزینه تــر مواداولیه داخلی و 
به طور کلی کاهش هزینه صنایع به عنوان راهکاری برای کنترل قیمت 
محصوالت گفت: پیش از این و در ماه های گذشته اتخاذ سیاست کاهش 
خام فروشــی در حوزه صادرات ورق های فوالدی و سیمان نتایج بسیار 
خوبی داشت و باعث تنظیم بازار داخلی این محصوالت شد، امیدواریم 
این تجربه در زمینه محصوالت پتروشیمی هم به نفع تولید تکرار شود. 
محمدمهدی برادران افزود: اخذ عوارض از صادرات کاالی خام در حوزه 
پتروشیمی و مواد فلزی باعث می شود این صنایع محصوالت خود را با 
رغبت بیشــتری در اختیار تولیدکننده های داخلی قرار دهند و اگر در 
زمینه کاالی خام کاهش صادرات داشــته باشیم، خروجی آن افزایش 

صادرات کاالی نهایی خواهد بود.
معاون وزیر صمت با اشــاره بــه افزایش قیمت های جهانی بســیاری 
از محصوالت و رشــد حاشــیه ســود صادرات این محصــوالت برای 
تولیدکنندگان داخلی گفت: بســیاری از صنایع مثل صنایع سلولزی، 
کفش و کیف، صنایع دارویی و غیره به مواد پتروشیمی وابسته هستند، به 
همین دلیل اولویت ما در بحث صادرات این است که ابتدا صنایع داخلی 
از لحاظ مواداولیه تامین شــوند، این بحث را با اخذ و افزایش عوارض 

صادرات دنبال خواهیم کرد.

حسین امیررحیمی
 سرپرست دفتر شرکت ها و آماده سازی  

بنگاه های سازمان خصوصی سازی
پــس از پذیره نویســی پــول افزایــش 
ســرمایه از محــل صــرف ســهام پــس از 
کسر هزینه های قانونی سازمان بورس و 
فرابورس که حدود نیم درصد بوده و کل 
مبلغ که بیش از 2میلیارد تومان برای هر 
باشگاه است به حســاب 2باشگاه واریز 
شــد. از آنجا کــه باشــگاه ها بایــد هزینه 
را راســا پرداخت می کردند امــا نکردند، 
این هزینــه از حســاب افزایش ســرمایه 

برداشت شده است.

مجید عشقی
 رئیس سازمان بورس

زمانی کــه قرار اســت یک حکــم قضایی 
اجرا شــود و دارایی فــرد به عنــوان وثیقه 
درنظــر گرفتــه شــود، معمــوال توثیــق 
دارایی هــای فیزیکــی زمان بــر اســت و 
فرایند پیچیده ای دارد و باید به دفترخانه 
مراجعــه کــرد امــا درنظــر گرفتن ســهام 
به عنوان وثیقه به صورت الکترونیک در 
حال راه اندازی است و با یک درخواست 
ســازمان ثبــت اســناد و امالک کشــور و 
با توجــه به مــدارک و اســناد و مجوزهای 

قانونی انجام می شود.
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قزل آال ارزان شد
قیمت ماهی قزل آال در میادین میوه و تره بار 8هزار تومان در هر 
کیلو نسبت به قبل از عید ارزان شد. به گزارش همشهری، باوجود 
کاهش تقاضا برای ماهی با آغاز فصل گرما قیمت این ماده غذایی 
در میادین و فروشگاه های سطح شهر کاهش نیافته و نرخ نامه 
جدید میادین نشان می دهد تنها قیمت ماهی قزل آالی رنگین 
کمان در میادین کاهش یافته است. برخی دیگر از انواع ماهیان 

پرتقاضا بین 5تا 15هزار تومان گران تر شده اند.

 شیر- زیر 
یک کیلو
120.000
130.000

سرخو- 
باالی 3کیلو

120.000
130.000

قزل آالی 
رنگین کمان

74.800
67.000

حلوا- باالی 
یک کیلو
140.000
145.000

سنگسر- 
زیر یک کیلو

93.000
93.000

شوریده- 
باالی 700گرم

150.000
150.000

 قیمت
اسفند 1400

 قیمت
اردیبهشت 1401

کیلوگرم/ تومان

شیر 
خلیج فارس

155.000
170.000

تغییرات قیمت مایع ظرفشویی
میانگین قیمت مایع ظرفشــویی طی 1/5ســال 
گذشته از لیتری 15هزار تومان به 22.800تومان 
رسیده است. به گزارش همشــهری، سال گذشته 
شتاب رشــد قیمت شــوینده ها که از ابتدای سال 
99آغاز شده بود، کند شــد و این محصوالت بعد از 
یک بار افزایش قیمت مصوب در تابستان، تغییرات 
قیمت چندانی نداشتند. با این حال مایع ظرفشویی 
که از پرمصرف ترین شوینده هاســت تا 50درصد 

افزایش قیمت داشته است.

میادین

بازارها

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
شهریور 99

اردیبهشت 1401
پریل، یک لیتری- با 

اسانس پرتقال
13.620
24.500

شهریور 99
اردیبهشت 1401

اکو، 750میلی 
لیتری- بنفش

14.800
24.200

شهریور 99
اردیبهشت 1401

 گلی
یک لیتری

12.995
20.000

شهریور 99
اردیبهشت 1401

اکو، 3.75لیتری 
-قرمز

58.000
95.500

شهریور 99
اردیبهشت 1401

دورتو، 750میلی 
لیتری- با اسانس توت

14.950
26.000

شهریور 99
اردیبهشت 1401

هوم پالس، 
750میلی لیتری

18.385
24.500

شهریور 99
اردیبهشت 1401

سولو
 یک لیتری

13.000
17.000

شهریور 99
اردیبهشت 1401

راپیدو، 3لیتری - 
زغالی با رایحه انار

55.000
64.000

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

951

895

4221

4277

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.508

1.507

1.506

1.505

1.504

1.503

1.502

1.501

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 2هزار و 
533واحد، معادل 0.17درصد رشد کرد و به یک میلیون 

و 507هزار و 249واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
397شرکت رشد و 173شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 23شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز گذشته سهامداران حقیقی 4هزار و 
277میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 4هزار و 221میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 56میلیارد تومان 

نقدینگی تازه وارد بازار سهام کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبادالت روزگدشــته، 4هزار میلیارد تومان رشد کرد و 
به 7139هزار میلیارد تومان رسید. این به معنای آن است 
کــه ارزش دالری کل بازار ســهام ایــران با توجــه به قیمت 
روز گذشــته هر دالر آمریکا در بازار تهران که در محدوده 
27هــزار و750تومــان دادوســتد شــد، هم اکنــون معادل 

257میلیارد و 260میلیون دالر است.

7190
7180
7170
7160
7150
7140
7130
7120
7110
7100

29 فروردین 30 فروردین 31 فروردین 4 اردیبهشت 5 اردیبهشت

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت دیروز 186هزار و 990میلیارد تومان اوراق 
بهادار در بازار ســرمایه دادوستد شد که از این میزان 
5هــزار و 172میلیارد تومــان به معامالت خرد ســهام 
و بقیه بــه اوراق بدهــی و معامالت عمــده اختصاص 
یافت. بخش عمده مبــادالت روز گذشــته مربوط به 

عملیات بازار باز بین بانکی بود.

ارقام به درصدمعامالت خرد                      کل معامالت

صعود
نزول

بدون تغییر

397

4

67

29

  گوشت با قیمت فعلی، گرانفروشی است
رئیس شــورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه بازار گوشت 
قرمز کشــور تامین اســت و کمبودی ندارد، گفت: با توجه به 
مازاد جمعیــت دام زنــده و کاهش قیمت ایــن محصول، اما 
همچنان شاهد گرانفروشی گوشت قرمز هستیم که این موضوع 
گرانفروشی است و منطقی نیست. منصور پوریان افزود: دولت 
سیزدهم از ابتدای فعالیت خود برای حمایت از مصرف کنندگان 
و متعادل شدن بازار گوشت قرمز، با ممنوعیت صادرات دام زنده، 

واردات 10هزارتن گوشت قرمز و خرید حمایتی دام اقدام کرد.

 توزیع روزانه 7هزار  تن مرغ در سطح کشور
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به افزایش 
حجم  جوجه ریزی و مازاد عرضه، قیمت مــرغ تا پایان خرداد 
نوســانی ندارد. حبیب اســداهلل نژاد افزود: با توجه به افزایش 
حجم جوجه ریزی و کاهش سرانه مصرف، میزان عرضه بیش 
از تقاضاســت و روزانه 6500 تا 7000تن مرغ در سطح کشور 
عرضه می شــود. بنابر آمــار در فروردیــن 133میلیون قطعه 
جوجه ریزی صورت گرفته که با احتساب سرانه مصرف کمتر از 
32کیلو پیش بینی می شود که قیمت مرغ نوسانی نداشته باشد 

و همچنان تولیدکننده دچار زیان شود.

 پاکسازی بازار لوازم  یدکی از کاالی قاچاق تا 3ماه آینده
سرپرست دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت صمت 
گفت: در 3ماه آینده باید بخش عمده کاالهای قاچاق و تقلبی در 
حوزه قطعات یدکی از بازار برچیده شود. حمید محله ای افزود: 
پیش تر قطعات یدکی خودرو باید شناســه رهگیری دریافت 
می کردند و وقتی کاالیی گارانتی دارد، براساس این شناسه قابل 
رهگیری است. شــبکه تولید و واردکننده ها باید از امروز ثبت 
نام در سامانه جامع تجارت را آغاز کنند و شناسه کاالی خود را 
دریافت و روی محصول درج کنند. درخصوص کاالهایی که در 
سطح عرضه است و شناسه را روی آن درج نکردند، می بایست 
ضمن تعامل با زنجیره تامین، یا فراخوانی شود یا طی مراحلی 

شناسه رهگیری روی آنها درج شود.



سرخی صعود و 
زردی تردید

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در فصل2022 
امشب برای 2نماینده ایرانی حاضر در این رقابت ها 
به پایان می رســد. از ســاعت21:45 امشب تیم 
سپاهان در شهر بریده عربستان مقابل الدوحیل 
قطر قرار می گیرد تا آخرین شانس هایش را برای 
صعود به مرحله حذفی این رقابت ها جســت وجو 
کند. سپاهان هم اکنون با 7امتیاز از 5بازی در رتبه 
سوم گروهD قرار دارد و حریف امشبش با 12امتیاز 
به طور قطعی صدرنشین شده و صعود کرده است. 
سپاهان برای کســب رتبه دوم با التعاون رقابت 
دارد و اگر تیم عربستانی امشب پاختاکور را با هر 
نتیجه ای شکست دهد، سپاهانی ها کوچک ترین 

شانسی برای صعود نخواهند داشت. 
شــاگردان محرم نویدکیا باید امشب الدوحیل را 
شکست دهند و منتظر توقف التعاون بمانند تا در 
این صورت با 10امتیاز به مقام دوم گروه خودشان 
برسند. در این صورت تازه نوبت به مقایسه سپاهان 
با تیم های دوم ســایر گروه ها می رســد تا شاید 
زردپوشــان اصفهانی بتوانند با 10امتیاز یکی از 
3تیم صعودکننده از جمــع تیم های دوم گروه ها 
باشند. جالب اینکه بازی های آخر در گروه سپاهان 
همزمان نیســتند و التعاون از ســاعت00:45 با 
اطالع کامــل از نتیجه بازی ســپاهان به مصاف 
حریفش می رود. نماینده ایران امشــب شهریار 
مغانلو، فرشاد احمدزاده و محمد کریمی را به دلیل 
دواخطاره شــدن در اختیار ندارد و البته معز علی 
ستاره الدوحیل نیز امشب دواخطاره و محروم است.

  مدافعان صدر
درحالی که ســپاهان برای زنده کــردن آخرین 
 Cامیدهایــش تــالش می کند، فــوالد در گروه
صعودش را حتمی کرده و امشب فقط برای کسب 
صدرنشــینی مقابل حریف اماراتی قرار می گیرد. 
شاگردان جواد نکونام با 11امتیاز صدرنشین گروه 
سوم هستند و شباب االهلی با 9امتیاز در تعقیب 
آنهاست. امشب و از ساعت 00:45 بامداد این دو 
تیم به مصاف یکدیگر می روند و یک نتیجه مساوی 
کافی است تا اهوازی ها با قدرت به عنوان تیم اول 

گروه به مرحله یک هشتم نهایی صعود کنند. 
فوالد با تنها یک گل خورده صاحب بهترین خط 
دفاعی این رقابت ها )به همراه الشباب عربستان( 
است و با سبک دفاعی و بازی های کم گلش در این 
رقابت ها بعید نیست امشب هم به دنبال یک مساوی 
بدون گل باشد. قهرمان جام حذفی و سوپرجام ایران 
در صورت شکست در بازی امشب باز هم به عنوان 
تیم دوم صعود می کند اما ممکن است در مرحله 
حذفی با قرعه سخت تری مواجه شود. فوالد بعد 
از بازی امشب بالفاصله به ایران برمی گردد تا یک 
هفته بعد به مصاف گل گهر سیرجان برود و برای 
کسب رتبه چهارم لیگ با این تیم به رقابت بپردازد.

برانکو و اشتباه 
10میلیون یورویی

به طور کلی مورد صادق محرمی از شــگفتی های 
فوتبال ایران به شمار می آید. این بازیکن ازجمله 
مهره های محبوب و مورد عالقه دراگان اسکوچیچ 
است که در بیشتر مسابقات تیم ملی هم در ترکیب 
اصلی قرار می گیرد. نسبت به این اعتماد، همیشه 
انتقاداتی متوجه ســرمربی تیم ملی بوده است. 
خیلی ها عقیده دارند او برای پســت دفاع راست 
می تواند روی گزینه های بهتری متمرکز شود، اما 
مسئله صادق فقط همین اختالف سلیقه ها نیست. 
شرایط باشگاهی نه چندان مســاعد این بازیکن، 
مشکالت او را بیشــتر هم کرده است. محرمی در 
خیلی از مسابقات دیناموزاگرب نیمکت نشین یا 
حتی سکونشین است. همین باعث شده منتقدان 
بپرســند چرا بازیکنی که در تیــم خودش مورد 
استفاده قرار نمی گیرد، باید فیکس تیم ملی باشد.

حاال اما یک چهره آشــنا هم وارد این ماجرا شده؛  
برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی پیشین پرسپولیس 
که خودش هم اعتقاد زیادی به محرمی داشــت. 
سرمربی فعلی تیم ملی عمان دیروز در این زمینه 
به یک رسانه در کرواسی گفته: »محرمی بازیکن 
دائمی تیم ملی اســت که دراگان اســکوچیچ به 
جام جهانی برد و تیم شان نیز شانس باالیی برای 
عبور از گروه دارد. محرمی نه تنها در تیم ملی حضور 
دارد، بلکه در آن بســیار مهم است اما من تعجب 
می کنم که دینامو به او احتــرام نمی گذارد. البته 
هر یک از مربیان دیدگاه خود را دارند. او فوق العاده 
قدرتمند است، به خصوص برای سبکی که دینامو 

بازی می کند.«
همانطور کــه برانکو گفت، هر مربی ممکن اســت 
دیدگاه های خاص خودش را داشته باشد. در نتیجه 
اختالف ســلیقه در این مورد جای تعجب ندارد. با 
این حال به نظر می رســد انتقاد اخیر ایوانکوویچ از 
دیناموزاگرب یک دلیل دیگر هم داشــته باشد. او 
خودش محرمی را به دیناموزاگرب پیشــنهاد کرد 
و البته بعد از نهایی شــدن انتقال صادق هم گفت: 
»قیمت این بازیکن به زودی بــه 10میلیون یورو 
می رسد.« پیش بینی برانکو اما هرگز محقق نشد. 
نه تنها محرمی از دیناموزاگرب به لیگ های معتبر 
اروپایی ترانسفر نشد، بلکه حتی در این تیم هم به 
جایگاه ثابت و محکمی دست نیافت. از نظر قیمت هم 
الاقل از نظر سایت سخاوتمند ترانسفرمارکت، ارزش 

او هرگز از یک ونیم میلیون یورو باالتر نرفته است!

سوژه روز
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از علی کریمی تقلید می کنمخسته آمد، خسته رفت

مس 

آلومینیوم

پرسپولیس

سپاهان

فجر 

نساجی

پیکان

استقالل

20:00

19:00

20:40

18:30

سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 25

نفت.م.س

فوالد

تراکتور

گل گهر

20:30

20:30

پدیده

هوادار

صنعت نفت

ذوب آهن

18:00

19:00

جام حذفی - فینال

 آلومینیوم اراک

نساجی مازندران
19:00

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

الدوحیل

سپاهان
21:45

لیگ قهرمانان آسیا

چهارشنبه 7 اردیبهشت1401

فوالد

شباب االهلی
00:45

لیگ قهرمانان اروپا  - نیمه نهایی

منچسترسیتی

رئال مادرید
23:30

پخش زنده روز

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - نیمه نهایی

لیورپول

ویارئال
23:30

رئالی ها معتقدند به دليل همزمانی بازی امشب مقابل منچسترسيتی  با سال2016 
که منجر به قهرمانی شان در اروپا شد، اين بازی را می برند

دژاوو در اتحاد

پیش بازی سعید صادقی ستاره گل گهر و بهترین پاسور 
حال حاضر لیگ می گوید تیم های زیادی 

خواهان  او هستند اما االن به آنها فکر نمی کند

18 1820

به المپیک فکر می کردم
محمدیان که در توکیو ناکام  مانده  بود 
حاال  با کسب طالی آسیا به موفقیت 
در المپیک  بعدی امیدوار شده است

داستان رضا اسدی، هافبک پرسپولیس که 
سقف جاه طلبی هایش فوتبال »تایلند« بود؛ 

داستان او از ابتدا با بقیه فرق داشت

ی|
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قابل توجه رامین رضاییان

شیمبا باید به تیم ملی برزیل دعوت شود؟

کلیه فروشی برای خرج ناهار؟

مهدی شیری در تیم منتخب هفته 
لیگ قهرمانان قرار گرفته؛ بازیکنی 
که به نظر می رسد بعد از جدایی از 
پرسپولیس و حضورش در فوالد، 
متحول شده. شیری در این مدت 
برای تیم جدیدش بد بازی نکرده است. 
او یک گل زده و 2پاس گل داده که شــاید با آمارش طی کل 
دوران حضور در پرسپولیس برابری کند. راهیابی این بازیکن 
به تیم منتخب هفته هم بعد از نمایــش او برابر الغرافه بود. 
با وجود همه این تفاسیر اما بعید اســت در پرسپولیس دل 
کسی برای شیری تنگ شود. او حتی اگر توپ طال هم بگیرد، 
خاطراتی به جا گذاشته که روح هواداران را خراش می دهد. 
عملکرد شــیری فقط باید قابل توجه رامین رضاییان باشد؛ 
ستاره ای که در پست او جذب شــد، اما در چند هفته اخیر 

خیلی معمولی نشان داده است.

فوالد ایران دســت به کار بزرگی زد و 
موفق شد صعودش به مرحله حذفی 
لیگ قهرمانان آسیا را مسجل کند. 
بی اندازه از این بابت خوشــحالیم 
و برای تیم شایسته خوزستانی در 
ادامه مسیر آرزوی موفقیت می کنیم. 
با این حال نقل قولی از خبرنگار شبکه تلویزیونی الکاس منتشر 
شده بود که جالب به نظر می رسد. رسانه ها با تیتر »انتقاد خبرنگار 
الکاس از اسکوچیچ« نوشته اند: »تعجب می کنم تیم خوبی مثل 
فوالد چرا نباید ملی پوش داشته باشد؟« کال فقط خبرنگار الکاس 
به اسکوچیچ نپریده بود که او هم از خجالت سرمربی تیم ملی 
درآمد! فقط عرض کنیم که با احترام به همه نفرات داخلی فوالد، 
بهترین بازیکنان این تیم خارجی هایی مثل کولیبالی، پاتوسی 
و شیمبا هستند. االن که خوب فکر می کنیم می بینیم واقعا هم 

جای شیمبا در تیم ملی برزیل خالی است!

باشگاه پرسپولیس درگیر مشکالت 
شدید مالی است؛ آنقدر که زمستان 
گذشــته 10میلیارد تومــان از 
فدراسیون فوتبال وام گرفته است. 
در چنین شــرایطی پول ناشی از 
فروش 10درصد سهام سرخابی ها هم 
به حساب 2 باشگاه واریز شده اســت. دیروز خبر رسید باشگاه 
پرسپولیس در تالش است هر طور شده مجوز استفاده از این پول 
را کسب کند. فکر می کنید آنها این پول را برای مصرف در چه 
اموری می خواهند؟ قصد دارند آکادمی بسازند یا روی فوتبال پایه 
سرمایه گذاری کنند؟ طبیعتا نه. البد دنبال این هستند که طلب 
رادوشوویچ و بازیکنان موجود و همان قرض کذایی به فدراسیون 
را بپردازند و 2 تا هم بازیکن بگیرند. 10درصد سهام باشگاه در 
ازای این مسائل پیش پا افتاده؛ این شبیه آن است که یک نفر 

کلیه بفروشد و با پولش مدتی ناهار و شام بخرد!

درحالی که فینال جام حذفی قرار اســت 
فردا برگزار شود، تا دیروز هنوز شهر میزبان 
این مسابقه و شــرایط برگزاری آن به طور 
قطعی مشخص نشــده بود! پیش تر اعالم 
شده بود این مسابقه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود اما دیروز هم شایعه 
برگزاری بازی در تبریز وجود داشت و هم شایعه بدون تماشاگر بودن بازی 
در تهران بر سر زبان ها بود. طی 7سال گذشته هرگز شهر تهران میزبان 
فینال جام حذفی نبوده و حاال که بعد از 7ســال قرار است این بازی در 
تهران برگزار شود، حرف و حدیث ها و شایعات فراوانی به راه افتاده است. 
در خردادماه 1394فینال جام حذفی میان تیم های نفت تهران و ذوب آهن 
اصفهان در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد که با نتیجه 3بریک به سود 

ذوب آهن به پایان رسید.

اگرچه آخرین میزبانی تهــران در فینال 
جام حذفی به 7ســال قبل برمی گردد اما 
برای آخریــن میزبانی ورزشــگاه آزادی 
باید 2سال دیگر هم به عقب برگردیم. در 
اردیبهشت ماه 1392فینال 2 تیم پرســپولیس و سپاهان در ورزشگاه 
آزادی تهران برگزار شد که بعد از نتیجه یک-یک در وقت های قانونی 
و تساوی 2-2 در وقت های اضافه باالخره سپاهان توانست در ضربات 
پنالتی 4بر 2 میزبان را شکست دهد و قهرمان شود. این همان مسابقه ای 
بود که در پایانش مهدی مهدوی کیا دور افتخار زد و از فوتبال خداحافظی 
کرد. آن هم درحالی که پرسپولیســی ها ورزشگاه را ترک کرده بودند و 
فقط معدود هواداران سپاهان در ورزشگاه مانده بودند. از آن فینال 9سال 
گذشته و در این 9سال ورزشگاه آزادی هرگز میزبان فینال جام حذفی 

نبوده است.

در 13دوره ابتدایی جام حذفی 12بار شهر 
تهران میزبان فینال این مسابقات بوده اما 
در 6دوره اخیر هیــچ فینالی در پایتخت 
برگزار نشده اســت. طی 13دوره ابتدایی 
جام حذفی 8بار فینــال به صورت تک بازی در تهران برگزار شــد، 3بار 
فینال به شکل رفت وبرگشت در تهران و شــهر دیگری بود و یک بار هم 
فینال رفت وبرگشت برگزار شــد اما میزبان هر دو بازی تهران بود. این 
مورد آخر در سال1366رخ داد که پرسپولیس و ملوان در فینال به شکل 
رفت و برگشت بازی کردند اما میزبان هر دو بازی ورزشگاه آزادی تهران 
بود! فینال های 1356و 1365در حالی در تهران برگزار شد که هیچ تیم 

تهرانی در فینال حاضر نبود.

همانطور که حتما در جریان هســتید کنفدراســیون فوتبال آســیا 
سرانجام تصمیم گرفته شیوه عجیب و غریب برگزاری لیگ قهرمانان 
را تغییر بدهد. بر این اساس از فصل آینده، لیگ قهرمانان آسیا منطبق 
بر تقویم لیگ قهرمانان اروپا برگزار خواهد شــد؛ بــه این ترتیب که 
بازی ها از تابستان هر سال آغاز می شود و بهار سال آینده اش به پایان 
می رســد. با این تغییر مهم، فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا دیرتر از 
هر زمان دیگری، یعنی از شهریور1402 آغاز می شود. به این ترتیب 
دوری پرسپولیس و اســتقالل از لیگ قهرمانان هم حسابی طوالنی 
خواهد شد. آخرین بازی آسیایی سرخابی ها برابر الهالل بود و هر دو 
تیم چند  ماه پیش با شکســت برابر رقیب عربستانی، از دور مسابقات 
کنار رفتند. با اینکه پرسپولیس و استقالل مجوز حضور در فصل جاری 

لیگ قهرمانان آسیا را به  دست آورده بودند، به  دلیل مشکالت اداری 
از این رقابت ها حذف شــدند.به این ترتیب انتظار ســرخابی ها برای 
بازگشت به آسیا حداقل 2ساله خواهد شد. تازه این هم مشروط است. 
هنوز مشخص نیست پرسپولیس و اســتقالل دفعه بعدی بتوانند از 
کنفدراسیون فوتبال آســیا مجوز حرفه  ای دریافت کنند. به عالوه به 
 خاطر تغییر تقویم لیگ قهرمانان، هنوز فدراســیون فوتبال تصمیم 
نگرفته که ســهمیه های فصل بعدی را از طریق مسابقات این فصل 
یعنی لیگ بیســت ویکم تعیین کند یا لیگ بیست ودوم را مالک قرار 
بدهد. این احتمال هم وجود دارد که فرمول نهایی، ترکیبی از هر دو 
فصل باشد و چه بسا اصال پرسپولیس و استقالل در آن نگنجند. خالصه 

اینکه حاالحاالها خبری از آسیا نیست.

نكته بازی

متریكاآماربازی

خداحافظی طوالنی
دوری پرسپولیس و استقالل از آسیا، 2ساله می شود 

شاید هم بیشتر

امیرحسین اعظمی| سعید صادقی وینگر تیم فوتبال گل گهر 
سیرجان از نگاه سایت های معتبر آنالیز در فوتبال ایران، همراه 
با دانیال اســماعیلی فر مدافع راست سپاهان، تأثیرگذارترین 
بازیکن لیگ تا پایان هفته بیســت وچهارم است. صادقی که 
بهترین فصل فوتبالی اش را سپری می کند با 10پاس گل بهترین 
پاسور لیگ است و 7گل هم برای گل گهر به ثمر رسانده تا روی 
دوسوم گل های تیمش تأثیر گذاشته باشد. با صادقی درخصوص 
درخشش فوق العاده اش در این فصل صحبت کردیم و او به سؤاالت 

همشهری ورزشی پاسخ داد.

  فصل فوق العاده ای را پشــت سر گذاشتی و حتما 
خودت هم راضی هستی. درست است؟

من در پدیده هم که بازی می کردم برای تیمم بازیکن تأثیرگذاری بودم 
ولی شاید زیاد به چشم نمی آمدم. امسال اما امیر قلعه نویی به من کمک 
کرد تا دیده شوم. پارسال هم 5گل زدم و 5پاس گل دادم ولی امسال 
با زحمت تمام بچه ها بیشتر دیده شدم و آقاي قلعه نویی هم خیلی به 
من کمک کرد. من به تنهایی نمی توانستم یک فصل خوب را رقم بزنم 
و اگر 5سال زودتر به پست قلعه نویی می خوردم قطعا در این فوتبال 

شرایط بهتری داشتم.

 فکر می کنی عنوان بهترین پاسور لیگ را تا پایان 
فصل حفظ کنی؟

برای من موفقیت تیم از هر چیزی مهم تر اســت و از طرفی دوست 
دارم از لحاظ گل زدن یا پاس گل دادن همیشــه بهترین عملکرد را 

داشته باشم.

 اگر 7امتیاز را از گل گهر کسر نمی کردند، فکر می کنی 
شانسی برای قهرمانی داشتید؟

کسر 7امتیاز واقعا ضربه وحشتناکی به تیم زد و خیلی سخت بود که 
دوباره بلند شویم. از لحاظ روحی هم آســیب دیدیم. با این حال در 
6بازی پایانی نتایج خوبی می گیریم تا خودمان را در جدول باال بکشیم.

 در چند پست بازی می کنی اما به نظر می رسد وینگر 
چپ را بیشتر از همه پست ها دوست داری؟

فصل قبل سمت راست بازی می کردم و اواخر لیگ بود که امیرخان 
در سمت چپ از من استفاده کرد. امسال بیشتر به عنوان وینگر چپ 

بازی کردم که در این پست راحت هستم و عملکرد خوبی هم داشتم.

 بازیکن مورد عالقه ات چه کسی است؟
در بین بازیکنان ایرانی علی کریمی را دوســت دارم. در واقع سبک 
بازی او را خیلي دوست دارم و سعی می کنم در دریبل زدن از کریمی 
تقلید کنم. من فیلم بازی های کریمی را می بینم و باید بگویم که لقب 
»جادوگر« واقعا برازنده اوست. در بیرون از ایران هم کریس رونالدو 
را دوست دارم، شــاید خیلی ها طرفدار مسی باشند ولی من کریس 

را دوست دارم.

  با این عملکرد خوب انتظار نداشــتی به تیم ملی 
دعوت شوی؟

راستش را بخواهید انتظار داشتم دعوت شوم. من فصل خوبی داشتم 
و می توانستند در تیم ملی این شانس را هم به من بدهند. ولی ناامید 
نمی شوم و امیدوارم در تیررس کادر فنی تیم ملی قرار بگیرم. اگر هم 

دعوت نشدم برای تیم ملی آرزوی بهترین ها را دارم.

 فکر می کنی کدام تیم قهرمان لیگ شود؟
پرسپولیس و استقالل مدعیان اصلی هستند ولی فکر می کنم شانس 
استقالل بیشتر است. با این حال فوتبال قابل پیش بینی نیست و باید 

دید در هفته های آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

 قبل از شــروع لیگ و همچنیــن در نیم فصل از 
پرسپولیس و استقالل پیشنهاد داشتی، درست است؟

قبل از شــروع فصل پیشنهاد اســتقالل جدی تر بود و در نیم فصل 
هم استقالل، پرسپولیس و ســپاهان برای جذب من نامه زدند. من 
با امیرخان صحبت کردم و دوســت هم داشــتم که همــکاری ام با 

گل گهر و قلعه نویی ادامه دار باشــد تا این 
روند خوب را حفظ کنم. اول فصل هم که 
با پیشنهاد استقالل مواجه شدم، در نهایت 
دوست داشتم که در گل گهر بمانم و دوباره 

با قلعه نویی کار کنم.

 فکر می کنی بازی در اروپا را 
تجربه کنی؟

آدم به امید زنده است. مهدی طارمی هم در 
سن 26یا 27سالگی به اروپا رفت و من هم 

می توانم این شانس را داشته باشم.

 رویای تو بــازی در کدام لیگ 
اروپایی است؟

من در 16سالگی مصاحبه ای کردم و گفتم که 
دوســت دارم یــک روز در رئال مادرید بازی 

کنم. این عالقه من به رئال با آمدن رونالدو 
بیشتر شد. نمی دانم چه اتفاقاتی در 

آینده رخ خواهد داد ولی دوست 
دارم بــازی در اروپا را تجربه 

کنم.

برای  آیــا 
فصل بعد تیم هایی مثل 

پرسپولیس، استقالل یا 
سپاهان با تو مذاکره کرده اند؟

صحبت هایی شــده ولی من به این 
موضوع فکر نمی کنم چون 6بازی دیگر باقی 

مانده و تحت قرارداد گل گهر هستم. واقعا به چیزی 
جز 6بازی پایانی فکر نمی  کنم، اگر به تیم دیگری فکر 

کنم این خیانت به گل گهر است.
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فوتبال ایران

روز افشاگری در فدراسيون
روز گذشــته اســنادي درباره عملکرد فدراسیون 
فوتبال منتشر شــد که براي هواداران جالب توجه 
بود. با نزدیک شــدن بــه زمان مجمــع عمومي 
فدراســیون فوتبال که قرار اســت تکلیف ریاست 
عزیزي خادم در آن روز مشــخص شــود، طرفین 
ذي نفع در این مجمع دیروز به افشاگري هایي علیه 
یکدیگر دســت زدند. تیم هیات رئیسه فدراسیون 
فوتبال لیستي از پاداش های دریافتی تیم رسانه ای 
شــهاب عزیزی خادم را از طریق خبرگزاري ایسنا 
منتشر کرد تا نشان دهد در دوره ریاست خادم چه 
پول هاي بي حساب وکتابي نصیب تیم رسانه اي او 
شده است. البته اسناد دیگري هم درباره همراهان 
عزیزي خادم در ســفر به لیتواني رو شد که نشان 
مي داد یکي دو نفر از دوستان آقاي رئیس در جریان 
جام جهاني فوتسال به خرج فدراسیون فوتبال راهي 

کشور لیتواني شده اند.
در همین حال جبهه مقابل نیز از طریق خبرگزاری 
مهر علیه اعضای هیات رئیسه و دبیرکل فدراسیون 
دست به افشــاگری زد. بر اساس اســنادی که در 
اختیار خبرنــگار مهر قــرار گرفته کلیــه عوامل 
فدراســیون فوتبال از صدر تا ذیل به خاطر صعود 
تیم ملی فوتبال ایران رقم هایی را به عنوان پاداش 
دریافت کرده انــد. نکته عجیب اینجاســت که در 
بیــن دریافت کنندگان پاداش، اســامی روســای 
کمیته های انضباطی، اخالق، اســتیناف و تعیین 
وضعیت که باید به عنوان ارکان قضایی فدراسیون 
دارای استقالل باشند هم دیده می شود! بر اساس 
این لیست اعضاي هیات رئیســه فدراسیون یعني 
مهرداد سراجي، احمدرضا براتی، خداداد افشاریان، 
احسان اصولی، طهمورث حیدری و میرشاد ماجدی 
هر کــدام 585میلیون ریــال بابت صعــود ایران 
پاداش دریافت کرده اند! جمــع کل این پاداش ها 
به بیش از 4میلیارد ریال مي رســد. روز گذشــته 
مجتبي خورشیدي سرپرست سابق تیم ملي براي 
پاسخگویي به سواالتي در این خصوص در کمیته 
اخالق فدراسیون حاضر شــد. اما جالب اینجاست 
که نام یونس اسدی مقدم رئیس کمیته اخالق نیز 
در لیست پاداش بگیرها هست و او بابت صعود تیم 
ملي 117میلیون ریال دریافت کرده است! به دلیل 
کمبود عالمت تعجب، این گزارش کوتاه همین جا 

به پایان مي رسد.

بالتکلیف ترین فینال تاریخ

در حالی  که چیزی به فینال جام حذفی در این فصل 
باقی نمانده اما مسئوالن برگزاری مسابقات همچنان 
درباره شهر میزبان و نحوه برگزاری این مسابقات در 
تردید هستند. مصاف 2تیم آلومینیوم اراک و نساجی 
قائمشهر در فینال قرار است فردا )چهارشنبه( برگزار 
شود و پیش از این ورزشــگاه آزادی تهران به عنوان 
میزبان این مسابقه تعیین شده بود. حتی رسما اعالم 
شــده بود که هریک از دو تیــم می توانند 12هزار و 
500تماشاگر روی ســکوها داشته باشند تا بازی در 
حضور 25هزار هوادار برگزار شــود. اما روز گذشته و 
در فاصله 48ساعت تا آغاز این بازی اخبار ضدونقیضی 
مطرح شد. ابتدا مسئوالن اعالم کردند میزبانی تهران 
برای این مسابقه هنوز رسما تأیید نشده و ممکن است 
باز هم نام تبریز به عنــوان میزبان احتمالی این بازی 
مطرح شود. ســاعتی بعد اما خبر رسید که شورای 
تامین استان تهران هنوز با برگزاری فینال جام حذفی 

با حضور تماشاگران موافقت نکرده است! 
بهنام نظری، معاون سیاســی امنیتی اســتانداری 
مرکزی دیروز در این باره گفت: »شورای تامین تهران 
با حضور تماشاگر در ورزشگاه آزادی موافقت نکرده 
و با وجود پیگیری ها مجوزی برای حضور تماشــاگر 
در ورزشگاه آزادی صادر نشــده است.« روز گذشته 
جلسات متعددی در این خصوص برگزار شد و شک و 
تردیدها درباره شهر میزبان و حضور تماشاگران 

همچنان ادامه داشت.

ازعلیکریمیتقلیدمیکنم
سعید صادقی ستاره گل گهر و بهترین پاسور حال حاضر لیگ می گوید تیم های زیادی 

خواهان  او هستند اما االن به آنها فکر نمی کند

بهروز رســایلی| هنوز 6هفته به پایان مسابقات 
لیگ برتر باقی مانده؛ 6هفتــه که روی کاغذ 
بسیار مهم و سرنوشت ساز است. با این حال 
خبر جدایی یکی از بازیکنان مهم پرسپولیس 
رسانه ای شده اســت. بنا بر اعالم رسانه ها 
رضا اسدی با یک باشگاه تایلندی به توافق 
رســیده و ابتدای فصل آینده به عضویت 
این تیم درخواهد آمد. اعالم خبر جدایی 
آن هم در فاصلــه 6هفته به پایان فصل 
اصال در فوتبال ایران مرسوم نیست، اما 
داستان رضا اسدی از ابتدا فرق داشت 
و چنین پایان متفاوتی، هیچ کس را 

شوکه نمی کند.

  مذاکره طوالنی، قیمت باال
بالفاصله بعد از قطعی شدن جدایی 
احمد نوراللهی از پرسپولیس، سرخ ها 
سراغ رضا اسدی رفتند؛ یک اسم دهان 
پرکن که می توانســت هــواداران را هم 
خوشحال کند. منتها در این میان هیچ کس 
به سطح کیفی و میزان آمادگی اســدی توجه نکرد؛ اینکه او 
در یک سال گذشــته به بهانه حضور در اروپا، در تیم عجیب و 
غریب سن پولتن اتریش درست و حسابی بازی نکرده است. از 
همه بدتر اینکه اسدی برای قبول پیشنهاد پرسپولیس کلی هم 
معطل کرد. طوالنی شدن این مذاکرات، باعث کالفگی هواداران 
شد و آنها را از همان ابتدا نسبت به اســدی حساس کرد. بعد 
هم این بازیکن نپذیرفت قرارداد طوالنی تر از یک فصل ببندد 
و این موضوع شرایط را بدتر کرد. در مورد دستمزد اسدی برای 
همین یک فصل هم کلی حرف و حدیث وجود داشــته است. 
آنچه مسلم است اینکه آقای شماره 8 هرگز پول کمی نگرفته.

  انگیزه کم، کارایی پایین
از همان ابتدا چیزی که به شدت هواداران پرسپولیس را آزار می داد، 
انگیزه پایین رضا اسدی بود. او خیلی آسان گیر به نظر می رسید و 
بیشتر از اینکه دنبال جنگجویی برای منافع تیم باشد، وقتش را 
صرف ظاهرش می کرد. به دفعات دیده می شد اسدی بعد از دریبل 
خوردن از بازیکنان حریف، خونســرد سر جایش ایستاده یا رو به 
انجام خطاهای عصبی و دریافت کارت زردهای مفت می آورد. اوج 
جنجال ها در این مورد زمانی بود که رضا اسدی دقایق آخر بازی 
برگشت با فوالد به میدان آمد و پس از سوت پایان مسابقه از فرط 
خستگی نقش زمین شــد! این موضوع سر و صدای بسیار زیادی 
به وجود آورد و تندترین انتقادات ممکن را متوجه اسدی کرد. مسئله 
فقط هم انگیزه نبود. کال نوع فوتبال اسدی طوری بود که انگار در 
فاز تهاجمی موفق تر از امور دفاعی عمل می کرد و خب این با اهداف 
جذب چنین بازیکنی تناقض داشت. او در مسابقات لیگ برتر 4 گل 
به ثمر رسانده و در بسیاری از بازی های دوستانه هم موفق به گلزنی 
شده است، اما پرسپولیس یک هافبک دفاعی سختگیر نیاز داشت. 
آمار فراوان گل های خورده تیم هم نشان می دهد اسدی نتوانسته 

کمربند خط میانی را محکم کند.

  لحظه شماری برای خداحافظی
رابطه اسدی با هواداران پرسپولیس از همان ابتدا جوش نخورد و 
بعد از داستان بازی با فوالد، بدتر هم شد. اسدی آن زمان در دفاع از 
خودش یک متن منتشر کرد و نوشت: »چند ماه صبر کنید از دستم 
راحت می شوید.« در حقیقت او از همان زمان شروع به لحظه شماری 
برای خداحافظی کرد و یک بار هم بعــد از یک گل نه چندان مهم 
»هیس« نشان داد. با چنین مقدماتی، عجیب نبود که اسدی خبر 
جدایی اش از پرسپولیس را 6هفته قبل از پایان فصل اعالم کند. حاال 
باید دید کادرفنی سرخ ها با علم به جدایی قطعی این بازیکن، از او 
در مسابقات حساس پایانی استفاده می کند یا نه. کاش اسدی الاقل 

یک خاطره شیرین برای هواداران به جا بگذارد و برود.

خسته آمد، خسته رفت
داستان رضا اسدی که سقف جاه طلبی هایش فوتبال »تایلند« بود

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ویكم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه
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امید میالن زنده ماند
زالتان با یک پاس گل از توتی رد شد تا تیمش 

در كورس قهرمانی بماند

میالن با پیروزی دیرهنگام 2 بر یک مقابل التزیو به فشــار روی 
اینترمیالن در صدر جدول سری آ ادامه داد اما با توجه به دیدارهای 
ســخت این تیم در ادامه فصل و بازی های آسان اینتر بعید است 
اسکودتو به روسونری برسد. این بازی یک حاشیه بزرگ هم داشت؛ 
هواداران تیم پایتخــت علیه آچربی موضع گرفتنــد و او را خائن 
خواندند. فرانچسکو آچربی، مدافع التزیو كه سابقه یک فصل حضور 
در جمع میالنی ها را دارد، پــس از گل پیروزی یوونتوس همراه با 
تونالی خندید و همیــن باعث واكنش تند ماروســیچ در زمین و 
هواداران روی سکوها شد. آچربی چندی پیش از سوی اولتراها و 

نئونازی های طرفدار التزیو تهدید به مرگ شده بود.
  در سری آ هم مثل اللیگا درصورت برابری 2 تیم در پایان فصل، 
بازی رودررو برای تعیین تیم برتر مالک قرار می گیرد و نه تفاضل 
گل. هم اكنون میالن با یک بازی بیشتر نســبت به اینتر، 2 امتیاز 
بیشتر از این تیم دارد و تفاضل گل این تیم 30 در برابر تفاضل45 

اینترمیالن است. میالن در بازی مستقیم از اینتر پیش است.
  میالن با كسب این 3 امتیاز صعودش را به لیگ قهرمانان فصل 

آینده قطعی كرد.
  جایزه معتبر بهترین بازیکن خارجی سال2021 سری آ از نظر 

مطبوعات ورزشی ایتالیا هم به زالتان ابراهیموویچ اهدا شد.
  زالتان ابراهیموویچ با )40سال و 6ماه و 21روز( دیشب تبدیل به 
مسن ترین بازیکنی شد كه در سری آ پاس گل داده. او ركورد توتی 

را زد. زالتان تنها 25دقیقه در زمین حضور داشت.

رکورد عجیب کینگزلی
كینگزلی كومان ستاره فرانسوی باشگاه بایرن مونیخ با قهرمانی باواریایی ها 
در این فصل بوندس لیــگا، حاال موفق شــده 11قهرمانــی متوالی در 
لیگ های مختلف را تجربه كند؛ آن هم در 25سالگی! البته 2 قهرمانی از 
قهرمانی های او در فصل 16-2015در یووه و بایرن با هم همپوشانی دارد؛ 
لیگ یک )13-2012(، لیگ یک )14-2013(، ســری آ )2014-15(، 
سری آ )16-2015(، بوندس لیگا )16-2015(، بوندس لیگا )2016-1۷(، 
بوندس لیگا )1۸-201۷(، بوندس لیگا )1۹-201۸(، بوندس لیگا )20-

201۹(، بوندس لیگا )21-2020(، بوندس لیگا )2021-22(.

رکورد ترسناک لیورپول
از آغاز سال 2022، لیورپول ۸ بار در ورزشگاه آنفیلد پذیرای رقبای 
لیگ برتری بوده؛ ۸ بازی، ۸ بــرد، 23 گل زده، یک گل خورده و ۷  
كلین شیت. قرمزها در داربی مرسی ساید ۸5 درصد مالکیت توپ 
را در اختیار داشــتند تا ركورد جدیدی را از حیث میزان مالکیت 
توپ در لیگ برتر به ثبت برسانند. آلن، هافبک دفاعی اورتون در 
داربی مرسی ساید تنها 6بار برای ارسال پاس فرصت پیدا كرد كه 
2 بار آن موفق بود. لیورپول با نتیجه 2 بر صفر اورتون را شکست داد.

کالغ های درنده
نیوكاســل كه پس از واگذاری امتیاز به خاندان سلطنتی سعودی، 
چیزی نمانده بود با استیو بروس ســقوط خود از لیگ برتر را قطعی 
كند، حاال با ادی هو جزو بهترین های لیگ اســت. كالغ ها كه هفته 
آینده باید به مصاف لیورپول مدعی قهرمانی برونــد، تا پایان هفته 
چهاردهم بدون كسب پیروزی قعرنشین لیگ برتر بودند. 20 هفته بعد 
و تا پایان هفته سی و چهارم، آنها با ادی هو به رده نهم جدول صعود 

كرده اند. آنها این هفته با نتیجه 3بر صفر نوریچ را شکست دادند.

گزارش بازی

جهان

نقل قول

دژاوو در اتحاد
رئالی ها معتقدند به دلیل همزمانی بازی امشب مقابل منچسترسیتی

 با سال2016 که منجر به قهرمانی شان در اروپا شد، این بازی را می برند

باد ژاوی خوابید
سرمربی بارسلونا در طول 2 هفته از قهرمان به مقصر تبدیل شد

حباب ژاوی تركیده. 3 ماه ژانویه، فوریه و مارس با ژاوی خوش گذشت اما بارسلونا دوباره به تیم دوران 
كومان شبیه شده و حاال 3 بازی پیاپی خانگی مقابل اینتراخت، كادیس و رایو وایکانو با شکست همراه 
بوده. آخرین بار بارسای تحت هدایت فان خال در فصل ۹۹-1۹۹۸بود كه 3 بازی پیاپی در نوكمپ را 
با شکست به پایان رساند. هواداران بارســلونا كه برای بازی تیم بانوان بیش از ۹1هزار نفر از ظرفیت 
ورزشگاه را پرمی كنند، حاضر نیستند چنین تیمی را تماشــا كنند؛ تیمی كه بازیکنانش به هم پاس 
می دهند و درنهایت توپ را ســانتر می كنند روی دروازه حریف. بارسای تیکی تاكا بیشترین گل را از 
روی سانتر و ضربات ســر وارد دروازه حریفان كرده؛ 15گل. در 2 بازی آخر مقابل كادیس و وایکانو 

بازیکنان بارسا ۸0بار اقدام به سانتر كردند. بازیکنانی مثل فران تورس هم كه در ابتدا درخشیدند، 
افت كرده اند. تیم ها دست ژاوی را خوانده اند؛ آنها بوسکتس را می بندند و تیم را فلج می كنند.

  در بازی رفت، بارسا مقابل همین وایکانو باخت و رونالد كومان اخراج شد و جای خود را به 
ژاوی داد. با ژاوی در مقطعی اوضاع خوب بود، اما دوباره بارسا به همان بیماری مبتال شده است. 

با شکست مقابل وایکانو شایعات درباره بازگشت مسی و خرید لواندوفسکی پررنگ تر شده. 
صالح حمیجیچ؛ مدیر ورزشی بایرن مونیخ گفته با 50میلیون یورو هم لواندوفسکی را 

نمی فروشد و بایرن می خواهد او را یک فصل دیگر هم نگه دارد كه این اظهارات 
موجب دلخوری لوا شده.

  بارسلونا درصورت دوم شدن در لیگ و راهیابی به سوپركاپ اسپانیا حدود 
۸ میلیون یورو درآمد خواهد داشــت. حاال رتبه دومی هم به خطر افتاده و 
بارسا با تعداد بازی برابر با سه ویا در امتیاز هم با این تیم برابر است و اتلتیکو 
هم در تعقیب این دو تیم منتظر لغزش آنهاســت تا جایی در ســوپرجام 
فصل آینده برای خودش دست وپا كند. اگر بارسا به سوپرجام راه نیابد، 

فدراسیون فوتبال اسپانیا 5میلیون یورو زیان خواهد دید.
  درصد برد ژاوی از كومان هم پایین تر بوده؛ در حد مربیان فاجعه ای 
مثل ركساچ و سرافرر. سرمربی بارســلونا در ماه های اخیر به قهرمان 
تبدیل شده بود و حاال بادش خوابیده. در  ســال اخیر، تنها 3 سرمربی 
بارســا بعد از حداقل 25 بازی درصد پیروزی كمتری نســبت به ژاوی 

داشته اند؛ ژاوی: 53درصد )1۷برد از 32 بازی(، ركساچ: 4۹ درصد )3۷برد 
از ۷6 بازی(، سرا فرر: 4۷ درصد )24 برد از 51 بازی(، آراگونس: 46 درصد 

)23 برد از 50 بازی( و رونالد كومان: 5۸ درصد )3۹ برد از 6۷ بازی(.

رئال در حالی برای دیدار انتقامی امشــب به مصاف منچستر سیتی 
می رود كه با شکســت خانگی بارســا مقابل وایکانو بیش از هر زمان 
دیگری به قهرمانی اللیگا نزدیک است. اگر رئال مادرید شنبه آینده در 
برابر اسپانیول یک امتیاز بگیرد، قهرمانی اش قطعی می شود و آنگاه در 
بازی بعدی لیگ بازیکنان اتلتیکو مادرید باید برای این تیم در ورزشگاه 
خودشــان تونل بزنند. از فصل۹0-1۹۸۹ تاكنون رئال نتوانسته در 
فاصله 4 هفته به پایان رقابت ها قهرمانی اللیگا را قطعی كند. در آن سو 
منچستر سیتی كه با رقیب ول نکنی مثل لیورپول سروكار دارد، هنوز 
قهرمانی اش در لیگ برتر را قطعی نکرده و اصال ممکن است این تیم با 
گواردیوال در این فصل هیچ جامی نگیرد. شاگردان پپ اگر در مرحله 
نیمه  نهایی لیگ قهرمانان به رئال ببازنــد و در ادامه لیگ برتر فاصله 
یک امتیازی با لیورپول را از دســت بدهند، فصل بدون جام به پایان 
خواهد رسید. سیتی در ابتدای فصل سوپرجام را مقابل لستر واگذار 
كرد، در جام اتحادیه كه تورنمنت مورد عالقه گواردیوال بود، حذف شد 
و در نیمه نهایی جام حذفی هم به ســد لیورپول خورد و از رسیدن به 

فینال باز ماند.
  آنچلوتی احتماال اول هفته آینده با یک امتیاز مقابل اســپانیول به 
نخستین سرمربی تاریخ فوتبال تبدیل می شود كه در هر 5 لیگ بزرگ 

اروپایی توانسته قهرمان  شود. رئال بازی رفت را به اسپانیول باخته.
  توماس رونسرو، نویسنده رئالی با كنار هم قرار دادن اعداد و نشانه ها 
به این نتیجه رسیده كه رئال به فینال می رســد. بازی رفت امشب، 
یعنی 26آوریل برگزار می شــود. نیمه نهایی 2016 مقابل سیتی نیز 
در همین روز برگزار و بازی با تســاوی بدون گل تمام شده بود. بازی 
برگشت چهارم ماه مه یعنی چهارشنبه هفته آینده در برنابئو برگزار 
می  شود كه مصادف با بازی برگشت 6سال پیش در همین مرحله اما 
در ورزشگاه اتحاد خواهد بود. رئال در سال 2016 نیز در همین روز در 
خانه مقابل سیتی بازی كرد و با نتیجه یک بر صفر پیروز شد و به فینال 

میالن رفت تا اتلتیکو را شکست بدهد و یازدهمین جام را ببرد. فینال 
امسال در پاریس در 2۸مه برگزار می شود. فینال2016 نیز در همان 

روز در سن سیرو برگزار شد.
  مرجع خبری رئال مادرید كادر و اعضای من سیتی را بررسی كرده 
و به این نتیجه رسیده كه این باشگاه انگلیسی هویتی اسپانیایی دارد. 
سیتی از سال200۸ با فروش سهامش به دولت امارات براساس سبک 
مدیریت اسپانیایی ها ساخته شده. شیخ منصور، مالک منچسترسیتی 
فران سوریانو را به عنوان مدیر اجرایی و چیکی بگیریستین را به عنوان 
مدیر ورزشی انتخاب كرد. این دو كه سال ها در بارسا كار كرده بودند، 
گواردیوال را در ســال2016 به فوتبال انگلیس بردند. بعدا عمر براده 
به عنوان مدیر امور فوتبال به تیم اضافه شد. گواردیوال مسئول بخش فنی 
است و مانئل استیارته هموطنش )بازیکن سابق واترپولو( او را همراهی 
می كند. گواردیوال روی نیمکت، خوانما لیو را به عنوان كمک مربی به 
كادرش اضافه كرده. لیو تجربه كار در سوسیه داد، ساراگوسا و المریا را 
دارد و از سال2020 به دستیار اول گواردیوال تبدیل شده است. رودولف 
بورس و كارلوس ویسنس نیز دستیارهای سوم و چهارم هستند. به این 
3 دستیار باید ژابیر مانسیسیدور را اضافه كرد كه مربی دروازه بان هاست 
و لورنسو بوئاونتورا هم مدیر بخش بدنسازی است و فرانسیسکو كاس نیز 
نقش دستیار او را دارد. دنیل دلگادو نقش سرپرست تیم را دارد و كارلس 
پالنچارت نیز رئیس بخش آنالیز است. ادوارد مائوریو، پزشک تیم و حتی 
آشپز باشگاه یعنی خورخه گوتیرس هم اسپانیایی هستند و همچنین 
مسئول روابط عمومی كه كارلوس ویسنته است و 6اسپانیایی دیگر او را 

در این بخش و قسمت بازاریابی همراهی می كنند.
  آیمریک الپورت و رودری 2بازیکن اسپانیایی تركیب سیتی هستند 
و البته بازیکنان جوان اسپانیایی همچون خوان الریوس، اسکار تارنزی 
و محمد سوسوهو درآكادمی سیتی بازی می كنند. داوید سیلوا هم تا 

فصل پیش در سیتی بود.

  این دومین بار اســت كه آنچلوتی و گواردیوال در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان برابر هم قرار می گیرند. سال2014 رئال مادرید در بازی رفت، 
بایرن تحت هدایت گواردیوال را یک بر صفر با گل بنزما برد و در بازی 
برگشت در مونیخ شاهکار كارلتو تکمیل شد. رئال با دبل كریستیانو 
و راموس توانســت 4 بر صفر و درمجموع 5 بر صفر تیم پپ را ببرد و 

راهی فینال شود.
  رئال مادرید تاكنون در اتحاد نتوانسته منچسترسیتی را شکست 
دهد؛ باخت 2 بر یک )2020(، تســاوی بدون گل )2016( و تساوی 

یک-یک )2012(.
  در اردوی من سیتی كایل واكر همچنان مصدوم است و كانسلو هم 
كه در پست دفاع راست می توانست بازی كند، محروم است. گواردیوال 
گفته اگر مدافع راست نداشته باشد، ژسوس را كه در بازی با واتفورد 
پوكر كرده و 4گل زده، در این پســت به زمین می فرستد. دی بروینه 

آماده این بازی است و مشکلی ندارد.
  آزار، یوویچ و ماریانو از فهرست رئال خط خورده اند. آالبا، مندی و 
كاسمیرو همچنان درد دارند و مشــخص نیست به این بازی برسند. 
آالبا وضعیت بهتری دارد و اگر چاره ای نبود، كاســمیرو هم می تواند 

با درد بازی كند.
  داوید آالبا كه این فصــل یازدهمین قهرمانــی اش در لیگ  های 
مختلف را جشــن می گیرد، عملکرد خوبی نداشته و متزلزل بوده. او 
در فصل آینده جایش را در تركیب به رودیگر می دهد. رئال بدون آالبا 
تیم بهتری است همانطور كه اولیور كان گفته بایرن مونیخ بدون این 
مدافع كمتر گل می خورد. رئال در این فصل 4 بازی آالبا را نداشته كه 

هر 4بازی را برده؛ سلتا، بیلبائو، رایو وایکانو و بارسلونا )سوپرجام(.
  ایســتوان كواچ به عنوان داور دیدار رئال مادرید و منچسترسیتی 
انتخاب شد. این داور تاكنون هیچ بازی ای را برای رئال مادرید قضاوت 

نکرده است.

تونل زدن برای تیم قهرمان یک 
سنت در فوتبال اسپانیاست 
اما اجباری نیست. تیمی که 

نخستین حریف تیمی است که 
قهرمانی اش را مسجل کرده، 

در ابتدای مسابقه تونل می  زند 
تا بازیکنان قهرمان از آن 

بگذرند. ختافه دوشنبه هفته 
آینده به احتمال فراوان برای 

بتیس تونل افتخار خواهد زد و 
قهرمانی کوپا را به آنها تبریک 

خواهد گفت. بارسایی  ها در 
سال 2008 پس از قهرمانی 
رئال در اللیگا، تونل افتخار 

زدند تا به تیم شوستر تبریک 
بگویند و رئال در همان شب 
در ال کالسیکو با نتیجه 4 بر 

یک به پیروزی رسید. اما بارسا 
در دوران بارتومئو حاضر نشد 

برای رئال که قهرمان جام 
جهانی باشگاه ها شده بود، 
تونل بزند. هنوز سیمئونه و 
اتلتیکو موضعی نگرفته اند 
که درصورت مسجل شدن 

سی وپنجمین قهرمانی رئال 
در اللیگا برای این تیم در 

ورزشگاه مترو پولیتانو تونل 
می زنند یا خیر
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یک سال
 پیش مســی و گریزمان 

روی 5۸ گل تأثیر مستقیم داشتند. 
ســپس در عرض ۹ ماه بــا ۷ بازیکن 
قــرارداد امضا شــد؛ لــوک دی یونگ، 
آگوئــرو، ممفیــس دیپــای، دمیر، 

فران تورس، آدامــا ترائوره و 
اوبامیانگ.

این هفتمین باخت ژاوی روی 
نیمکت بارسا بود. زیدان که 

در شرایط مشابه با او هدایت 
رئال مادرید را در دست گرفته 

بود، پیش از رسیدن به این تعداد 
باخت، 7جام برده بود! زیزو در 
نخستین نیم فصل حضورش در 
رئال تنها 2 شکست در 27بازی 

را تجربه کرد.

 برای 
هشتمین بار 

متوالی، آداما 
روی نیمکت 
قرار داشت. 

این مشابه 
مورد مالکوم 

با والورده 
است.

برنتفورد در چارچوب هفته ســی و چهارم 
لیگ برتر انگلیس بــه مصاف تاتنهام رفت 
و موفق شــد این تیم را با تساوی بدون گل 

متوقف كند. قــدوس در این بــازی به عنوان 
دفاع راســت به میــدان رفــت و عملکرد خوبی در پســت 
غیرتخصصی اش داشــت. حاال توماس فرانک، ســرمربی 
برنتفورد درخصوص قدوس صحبت هــای جالبی را مطرح 
كرده است: »قدوس شایسته ستایش است. بازی كردن برای 
بازیکنی كه همیشه در تركیب اصلی نیست یا زمان زیادی برای 
بازی پیدا نمی كند، سخت تر است اما او نمونه فوق العاده ای از با 
هم بودن و فرهنگی است كه ما داریم. وقتی قدوس برای بازی 
در پست هافبک، وینگر، مهاجم و یا دفاع فراخوانده می شود، او 
آماده است. او شخصیت و كاراكتر فوق العاده ای دارد. قدوس 
یک فوتبالیست بسیار باهوش و از نظر فنی بسیار خوب است.«

وقتی 
ژاوی رســید، اختالف با 

رئال مادریــد 12امتیاز بود و حاال 
به 15امتیــاز افزایش یافتــه. این در 
حالی است كه تیم در دوران او با خرید 
فران تورس، دنی آلــوز، اوبامیانگ و 

آداما ترائوره حســابی تقویت 
شده بود.

7
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والیبال زنان در راه صربستان
تیم ملی والیبــال زنان ایران برای انجام 2بازی دوســتانه به صربســتان می رود. 
تیم ملی برای حضور در جام کنفدراســیون آســیا، بازی های آسیایی و بازی های 
کشورهای اسالمی آماده می شود. این تیم با سرمربیگری الساندرا کمپدلی از 18 تا 
26اردیبهشت در صربستان اردو می زند و قرار است با تیم جوانان صربستان بازی 
کند. از سال گذشته فدراسیون والیبال توجه بیشتری به تیم های زنان نشان داده 
است. بعد از استخدام مربی ایتالیایی، تیم های جوانان و نوجوانان برای حضور در 
تورنمنت بین المللی عازم ایتالیا شدند. حاال هم تیم ملی اردوی تدارکاتی در کشور 

اروپایی برگزار می کند.

2پيروزی باريج در آسيا 
تیم والیبال زنان باریج اسانس کاشــان به دومین پیروزي خود 
در جام باشگاه هاي آسیا رسید. کاشــاني ها که به عنوان قهرمان 
لیگ برتر ایران در این جام شرکت کرده  اند، روز اول تیم وي سي 
نماینده قزاقستان را 3بر صفر شكست دادند و دیروز در بازي دوم 
هم تیم جي دي پي آي ازبكستان را بردند. شاگردان فاطمه شعبان 
خمسه در 3ست و 25-20، 25-15 و 25-16 این بازي را به پایان 
بردند. در این بازي آیتك ســالمت با 19 امتیاز، امتیازآورترین 
بازیكن زمین بود.باریج امروز با تیم دایموند فود تایلند بازي دارد.

18مسافر قونیه 
اسامی تیم هایی که قرار است در بازی های کشورهای اسالمی شرکت کنند، مشخص شد. 
پنجمین دوره این باز ی ها به میزبانی ترکیه از 18 تا 27مرداد در قونیه برگزار می شود. ایران 
قرار است کاروان شلوغی در این دوره داشته باشد. با تصمیم ستاد عالی بازی های المپیك 
و آســیایی، تیم های تیروکمان، دوومیدانی، بسكتبال، دوچرخه سواری، شمشیربازی، 
ژیمناستیك، هندبال، جودو، کاراته، کیك بوکسینگ، تیراندازی، شنا، پینگ پنگ، تكواندو، 
والیبال، وزنه برداری، کشتی و فوتبال در این بازی ها شرکت می کنند. ایران در دوره گذشته 
که در آذربایجان برگزار شد در 15رشته حاضر بود  و روی سكوی سوم ایستاد. کاروان ایران 

39مدال طال، 26نقره و 33برنز به دست آورد.

شروع خوب تنیسورها 
تیم تنیس زیر 14سال پسران ایران در نخستین دیدار از مسابقات مقدماتی جهانی 
به پیروزی رسید. تیم ایران که با تیم های مالزی، هنگ کنگ و تایلند هم گروه است، 
دیروز نخستین بازی خود را مقابل مالزی انجام داد و به نخستین پیروزی رسید. در 
مسابقات انفرادی رادین فهیمی در 2ست و با نتایج 6-یك و 6-صفر نماینده مالزی را 
شكست داد. پیروزی مانی کاردان هم در 2ست؛ 6-2 و 6-یك ثبت شد. در مسابقات 
2نفره هم تیم فهیمی و کاردان به پیروزی 6-یك و 6-2 رسیدند. تیم ایران امروز با 
هنگ کنگ بازی دارد. مسابقات مقدماتی جهانی با حضور 15تیم و به میزبانی هند 

برگزار می شود.

محمدحســین محمدیان نفر سوم مســابقات قهرمانی جهان، 
ازبکستان2014 ، پس از ناکامی در المپیک توکیو2020 کارش را از 
مسابقات قهرمانی کشور شروع کرد. او در گرگان رقبای داخلی اش 
را شکست داد و صاحب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات 
قهرمانی آسیا شد. محمدیان در آسیا هم عملکرد بسیار خوبی 
داشت و بدون اینکه یک امتیاز از دست بدهد به عنوان قهرمانی 
رسید تا نشان دهد آســیا برای او میدان کوچکی است. درباره 
مسابقات قهرمانی آسیا و اهدافش در آینده با او گفت وگو کرده ایم.

  با کسب 31امتیاز و بدون اینکه امتیازی از دست 
بدهی توانستی قهرمان آسیا شوی. سطح مسابقات چطور بود؟

راضی کننده بود و از ســطح نســبتا باالیی هم برخوردار بود. در 
وزن 97کیلوگرم حریفان اصلی از کشــورهای روسیه، آمریكا و 
جمهوری آذربایجان هستند که در آســیا حضور ندارند ولی به 
غیراز اینها تمام مدعیان آسیایی حضور داشتند. میدان خوبی بود 

و توانستم خودم را برای مسابقات آینده محك بزنم.

 فکر می کردی بتوانی به این راحتی مدال طال را 
کسب کنی؟ از شکل مسابقاتت مشخص بود که هیچ حریفی 

نتوانسته خطری جدی برایت محسوب شود.
برای گرفتن طال روی تشــك رفته بودم و ســعی کردم بهترین 
نمایش خودم را داشته باشم. سعی کردم کم اشتباه باشم و خوب 
کشتی بگیرم که خدا را شــكر نتیجه هم داد. در کل کار سختی 
نداشــتم، طبق برنامه عمل کردم و از این بابت خوشــحالم. این 
مسابقات رنكینگ دار هم بود که از این نظر اهمیت باالیی داشت.

 بعد از کسب مدال طال، نخســتین نفری که با او 
تماس گرفتی چه  کسی بود؟

با پدر، مادر و خواهرم تماس گرفتم و صحبت کردیم. خانواده یك 
ورزشكار خیلی برای او زحمت می کشند و امیدوارم با این مدال 
اندکی از زحمات آنها را جبران کرده باشــم. ورزشكاران بیشتر 
وقت خود را در اردو سپری می کنند و می توانم بگویم در 12ماه 

سال بیش از 8ماه در اردو هستیم.

 روی سکوی قهرمانی به چه چیزی فکر می کردی؟
پیش خــودم فكــر می کردم بــا تالش بیشــتر همین ســكو 
را در المپیــك پاریس2024 تكــرار کنم. نهایــت آرزوی یك 
ورزشكار کســب مدال در المپیك اســت و من هم سال هاست 
 این هــدف را دارم که امیــدوارم در المپیك پاریــس به هدفم

 برسم.

 مســابقات جهانی و بازی های آسیایی با فاصله 
نزدیک از هم برگزار می شوند. مشخص است در کدام رویداد 

کشتی خواهی گرفت؟
طبق چرخه انتخابی تیم ملی، نفرات اول مســابقات کشــوری 
ملی پوش ایران در قهرمانی آسیا شدند و در ادامه طبق چرخه و با 
نظر کادر فنی نفرات بازی های آسیایی و جهانی مشخص خواهند 
شد. من در اختیار تیم ملی هستم و هرجا الزم بدانند روی تشك 
می روم. هنوز در مغولستان هســتیم ولی فكر می کنم به محض 
بازگشت چند روزی استراحت کنیم و مجددا در اردو حاضر شویم. 
امیدوارم همه این تالش ها با مدال خوشرنگ همراه باشد تا مردم 

هم دلشان شاد شود.

سری هیچکاکی

پیش بینی شده فینال لیگ برتر بســكتبال ایران با هیجان 
و نتایج غیرقابل پیش بینی همراه خواهد شــد. سری فینال 
به صورت 3از  5بازی است که از دیشب شروع شد. تیم های 
شــهرداری گرگان و ذوب آهن بعد از فرو نشاندن گردوغبار 
بازی هــای نیمه نهایی و کنــار زدن شــیمیدر و نظم آوران 
سیرجان، فینال را برگزار می کنند. شهرداری مدافع قهرمانی 
است اما ذوب آهن بعد از نزدیك به یك دهه دوباره در فینال 
حاضر شده. با توجه به حضور بازیكنان مطرح، ملی و خارجی 
باید اتفاقات و هیجانات بسیاری را در سری فینال شاهد باشیم. 
برخی ســطح هیجان بازی ها را با آثار هیچكاک در سینما 
مقایسه کردند و گفتند فینال بسكتبال سری هیچكاکی دارد.

هنوز 3نفره جدی نیست

تیم های 3نفره مردان و زنان ایران در بازی های آسیایی و 
کشورهای اسالمی به میدان می روند. در 4سال گذشته، 
فرصت های بســكتبال 3نفره ایران یكی بعد از دیگری از 
دســت رفت. بعد از ناکامی در کسب ســهمیه المپیك، 
آخرین ناکامی 3نفره از دست دادن شانس حضور در جام 
جهانی بود که مسابقه های انتخابی آن اوایل فروردین در 
قطر برگزار شد. فرصت های بعدی برای 3نفره در چین و 
قونیه وجود دارد. بسكتبال 3نفره در ایران همچنان فاقد 
ساختاری مشخص است و بیشــتر از سرریز تیم های ملی 
تغذیه دارد. بازیكنانی که از تیم ملی خط می خورند سر از 
تیم های 3نفره درمی آورند درصورتی که کشورها بسكتبال 

5نفره و 3نفره را جدای از هم پیگیری می کنند.

دوره مربیگری بین المللی بســكتبال زنان از 4اردیبهشت 
شروع شده اســت و تا 9اردیبهشــت ادامه دارد. این دوره 
به مدرسی Mr.Cotarac از صربســتان، آنالین و از طریق 
سامانه ملی بسكتبال قابل دسترسی است. براساس گزارش 
تعدادی از مربیــان، کیفیت صدا و تصویــر کالس مطلوب 
نیست. تخمین زده شده    500نفر با هزینه 300هزار تومان 
ورودی و 100هــزار تومان ثبت نام در ســامانه ملی در این 
دوره شرکت کرده اند )نزدیك به 200میلیون تومان(. رقم 
قابل توجهی است که می شــود با آن چند مدرس دیگر هم 
دعوت کرد اما چرا فدراسیون بسكتبال این دوره را فقط برای 
تعدادی از مربیان حضوری کرده و برای ســایرین آنالین؟ 

مربیان زیادی به این نحوه برگزاری اعتراض کرده اند.

اعتراض به آنالین

زیر حلقه
افشین رضاپور | کارشناس بسكتبال
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افقی:
 1- نوعی خورش گیالنی که با 
سبزیجات محلی تهیه می شود- 

واحد شمارش صابون- قطره
2- دینداری- گرم ترین سیاره- 

به هیچ وجه
3- رودی در خوزســتان- 
موســیقی دان عصر ساسانی را 

می گفتند
4- جهت- کلریــد آمونیوم- 

برافروختگی
5- شــهر ایتالیایی کــه بر اثر 
آتشفشــان وزوو ویران شــد- 
مصونیت از خطــر- موی پلك 

چشم
6- شهری در یونان- شبیه- رها
7- عزیــز و محبــوب- معادل 

فارسی باندرول- نشانه جمع
8- اسب سیاه- نویسنده آلمانی 
رمان گروه محكومین- جناح 

لشكر
9- جدیــد- معجون- ســال 

354روزه
10- نوعی طــرح لباس زنانه- 

میوه شمال ایران- پیوند
11- کوه سیمرغ- جادوگر قوم 
بنی اسرائیل- دستگاه آرد کردن 

غالت
12- عروس آبشــار های ایران 
در لرستان- رســم کردن- اثر 

چربی

13- امتحان- کتــاب ارزنده 
شیخ صدوق در حدیث

14- کرمینه- گوناگون- نامی 
دخترانه

15- ترمز چارپــا- بازدارنده- 
حشــره ای که غذای اصلی اش 

سلولز است
  

عمودی:
1- گنده- نام سابق اصفهان- 

ماما
2- پایــداری در انجام کاری- 

شیره انگور- غذای بیمار
3- نوعی پوســت دباغی شده- 
مجموعه کف و انگشتان دست 

و پا- لگام
4- معاصــر- ایمنی و آرامش- 

بیش
5- محل نشستن- کمبود آن 
موجب پوکی استخوان می شود

الفبــای  6- دشــمنان- از 
انگلیسی- دنباله

7- مرغابی- خوراک پرندگان- 
روزها- منجمد

8- رمانی نوشته فرهاد کشوری
9- صد سال- سند- دشواری 

در کار- تكیه بر پشتی
10- دین ها- مهم ترین عامل 
دیابت- شــاعره نامــی یونان 

باستان
11- از پیامبران بنی اسرائیل- 

فاقد شتاب و سرعت
12- از انــواع تراش هــای الماس در 
جواهر ســازی - همراه بــا طلحه در 
جنگ جمل شــرکت کرد و کشــته 

شد- آسمانی
13- خــدای هندو- جزیــره ایرانی 
هرمزگان- همسر حضرت یعقوب)ع(

14- رفــوزه- مــار افســانه ای- 
افتخارکردن

15- تردیــد- غذای مشــهور مردم 
15عراق- سودای ناله

وهسنكلاواكجنك
يلگينجلديلاوم
روسالكفاولرنن
ايخزودردنتود

نوربرمحاانثا
ماكانخامصدورس
يدرهاوجباياو
ايضامرخشومبقن
يخيدضامريااا

يميتاسنانيرمت
امينيمرگليتم
سيماناهزمابه
يمدكاهليرتاهت
الوناكعينمنلا

ركشلرسنتشردنب
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

618543297
457289613
293716854
945167328
372458169
186932745
764825931
539671482
821394576

متوسط

 5  3   1   
2 8    4 3   
4     7   8
1 7        
  5    4   
       6 9
3   7     2
  4 1    9 3
  8   5  1  913482675

852976413
674135892
421798536
785361249
369524781
546819327
138257964
297643158

ساده

متوسط

659382147
287914356
431657928
172496835
965823471
843571269
316749582
524168793
798235614

سخت

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

ساده

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

روی سکو به مدال المپیک 
فکر می کردم

محمدحسین محمدیان که در المپیك توکیو ناکام
 مانده  بود حاال  با کسب طالی آسیا به موفقیت در المپیك

 بعدی امیدوار شده است

برای گرفتن 
طال روی 

تشک رفته 
بودم و سعی 

کردم بهترین 
نمایش 
خودم را 

داشته باشم. 
سعی کردم 
کم اشتباه 

باشم



شهال ناظریان 
درگذشت

ناظریان در فیلم »کازابالنکا« به جای 
اینگرید برگمن حرف زده بود 

شهال ناظریان دوبلور، بازیگر و گوینده دیروز 
به دلیل ایســت قلبی درگذشــت. ناظریان، 
همسر مرحوم حسین عرفانی و دخترعموی 
ایرج ناظریان بود و دخترش، مهسا عرفانی نیز 

به کار دوبله اشتغال دارد.
شهال ناظریان متولد ســال۱۳۲۶ تهران در 
۷۵سالگی درگذشــت. او از ســال۱۳۴۱ و 
همزمان با تحصیل در دبیرستان، وارد عرصه 
دوبله شد و در حقیقت شروع حرفه ای دوبله 
وی به ســال۱۳۴۲ برمی گــردد. در ابتدا با 
نقش های کوتاه زیرنظر عطاءاهلل کاملی، سعید 
شرافت و محمدعلی زرندی گویندگی را آغاز 
کرد و ســپس به خاطر استعدادش خیلی زود 
به عنوان گوینده نقش هــای اول مورد توجه 
مدیران دوبالژ قرار گرفت. او در طول سال های 
فعالیت خود در دوبالژ، به  جای بســیاری از 
بازیگران مطرح جهان ازجمله اینگرید برگمن، 
لورن باکال، سوفیا لورن، دایان کیتون، راکوئل 
ولش، فی داناوی، آن مارگرت، کاترین اسپاک، 
کاترین راس، الیزابت تیلور، جولی کریستی، 
سیلوا کوشینا، ژاکلین بیســه، کاترین دنوو، 
میشل مرســیه، و... حرف زده  است. یکی از 
درخشان ترین گویندگی های او در دوبله فیلم 
مشهور »کازابالنکا« به جای اینگرید برگمن 
در کنــار گویندگی حســین عرفانی به جای 
همفری بوگارت است. ناظریان در سریال های 
سال های دور از خانه، رودخانه برفی، پزشک 
دهکده، امیلی در نیومون، افســانه شجاعان 
و افســران پلیس هم گویندگی کرده است. 
او در کارتون های بل و سباســتین، خانواده 
دکتر ارنست و افسانه توشیشان صداپیشگی 

کرده است.
شهال ناظریان در کنار دوبله، در برنامه رادیویی 
»صبح جمعه با شــما« فعالیت داشته  است. 
وی بازیگری در تئاتر را از ســال۱۳۶۸ تجربه 
کــرد و همچنین در ســریال های تلویزیونی 
»این خانه دور است« )ســاخته بیژن بیرنگ 
و مسعود رســام( و داستان یک شهر )ساخته 
خســرو معصومــی( و فیلم های ســینمایی 
»خوش خیــال«، »پِر پرواز« و »شــب بخیر 
غریبــه« به عنــوان بازیگر به ایفــای نقش 

پرداخته است.
شهال ناظریان ســال ها پیش در گفت وگویی 
با مهر درباره نحوه برخورد والدینش با حرفه 
او گفته بود: »پدرم چندان نظری نداشت، نه 
تشــویق می کرد و نه تنبیه، اما مادرم بیشتر 
تشــویقم می کرد. مادرم به من می گفت این 
کار خوب است و تو باید پشتکار داشته باشی. 
من بارها با چشــم گریان بــه منزل می آمدم 
و می گفتم که من دیگر ســر این کار و حرفه 
نمی روم، مادرم مرا نصیحت می کرد و می گفت 
تو سر هر کار دیگری هم که بخواهی بروی به 
همین شکل ممکن است برایت بزنند؛ یعنی 
وقتی بدانند کسی ترقی و رشد و پیشرفتش 
حتمی اســت، برایش می زننــد. او گفت اگر 
می خواهی پیشــرفت کنی باید بمانی و دوام 
بیاوری. آن زمان حدود یک سال از گویندگی 
من می گذشــت که اســتودیو »دماوند« از 
من خواســت که در آنجا آنگاژه شوم؛ یعنی 
به صورت دائمی آنجا کار کنم. می توان گفت 
فیلم چهارم بود که به من رل مهم پیشــنهاد 
کردند. بیشــتر خانم هایی که بــا من همکار 
بودند، به من حســادت می کردنــد و من هر 
شب از دست آنها با گریه به خانه می رفتم. تا 
اینکه یک بار که برای گفتن یک رل به استودیو 
»دماوند« رفتم آقای روبیک، صاحب استودیو 
صدای مرا شنید و از دیگران پرسید که چند 
سال ســابقه دارم. ســپس مرا همان شب به 
منزل رساند و در مســیر با من صحبت کرد. 
من آن شب هم ناراحت بودم. به او گفتم من 
از دســت دوبلورها شاکی هســتم، اینها مگر 
کی هســتند که بخواهند مــرا اینقدر اذیت 
 کنند. سپس به من پیشنهاد کار داد و در آنجا

 آنگاژه شدم.
من در آنجا فقط باید بــه آقای روبیک جواب 
می دادم و مدیر دوبالژهایی هــم که به آنجا 
می آمدند، حق انتخاب نداشتند و باید از میان 
ما انتخاب می کردند. حدود ۴ســال من آنجا 
بودم و گویندگــی را واقعا آنجا یاد گرفتم.« او 
از مرحوم مهین کســمایی به عنوان کسی که 
به او در پیشرفتش خیلی کمک کرده بود، یاد 
می کرد: »کســی که خیلی به من کمک کرد 

مهین کسمایی بود. 
 یکی از نقش هایی که در همان اوایل به من داده 
شــده بود، نقش یک زن حامله بود که من آن 
زمان هنوز ۱۶سال داشتم، بلد نبودم که چطور 
باید به جای این شخصیت حرف بزنم. کسمایی 
مرا راهنمایــی می کرد که چطور 
بگویم و چه بگویم تا رل خوبی 
شود. من واقعا از او متشکرم. 
تنها زنــی بود کــه به من 
کمک کرد.«  مهسا عرفانی 
دربــاره جزئیــات مراسم 
خاکســپاری پیکــر شــهال 
ناظریــان به ایســنا گفت: 
مراسم خاکسپاری روز 
چهارشــنبه )هفتم 
ه(  ردیبهشــت ما ا
۱۰صبح در قطعه 
هنرمندان برگزار 

می شود.

یاد

222324
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در کمال خونسردی
قاچاق فیلم های ایرانی دوباره شدت گرفته است 

قاچاق فیلم های ایرانــی، زخم کهنه ای اســت که دوباره 
 ســرباز کرده اســت. زخمی که البته در همه این سال ها 
خون چکان بوده است. اکران کم رونق نوروزی بعد از ۲ سال 
رکود حاکم بر سینماها، حاال با مشکل قدیمی و حل نشده 
قاچاق فیلم های روی پرده مواجه شــده است؛ گل بود به 
سبزه نیز آراسته شد. »سگ بند« به عنوان پر تماشاگر ترین 
فیلم اکران اول بهار، با کیفیت قابل قبولی بیرون آمده است. 
کمدی ای که با گذر از ۲۶ میلیارد تومان فروش، امیدهایی را 
زنده کرده بود حاال در فضای مجازی در دسترس قرار دارد و 
در همین چند روز خیلی ها، که می توانستند مخاطبان بالقوه 
فیلم باشند آن را دیده اند؛ بی پروای بلیت ۴۵ هزار تومانی و 
هزینه های جانبی سینما رفتن که حاال دیگر تفریح چندان 

ارزانی هم نیست.
نسخه ای که از سگ بند بیرون آمده با دوربین تلفن همراه 
از روی پرده ضبط شده و برخالف بیشتر نسخه های قاچاق 
موسوم به »پرده ای«، تمیز و شــفاف و بدون لرزش است. 
درحالی که نســخه قاچاق روز صفر، دیگر فیلم روی پرده، 
خیلی ماهرانه ضبط نشــده و تکان هــای دوربین آن را به 

نسخه ای تبدیل کرده که می شود گفت قابل دیدن نیست.

سرقت از روی پرده در کمال آرامش
اما فیلم ها چگونه از روی پرده دزدیده می شوند.  این روایت 

خبرگزاری مهــر، می توانــد تصویری روشــن از آنچه در 
سالن های سینما رخ می دهد ارائه کند:»در میانه ماه رمضان، 
سانس ساعت ۱۶، در یکی از مهم ترین پردیس های سینمایی 
تهران و درحالی که به لطف فروش بلیت های نیم بها اتفاقاً 
سالن ســینما مخاطبان قابل توجهی دارد، متصدی سالن 
تنها نگاه اجمالی به بلیت ها می اندازد و می گوید هر کجا که 
دوست دارید، بنشینید. در طول ۱۲۰ دقیقه زمان نمایش هم 
هر مخاطبی که در میانه فیلم به سالن می رسد خودش در 
گوشه ای صندلی ای پیدا می کند و می نشیند، متصدی سالن 
حتی آنها را تا شماره صندلی درج شده روی بلیت راهنمایی 
نمی کند و تا پایان فیلم هیچ نظارتی صورت نمی گیرد، حاال 
شما می توانید به راحتی گوشی موبایل خود را دربیاورید، 
حتی روی چهارپایه های مخصوص گوشــی بکارید و صفر 
تا صد فیلم را بی آنکه مزاحمی داشــته باشید و بدون آنکه 
استرس و اضطراب لو رفتن مزاحم کارتان شود، تصاویر روی 
پرده را ضبط کنید و این فرایند یعنی قاچاق فیلم! این یعنی 

بر باد رفتن سرمایه سرمایه گذاران آن اثر.«

نظارتی که کمرنگ شده است
سال هاست که مجموعه سینماهای کشور به دوربین های 
مادون قرمز مجهز شده اند. دوربین هایی که امکان نظارت و 
مانیتورینگ سالن ها را فراهم می کنند تا جلوی اتفاق هایی 
چون تصویربرداری از روی پرده گرفته شود . این دوربین ها، 
به دالیلی در تعدادی از ســالن ها خاموش هســتند. یک 
دلیلش می تواند از کار افتادن این دوربین ها باشد که دلیل 
موجهی نیست؛ دلیل دیگر که آن هم موجه نیست، مرحله 

بعد از دوربین های مادون قرمز است. اینکه باید آنچه توسط 
دوربین های مادون قرمز ثبت می شود توسط یکی از کارکنان 
ســینما مورد نظارت قرار گیرد. اتفاقی کــه خیلی وقت ها 
نمی افتد وگرنه شخصی که فیلم ســگ بند را از روی پرده 
سرقت کرده نمی توانست با خیال راحت تصاویر روی پرده را 

بدون لرزش با دوربین تلفن همراهش ضبط کند.

اکران آنالین، قاچاق آنالین
از ۲ سال پیش که کرونا نفس های اکران سینماها را به شماره 
انداخت؛ اکران آنالین به عنوان یک امکان، جدی گرفته شد. 
نخستین فیلمی هم که با سر و صدایی زیاد به صورت آنالین 
اکران شــد »خروج« حاتمی کیا بود. فیلمی که خیلی زود 
قاچاق شــد. بعد از خروج، فیلم های دیگری هم به صورت 
آنالین اکران و به سرنوشت مشابهی دچار شدند. از فیلم های 
روی پرده، وقتی »قدغن« به دلیل شکست تجاری، به شکلی 
زودهنگام به صورت آنالین اکران شــد، نسخه قاچاقش در 
کمتر از یک ساعت وارد کانال های تلگرامی شد و بالفاصله 
هم چند شــبکه ماهواره ای فارســی زبان آن را به نمایش 
درآوردند. این بالیی است که سر همه فیلم ها و سریال های 
نمایش خانگی می آیــد و یکی از دالیــل وضعیت بحرانی 

پلتفرم ها، قاچاق آسان و سریع محصوالتشان است.

امنیتی که وجود ندارد، سرمایه ای که برباد می رود
وقتی در بهمن ســال گذشته خبر رســید که »علف زار« 
به عنوان یکی از فیلم های جشــنواره فجر، قاچاق شــده، 
مدیران ســینمایی وعده برخورد و پیگیری ماجرا را دادند. 

در سازمان سینمایی ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه 
غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری، وظیفه برخورد با 
پدیده قاچاق فیلم ها را برعهده دارد. ستادی که مدت هاست 
هیچ صدایی از آن به گوش نمی رسد. به همین دلیل برخی 
رسانه ها از انفعال سازمان سینمایی در قبال پدیده قاچاق 
فیلم ها به انتقاد پرداخته اند. از ســوی دیگــر اما باید نقش 
ســینماداران را هم در این بحران درنظر گرفت؛ چرا سالن 
سینما محیط امنی برای ضبط فیلم روی پرده با تلفن همراه 
می شود و کنترل و نظارتی در کار نیست؟ یکی از دالیل این 

اتفاق می تواند کاهش کارکنان سینماها باشد.
در ایام کرونا ســینماداران تعداد زیادی از کارکنان شان را 
تعدیل کردند. وقتی بعد از ۲ سال اکران به روال عادی اش 
بازگشــت، برخی از ســینماداران ترجیح دادنــد با همان 
کارکنــان محدود به جا مانــده به فعالیت ادامــه دهند. با 
حضور حداقلی پرســنل، نظارت و مانیتورینگ و استفاده 
از دوربین های مادون قرمز در برخی ســالن ها به فراموشی 
سپرده شــد. اتفاقی که نتیجه اش قاچاق آسان فیلم های 
روی پرده اســت. فعال هم که همه  چیز با سیاست سکوت 
و انفعال پیش مــی رود و نه مدیریت ســینما و نه انجمن 
سینماداران واکنشی به حراج سرمایه های سینمای ایران 
نشان نداده اند. ســینمایی که حاال هم پرفروش ترین فیلم 
روی پرده اش و هم شکست خورده ترین اثرش، در دسترس 

عموم قرار دارد، راحت و آسان و بی دردسر، 
قاچاقچیان محترم مشغول کارند و هر روز 
بیشتر از دیروز دالیلی برای سینما نرفتن 

فراهم می کنند. 

وقتی سرلشکرِ  پهلوی
فدایی امام )ره( می شود

نگاهی به زوایای پیدا و پنهان زندگی سپهبد قرنی، 
در چهل و سومین سالگرد شهادتش 

زندگی او در همه عرصه ها 
مستند به قرآن و روایات بود

 گفت و گو با   سیدمهدی علوی گرگانی
درباره زنده یاد آیت اهلل العظمی علوی گرگانی

نویسندگی را با 
»نون«کوچک نوشته اند! 

 گفت وگو با احمدرضا امیری سامانی
نویسنده کتاب»قدیس دیوانه« 

همزمان با اعالم علی سرابی، کارگردان نمایش »آن سوی آینه« 
مبنی  بر بسته شدن سامانه فروش بلیت این اثر به دستور اداره  کل تئاتر

هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ، روابط عمومــی این اداره کل 
بی توجهی گروه به تذکرات شورای ارزشیابی، نظارت و عدم بازبینی مجدد را دلیل 

بسته شدن سامانه فروش بلیت اعالم کرد.
به گزارش همشهری، علی ســرابی، کارگردان نمایش آن ســوی آینه که از ۱۷ 
فروردین ماه اجرای خود را در تاالر وحدت با حضور بازیگرانی چون ریما  رامین فر، 
الناز  حبیبی، مارال  بنی آدم، پژمان  جمشیدی و علی  سرابی آغاز کرده است از توقف 

و بسته شدن سامانه فروش این اثر نمایش خبر داد.
سرابی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام در جمله کوتاهی نوشته بود: »بدون 
هیچ گونه اطالعی، دقایقی پیش سایت فروش بلیت نمایش آن سوی آینه با دستور 

مرکز هنرهای نمایشی بسته شده است.« 
بعد از این خبر، مدیر روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی توضیح داد: »بی توجهی 
گروه نمایشی آن سوی آینه به تذکرات اعالم شده از سوی شورای نظارت و ارزشیابی 
برای لحاظ کردن موارد اعالم شده اصلی ترین دلیل بسته شدن سامانه فروش بلیت 
این اثر نمایشی است. با توجه به تذکرات اعالم شده، تأکید برای بازبینی مجدد اثر 
و بی توجهی گروه؛ تا مشخص شدن زمان بازبینی مجدد و تحقق اجرای موارد گفته 
شده از سوی شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ 
سامانه فروش بلیت این اثر نمایشی بسته  است.« البته اداره کل هنرهای نمایشی 
هم توضیحاتی ارائه داد: »به دنبال حواشی پیش آمده درخصوص نمایش و به منظور 

شفافیت در اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی به اطالع می رساند جامعه تئاتر باید 
با اتکا به هویت و کارکرد تئاتر، اساس کار و ارتباطات خود را بر گفت وگو و تفاهم 

گذاشته و جز صداقت و راستگویی را مبنا قرار ندهد.«
 در ادامــه توضیحــات آمده اســت: »براســاس رونــد تقاضای گــروه و تاالر 
درخواست کننده نمایش مذکور چند هفته پیش از اجرا، بازبینی صورت گرفت و 
ضمن اعالم تصویب، مواردی به عنوان اصالحات به گروه اعالم شد که مورد توافق 

صورت گرفت. بر همین منوال پس از حدود ۲هفته اجرا بنا بر گزارش بازبینی حین 
اجرا و با عنایت به بررسی نظرات تماشاگران در رسانه های متنوع هنری، به علت 
مغایرت اجراها نسبت به اجرای بازبینی، مقرر شد نمایش مجددا بازبینی شود که 

به اطالع گروه رسانده شد.
در همین راستا اداره کل و شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش برای حفظ حقوق 
تماشــاگران محترمی که برای روزهای آتی اجرا، بلیت تهیه کرده بودند، تاریخ 
بازبینی مجدد را در یکی از روزهای تعطیلی اجرا )ایام تعطیلی ماه مبارک رمضان( 
درنظر گرفته که مقارن روز یکشــنبه ۱۴۰۱/۲/۳بوده اســت. متأسفانه با وجود 
هماهنگی های صورت گرفته و کمال همکاری اداره کل در تعیین ساعت بازبینی 
پس از مراجعه هیأت بازبینی به محل بازبینی، گروه در محل حضور نداشته اند و 
بازبینی صورت نگرفت که گزارش توســط هیأت مذکور به شورا ارائه شد. اگرچه 
همین میزان عدم همکاری و بی توجهی به قواعــد و قوانین برای ممانعت از اجرا 
کافی به نظر می رسید با این همه مجددا مقرر شــد روز بعد یعنی دوشنبه مورخ 
۱۴۰۱/۲/۵صبح ساعت ۱۱، بازبینی انجام شود که مراتب به تهیه کنندگان کار 
ابالغ شد، ولی این مورد نیز توسط گروه پذیرفته نشد؛ لذا طبق ضوابط موجود و 
به منظور حفظ و حراست از آیین نامه های اجرایی نمایش ها و عنایت به پرهیز از 
هر نوع کج سلیقگی و اشاعه بدرفتاری ها که با عرف و باورهای فرهنگی جامعه در 
تعارض و تضاد است مقرر شــد که اجرا تا اطالع ثانوی متوقف شود. بدیهی است 
همه مراحل فوق با هماهنگی تهیه کنندگان، مجریان طرح و کارگردان محترم اثر 
بوده و بی توجهی و عنایت گروه به توافقات صورت گرفته مشکالت اخیر را پدید 
آورده است. از آنجا که ما همگی، خود را مجموعه یک خانواده می انگاریم در تعجب 
هستیم که در هنگامه و لحظاتی که تالش همه همکاران اداره کل، مبتنی بر رفع 

مشکل اجرا بوده متأسفانه دوستان و هنرمندان محترم گروه، با 
گذاشتن استوری ها و پست های مبهم و مصاحبه های غیرواقع و 

مغایر با حقیقت، فضای ایجاد توافق را مخدوش کردند.«

شهاب مهدویاکران
روزنامه نگار

بیانیه اداره مرکز هنرهای نمایشی درباره نمایش علی سرابی
نمایش»آن سوی آینه« متوقف شد

اصغر هاشمی 
کارگردان 

»بی همگان« شد 

با توجه به پایان قرارداد بهرنگ 
توفیقی بــرای کارگردانی 
»بی همگان«، اصغر هاشمی 
در ادامه تولید این سریال گروه 

را همراهی می کند.
علیرضا کاظمی پور و سعید 
جاللی نگارش »بی همگان« 
را برعهــده دارنــد، ایــن 
سریال به گفته مهران مهام، 
تهیه کننده تا 3 ماه دیگر به 
پایان می رسد. مهام درباره 
جایگزینی اصغر هاشــمی 
به جای بهرنــگ توفیقی به 
همشهری توضیح می دهد: 
»زمانی کــه بهرنگ توفیقی 
کارگردانی سریال را برعهده 
گرفت عنوان کرد که بعد از 
سال)1401( مشــغول کار 
دیگری خواهد شد و قرارداد 
ما با وی تا پایان فروردین ماه 
بود.« وی در ادامه می گوید:»با 
پایان قرارداد و رفتن توفیقی، 
اصغر هاشــمی کارگردانی 
ســریال را برعهده گرفته و 
تولید سریال پیش می رود.« 
به گفته مهام؛ »بی همگان« 
سریالی پربازیگر و پر لوکیشن 
است که تصویربرداری ها در 
لوکیشــن های بلوار ارتش، 
شــهرک نفت، بهشت زهرا، 
کارواش،  چهارراه سیروس و 

بازار تهران انجام شده است. 
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استقبال سرد از 
مرد شمالی

منتقدان به فیلم »مرد شمالی« 
ساخته ایگرز حمله کردند.  
اوئن گیبرمن در ورایتی نوشته 
است: فیلم »مرد شمالی« که به 
حماسه ای خشونت بار از انتقام 
گیری به ســبک وایکنیگی 
می پردازد، فیلم خوبی نیست، 
مانند فیلم»گالدیاتور« بدون 
کلیســئوم)محل مبــارزه 
گالدیاتورها در شــهر رم در 
دوران روم باســتان( است.  
بدون هیجان جدی، شخصیت 
محوری این فیلم، یک قهرمان 
کشتی اســت که در صدد 
اســت انتقام بگیرد، اما این 
قهرمان برای مخاطبان سینما 
شخصیتی گیرا و جذاب ندارد.

داستان این فیلم همچنین 45 
دقیقه بیش از آنچه باید ادامه 
می یابد.  بسیاری از منتقدان  
 فراتر از آنچه که انتظار می رفت 
این فیلم را مورد تحسین قرار 
داده اند، آن هــا بر این باورند 
که در شــکل گیری کارنامه 
هنری رابرت ایگرز ســهم 
بسزایی دارند، رابرت ایگرز 
کارگردان تک رو و مستقلی 
اســت که توانسته با ساخت 
فیلم »جادوگر« در ســال 
2015 و حتــی فیلم »فانوس 
دریایی« در سال2019 نام خود 
را به عنوان یکی از مهمترین 
 کارگردانان معاصر ســینما 

مطرح کند. 

دوهفته 
کارگردانان در 
انتظار 1976

فیلم 1976 از جمله مهمترین 
فیلم های حاضــر در بخش 
دو هفته کارگردانان اســت. 
شرکت پخش فیلم فرانسوی 
»دالک« اخیراحقوق پخش 
فیلم 1976 را به دست آورده 
است. به گزارش ورایتی، این 
فیلم قرار است ماه اینده در 
بخش دو هفتــه کارگردانان 
کن نمایش داده شود. مانوئال 
مارتلی بازیگر اهل شیلی که 
به تازگی به فیلم سازی روی 
آورده این فیلم را کارگردانی 
کرده است. کمپانی »لوکس 
باکس« نیز حقــوق پخش 
بین المللی این فیلم را از آن 
خود کرده اســت. این فیلم 
به مسائل انسانی و نژادی با 
حس همدردی پرداخته است. 
شخصیت اصلی  1976 کارمن 
است، او از مرد جوانی حمایت 
می کند که از سوی حکومت 
نظامی شیلی به وی برجسب 
تندروی سیاسی زده اند، یک 
کشیش در شهری ساحلی به 

این جوان پناه داده است. 
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می کرد  جمــع 
و اطالعــات روز را به 

این طریق از آنها به دســت 
مــی آورد. بعدها هم گفته شــد زمانی که 

 امام)ره( در نجف بودند، طرح ربودن ایشــان با توافق 
حکومت عراق ریخته شده بود و هوشیاری اطرافیان 
امام)ره( این طرح را خنثی کرده بود. شــهید قرنی با 
اطالعاتی که کسب کرده و در اختیار انقالبیون گذاشته 
بود، خدمات بزرگی به کشور و نظام کرده که هیچ کس 

از جزئیات آنها خبر ندارد.

مرد باتجربه ارتش 
سخت است تیمسار رژیم شاه باشی ولی دلت با جور 
رژیم و سرانش صاف نباشد. سخت است قدرت و درجه 
داشته باشی اما مجبور باشی مقابل ظلم به مردم و زیر 
دستان سکوت کنی. اینها روایت زندگی تیمسار قرنی 
است که 2دهه پیش از پیروزی انقالب اسالمی مقابل 
رژیم شاهنشاهی ایستاد و سختی های بسیاری را به 
جان خرید. یک فرد مورد غضب قرار گرفته شاه به شمار 
می آمد که شاه او را از کار برکنار کرده و به حاشیه رانده 
بود. وقتی انقالب پیروز شد سن و سالی از او گذشته 
بود و مرد باتجربه ارتش بود. از این رو بالفاصله، یعنی 
روز 23بهمن، با حکم امام خمینی)ره( سرلشکر قرنی، 
ضمن اعاده به ارتش با درجه سرلشکری به عنوان رئیس 
ستاد ارتش انقالب، منصوب شد. آن روزها تمام هم و 
غم قرنی این بود که با نیروهای ارتشی برخورد شدیدی 
صورت نگیرد. معتقد بود زمان طاغوت اگر دستوری 
داده شده و این افراد اجرا کرده اند، گناهی نداشته اند و 

این تا حدی هم درست 
بود و درخصوص بسیاری 
از ارتشــی های قدیم صدق 
می کرد. تا جایی که وقتی فردی را دستگیر 
می کردند و می گفتند این فرد طاغوتی بوده شــهید 
قرنی می گفت خوب درباره او و خانواده اش بررســی 
کنید تا خدایی نکرده بدون دلیل و از روی کینه، یک 
درجه دار، سرهنگ یا افسر را به خاطر یک سیلی که 
قبال به برخی از شما زده، طاغوتی یا ضدانقالبی خطاب 
نکنید. این کارهای تیمســار یک طرف ماجراست و 
طرف دیگر یک ارتش از هم پاشــیده بود و او باید آن 
را سر و ســامان می داد. کار کمی نیست در شرایطی 
که انقالب تازه پیروز شده بود توانست نیروهای ارتش 
را جمع و جور کند و تکلیف هر کــدام را به خوبی و 
به درستی معلوم کند. شهید قرنی به نیروها شغل داد و 
بین آنها تقسیم کار کرد. نکته جالب اینجاست که در 
این کار ظرفیت و شرایط خانوادگی افراد را می سنجید 
می پرسید اهل کجایید و چه کارهایی انجام داده اید 
و بعد آنها را بــه پادگان های مختلف می فرســتاد و 
می گفت اصل خانواده است. چون یک مرد هر کاری 
که کند نمی تواند حریف خانواده اش شود. حریف ارتش 
می شود ولی حریف زن و بچه نمی شود. به همین دلیل 
اول از خانواده و زن و بچه می پرسید و بعد او را تأیید 
می کرد. در کنار نماز و روزه بــه زندگی کنار خانواده 
خیلی اعتقاد داشت. همیشــه می گفت جالب است 
در رژیم قبل تمام کشورهای عربی اطراف ما از ارتش 
مجهز شاه وحشت داشتند اما امام)ره( با دست خالی 

آمد و ارتش همان رژیم را از هم پاشاند.

سیدمحمد ولی قرنی ســال1292 در تهران متولد 
شد. وقتی که تنها 10سال داشت طعم تلخ بی پدری 
را تجربه کرد و از همان روزها با خودش عهد بســت 
که برای مادرش بهترین باشــد و همینطور هم شد. 
تحصیالت متوســطه اش را در دبیرستان دارالفنون 
آغاز کرد و در دبیرستان نظام ارتش به پایان رساند. در 
سال1309 وارد دانشکده افسری شد و در سال1313 
با درجه ستوان دومی، در رسته توپخانه فارغ التحصیل 
شد. از هوش و استعدادی سرشار برخوردار بود، چنان 
که در دبیرســتان نظام، میان 32نفر از همکالسان 
خود - که همه برگزیده بودند - نفر دوم و در دانشکده 
افســری هم با معدل باال نفر سوم شــد. او در دوران 
خدمت خود خدمات درخشانی را از خود به نمایش 
گذاشته است و مشاغل مهمی همچون کفیل فرمانده 
گردان 2هنگ 4توپخانه، فرمانده گردان 105، رئیس 
رکن دوم ستاد مرکز تعلیماتی آمادگاه، فرمانده پارک 
توپخانه لشکر2، رئیس رکن سوم لشکر2 مرکز، رئیس 
ستاد لشکر2، معاون اداره دوم سررشته داری ارتش، 
فرمانده تیپ مستقل رشت، رئیس رکن دوم و معاون 
ستاد ارتش را برعهده گرفته است. آخرین سمتش هم 
پیش از اخراج از ارتش،  ریاست رکن2 و معاونت ستاد 
ارتش بوده است. این شغل، باتوجه به موقعیت زمانی و 
وضعیت ارتش پس از کودتای 28مرداد1332، شغل 
بسیار مهمی بوده است. در مهرماه سال133۶ موفق 
به اخذ درجه سرلشکری شد، ولی کمتر از یکسال بعد 
در تیرماه133۷ در پی کشف طرح کودتا علیه رژیم 
پادشاهی دستگیر و پس از محاکمه و 3سال زندان از 
ارتش اخراج شد. قرنی حدود 2دهه بعد در اوج انقالب 
بار دیگر وارد کارزار شد و به اردوی امام خمینی)ره( 
پیوســت و پس از انقالب فرمانده ارتش شد ولی بعد 
اســتعفا کرد و چند ماه پس از انقالب در روز ســوم 
اردیبهشــت1358 به ضرب گلوله اعضای گروهک 

فرقان در خانه اش ترور شد.

ماجرای کودتای سرلشکر قرنی
کودتای سرلشــکر قرنــی هم بــرای خودش 
ماجرایی داشت. او که سال ها رئیس رکن 2 ارتش 
شاهنشاهی بود و به واسطه این شغل و منصبش 

از دزدی های کالنی که در کشور صورت می گرفت 
خبر داشت، همیشه به دنبال فرصتی بود تا مقابل 
این ظلم و جور نظام بایستد. فکر طراحی یک کودتا 
بعد از 28مرداد به سر او و چند افسر ناراضی افتاد. اما 
در شگفتی تمام کودتا لو رفت و اغلب قریب به اتفاق 
عواملش، ازجمله سرلشکر قرنی دستگیر و او به 3سال 
حبس محکوم شد. اسفند1339 از زندان آزاد شد و 
از آن پس شدیدا تحت مراقبت امنیتی قرار داشت. 
او به دلیل همکاری با روحانیــت در جریان نهضت 
امام خمینی)ره( مجدد به زنــدان رفت و در دی ماه 
سال1345 آزاد شد. بعد در جریان انقالب به نیروهای 
انقالبی پیوست. هنگام شکل گیری و گزینش اعضای 
شورای انقالب که از سوی حضرت امام خمینی)ره( 
صورت می گرفت و همگی از صافی های متعدد باید 
عبور می کردند، او هم به عضویت این شــورا انتخاب 

شد.

خنثی کردن طرح ربودن امام ره 
خدمتی که قرنی به انقالب پیش و بعد از پیروزی کرده 
بود کمتر گفته شده است. کسی که انقالب مدیون 
اوست اما گمنام مانده اســت. اصال گویا خودش هم 
چنین گمنامی را می پســندید چرا که کمتر تمایل 
داشت که کســی از او عکس بگیرد. حتی در معدود 
مصاحبه هایش هــم درگیر عکس گرفتــن نبود به 
همین خاطر تصاویر کمی از او در رسانه ها و تلویزیون 
دیده می شود که البته دلیلی بر تواضع و خاکی بودن 
شــهید قرنی بود. نکته جالب درباره شهید قرنی به 
خنثی سازی  طرح ربودن امام خمینی)ره( بازمی گردد. 
او افسران باالی رژیم شــاه را به وسیله دوستان خود 

وقتی سرلشکرِ  پهلوی
فدایی امام)ره( می شود

نگاهی به زوایای پیدا و پنهان زندگی سپهبد قرنی، در چهل و سومین سالگرد شهادتش

نگاهی به وضعیت کیفی کتاب های اخیر دفاع مقدس در گفت وگو با نویسنده و کارشناسی از این حوزه 

دنبال شیوه جذاب برای نوشتن از ایثار باشیم

آمار ارائه شده از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران که در سال99 
و همزمان با چهلمین سال بعد از آغاز جنگ تحمیلی ارائه شد، 
نشان دهنده رشد چاپ کتاب هایی با موضوع دفاع مقدس است. 
موضوع حائز اهمیت در این آمــار، تجدید چاپ برخی کتاب ها، 
استقبال مخاطبان و افزایش تعداد نویسندگانی است که در این 
حوزه فعالیت می کنند. توجه به کیفیت آثار چاپ شــده یکی از 
موضوعات مهم مورد تأکید کارشناسان ادبی فعال در این حوزه در 
سال های اخیر است. بسیاری از آنها ازجمله مهدیه زکی زاده معتقد 
اســت برای جذب مخاطب باید برکیفیت کتاب های تولید شده 
نظارت بیشتری داشت. او خود از سال1394 در انتشارات روایت 
فتح، تحقیق و پژوهش و مصاحبه زندگی شهدا را شروع کرد و بعد 
به عنوان کارشناس بخش تألیف کارش را ادامه داد و اکنون به عنوان 
مدیر اجرایی و کارشناس مسئول در این انتشارات فعالیت می کند. 
»بیست سال و سه روز«، »اینجا باالی تل تکفیری ها می رقصند«، 
»ماجرای عجیب یک جشــن تولد«، »اینجا خط مقدم است« و 
»چهل قدم تا عشق« عنوان کتاب هایی است که زکی زاده، پژوهش 
آنها را برعهده داشته است. با زکی زاده، درباره لزوم توجه به کیفیت 

کتاب هایی با موضوع دفاع مقدس گفت وگو کرده ایم.

چندین ســال اســت که به عنوان کارشناس کتاب 
فعالیت می کنید؛ به نظر شما با توجه به افزایش تعداد کتاب های 
دفاع مقدس و تجدید چاپ برخــی از آنها، آیا به همان اندازه به 

کیفیت محتوا هم توجه می شود؟
اگر بگوییم توجه نمی شــود که بی انصافی اســت. بیشتر کسانی که 
در حوزه ایثار و مقاومت فعالیــت می کنند دغدغه مندند. تالش آنها 
در شرایطی است که مشــکالت گرانی زینک، کاغذ، مافیای کاغذ و 
عدم تولید کاغذ مناسب در کشــور، روح و روان فعاالن این حوزه اعم 
از نویسندگان جوان و ناشران را درگیر کرده است. برای من به شخصه 
کیفیت، اهمیت بیشتری از کمیت دارد، ولی شاید در بخش پژوهش 
با توجه به سن باالی راویان دفاع مقدس، کیفیت و سرعت جمع آوری 

اطالعات از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. الزمه کیفیت و کمیت، 
پژوهش و مصاحبه مناسب است که متأســفانه خیلی به آن بها داده 

نمی شود.

کتاب هایی که در 3دهه اول دفاع مقدس چاپ می شد 
برمبنای خاطره نگاری  و روایت های ساده بود اما در سال های اخیر 
تکنیک های داستان نویسی هم به کار گرفته می شود که می تواند 
زمینه چاپ به زبان های دیگر و رقابت با آثار جهانی را فراهم کند. 
برای ارتقا و آموزش نویسندگانی که در این حوزه فعالیت می کنند 

چه پیشنهادی دارید؟
نویسنده نباید به خود غره شود زیرا مطالعه و آموزش باعث ارتقای قلم 
فرد می شود. همچنین با مطالعه آثار فاخر جهانی با تکنیک ها و قوانین 

نگارش آشنا شده و در نوشتن توانمند می شود. همچنین نباید از حضور 
مؤثر استادان ادبیات غافل شد. به نظر من جذب این اشخاص در فضای 
نگارش ایثار و مقاومت ولو برای تدریس فنون و مشاوره دادن، مطمئنا 

کمک زیادی می کند.

یعنی معتقدید باید مرکزی برای آموزش نویسندگان 
عالقه مند در این حوزه تشکیل شود؟

بله. تشکیل انجمن نویسندگان و آموزش و تبادل نظر میان اعضای 
انجمن بســیار اهمیت دارد. وجود انجمنی منسجم از نویسندگان 
دفاع مقدس، به این طیف هویتی خاص می بخشد که هم با مشکالت و 
دغدغه های نشر آگاه  شوند و هم از طریق انجمن، بتوانند مطالباتشان را 
راحت تر پیگیری کنند. متأسفانه حتی بسیاری از مسئوالن از ناشران و 
نویسندگان دفاع مقدس حمایتی نمی کنند بنابراین نمی توان توقع رفع 

مشکالت یا رشد سریع و بهبود کیفی کتاب ها را داشت.

به نظر شما نویسنده در نگارش کتاب ها باید به شیوه 
روایی و خاطره گویی تکیه کند یا از تکنیک داستان و قصه گویی 

هم برای جذب مخاطب استفاده کند؟
وقتی در دفاع مقدس و از آن باالتر موضوع ایثار در اســالم و انقالب 
اســالمی را مرور می کنید، تازه متوجه الگوهــای بی بدیل رفتاری و 
شخصیتی می شوید. شاید اگر این تعداد قهرمان در تاریخ هر کشور 
اروپایی بود، اساسنامه های محکمی برای لحظه لحظه زندگی آدم ها 
تدوین و الزم االجرا می شد. تا زمانی که آموزش و پرورش و فرهنگ 
ما آخرین دغدغه مسئوالن کشور برای سرمایه گذاری باشد، ما هرقدر 
تالش کنیم، باز هم عقبیم. مگر اینکه نگاه لطف همین شهدا شامل 
حالمان شود. استادان ادبیات باید دنبال شیوه جذاب و جدیدتری برای 
تألیف زندگینامه های شهدا باشند. خاطره نگاری، رمان، داستان نویسی، 
تاریخ شفاهی و کارنامه عملیاتی همگی الزم است فقط باید درست و در 
جای واقعی خودش انتخاب شود. ما اول باید سرانه مطالعه را باال ببریم. 
بعد انتظار تخصصی شدن مطالعه را داشته باشیم و البته همزمان هم به 
تربیت و آموزش تخصصی نویسندگان و پژوهشگران جوان و عالقه مند 
به ویژه در حوزه دفاع مقدس بپردازیم. مطالعه زندگی شهدا برایمان 
تلنگری است تا به خودمان بیاییم و اگر صادقانه و بدون اغراق بیان شود 

الگوی مناسبی برای نسل امروز است.

محمود جمشیدوند؛ جانباز و حقوق دانی که مشاوره 
حقوقی رایگان می دهد 

صلح و سازش مهارت اوست
ترکش های زیادی در جای جای بدنش جا خوش کرده 
و بدتر از آن خس خس سینه و تاول های ریز و درشتی 
اســت که جانش را آزار می دهد. صــدای خش دار و 
نفس هایی که به ســختی بیرون می آید گواه است بر 
شیمیایی شدنش. او سال هاست با بیماری اش می جنگد 
اما بی توجه به دردی که جسمش را هدف گرفته هنوز 
اســتوار و با اراده هدفش را دنبال می کند؛ هدفی که 
فقط به رضای خدا ختم می شود و آن خدمت به خلق 
اوست. دکترمحمود جمشیدوند در بین دوست و آشنا 
معروف است به مهربانی و مردمداری. او با کمک کردن 
به دیگران و بازکردن گره کور زندگی شان زکات علمش 
را با خدا تسویه می کند. جمشــیدوند بعد از جنگ، 
تحصیالت خود را ادامه داده و حــاال در زمره یکی از 
برترین حقوق دان های شهر به شــمار می آید. او مرام 
خوبی دارد و هر کس برای جدایــی به او مراجعه کند 
تا بین زوجین صلح برقرار نکنــد، اجازه نمی دهد از 

دفترش بیرون بروند.

زخمی کربالی5
وقتی جنگ تحمیلی شروع شد رفتن به جبهه را با خانواده 
در میان گذاشــت. هیچ کس راضی نبود. دلیل شــان هم 
کم سن بودن او بود. به هر سختی اجازه اعزامش به جبهه را 
گرفت. ابتدا به عنوان نیروی رزمی فعالیت می کرد و بعد هم 
راننده لودر شد. البته همزمان با حضور در جبهه درسش 
را هم می خواند و همان زمان توانست دیپلم خود را بگیرد. 
و اما ماجرای شیمیایی شــدنش که به عملیات کربالی5 
برمی گردد: »برای درست کردن سنگر در حال بار زدن شن 
و ماسه بودیم. دشمن بمب شــیمیایی زد. در یک آن غبار 
سفیدی منطقه را پر کرد. راه فرار نداشتیم و ناگزیر 3روز 
آنجا بودیم. با اینکه ماســک به صورتمان بود اما شیمیایی 
شــدیم؛ با گاز خردل...« گاز خردل خونش را آلوده کرد و 
کم کم تاول های کوچکی روی پوســتش خودنمایی کرد. 
رفته رفته حالش رو به وخامت گذاشت و نفسش به شماره 
افتاد. او را از بیمارستان صحرایی به بیمارستان تخصصی 
منتقل کردند. پزشکان تشخیص دادند به بیماری لوسمی 
مبتال شده است. درمانش را شروع کردند. شیمی درمانی او 
را تا سرحد مرگ می رساند. گاز شیمیایی روی غدد لنفاوی 

و چشم هایش هم تأثیر گذاشته بود.

قدردان ازخودگذشتگی همسر
او درد می کشــید و مادرش عذاب. لحظه هــای بدی بود. 
اما از آنجــا که برای او شکســت معنا نداشــت عزمش را 
جزم کــرد و همه توان را بــه کار گرفت تــا بیماری اش را 
شکست دهد. شرایطش که بهتر شد برای آزمون دانشگاه 
شرکت کرد. مدارج علمی را یکی پس از دیگری پشت سر 
گذاشت؛ تا االن که دکتری حقوق دارد. او می گوید: »اگرچه 
هرازچندگاهی برای درمان بیماری ریوی در بیمارســتان 
بســتری می شــوم اما همچنان کوهي مقاوم هستم.« او 
همسرش را تنها کسی می داند که بیشــترین تأثیر را در 
زندگی اش داشته و قدردان اوست: »موفقیتم را مدیون بانو 
هســتم. برای پیروزی من از جان مایه گذاشت. هر بار که 
بیمار شدم چون پرستاری دلسوز همراهی ام کرد. زندگی با 
جانباز شیمیایی سخت است اما همسرم در مقابل سختی ها 
همیشــه صبورانه کنارم بوده اســت.« او هیچ وقت یادش 
نمی رود کــه روزهای اول زندگی که مجبور شــدند برای 
مداوا از شهرســتان به تهران بیایند در چه فضای کوچکی 
زندگی می کردند. یک اتاق که فقط به اندازه نشســتن جا 
داشت. آن هم توسط یکی از دوستان دکتر جور شده بود. 
جمشیدوند خاطره تلخ آن روزها را یادآوری می کند: »من 
در بیمارستان بستری بودم. همسرم هم همراه فرزندمان 
رضا که فقط ۶ماه داشت در آنجا زندگی می کرد. دوری و 
غربت از یک ســو و وضعیت نامعلوم من از سوی دیگر او را 

آزار می داد اما یک بار هم لب به شکایت باز نکرد.« 

مشاوره رایگان حقوقی در مسجد 
دکترجمشیدوند بیش از هر چیز از واژه طالق بیزار است. 
اگر زوجی به این قصد به دفتر کارش مراجعه کند سعی در 
رفع مشکل شان دارد. برای جدایی آنها قدمی برنمی دارد. 
پای صحبت شان می نشیند و کلی گپ می زند تا از جدایی 
منصرف شــوند. در این کارش موفق هم بوده و مانع طالق 
بسیاری از زن و شوهرها شده اســت. از دیگر کارهای این 
جانباز شیمیایی حضور در مسجد و دادن مشاوره حقوقی 
رایگان به مردم است. او همواره سعی می کند گره ای از کار 
دوروبری هایش باز کند. جمشیدوند خوب می داند هزینه 
وکالت و مشاوره حقوقی باالست و شاید خیلی از دوست و 
آشنا قادر به پرداخت آن نباشند برای همین این کار را بدون 
هیچ چشمداشتی انجام می دهد. البته خیر رساندن دکتر 
بیشتر از مواردی اســت که خود بیان می کند. اطرافیانش 
خوب می دانند که او بــا چند رســتوران هماهنگ کرده 
و مقداری غذا بیــن بیماران 

سرطانی توزیع می کند.

برگزاری کنگره ملی 
شهدای عشایری

 دبیر کمیته فضای مجازی کنگره ملی شهدای 
جامعه عشایری کشور از آغاز پویش تولید محتوا 
با موضوع شهدای عشــایر خبر داد. یاسر بیاتی 
افزود: این پویش با شــعار »ما ملت شهادتیم« 
به مناسبت نخستین کنگره ملی 10هزار شهید 
جامعه عشــایری آغاز شده اســت. هنرمندان 
استان و سراسر کشــور می توانند آثار خود را در 
قالب پوســتر، عکس نوشــته و آیتم تصویری تا 
@matna_media  20اردیبهشت ماه به آدرس
ارســال کنند. وی با اشــاره به اینکه این کنگره 
به زودی در 3شــب برگزار می شود و شامل شب 
شــعر، برنامه شــهدای مدافع حرم و اجالسیه 
اســت گفت: در اجرا و برگزاری کنگره شهیدان 
عشایر هر چه برای شــهدا انجام دهیم کم است. 
گفتنی اســت برگزاری نخســتین کنگره ملی 
بزرگداشــت 10هزار شــهید جامعه عشایری 
به عنوان یک رخداد بزرگ فرهنگی از ســال98 
در کشــور آغاز شــد و میزبانی این کنگره ملی 
به چهارمحال وبختیــاری داده شــد و تاکنون 
18یادواره شهید جامعه عشایری استانی و 2هزار 
یادواره پایگاهی در سطح کشور برگزار شده است.

)بیاتی از آماده سازی اپلیکیشــن اطالع رسانی 
برای مهمانــان خبــر داد و بیان داشــت: این 
اپلیکیشــن کلیتی درخصوص کنگره در اختیار 

مهمانان کنگره قرار می دهد.(

آخر روی پله فرش نمی اندازند
در کتاب »سفیر بیداری« که توسط گروه فرهنگی انتشارات شهید 
ابراهیم هادی گردآوری شده اســت، مخاطب با زندگی شهید 
طلبه سیدمصطفی الحسینی آشنا می شود. این شهید در تاریخ 
سال1333 در همدان به دنیا آمد و در سن 25سالگی و یک سال 

پس از پیروزی انقالب در سال1358 به شهادت رسید.
ســیدمصطفی از همان ابتدا مســیر زندگی خود را به درستی 
تشخیص داد تا جایی که در سن 1۶سالگی به کمک مردم محل 
خود پایه های ساخت مسجد اعظم همدان را بنیان نهاد. او پیش از 
انقالب در دوران دبیرستان 3مرتبه خودش را با سختی به خرمشهر 
رساند و از آن طریق به شــهر نجف و مالقات با امام)ره( رفت و با 
اعالمیه، نوار و رساله امام)ره( به همدان برگشت. در بخشی از کتاب 
سفیر بیداری می خوانیم: »روی پله های خانه فرش انداخته بودیم، 
نمای قشنگی پیداکرده بود. آمد پیش من و گفت: »مامان جان 
می شود روی پله غذا خورد یا نماز خواند؟!« تعجب کردم. گفتم: 
»نه«. مکثی کرد و ادامه داد: پس این فرش ها چیســت که روی 
پله ها انداختید!؟ آخر روی پله فرش نمی اندازند. اینها را باید به فقرا 
بدهیم. مادر جان، ما نمی توانیم روز قیامت جواب خدا را بدهیم.« 

این کتاب 19۷صفحه دارد و در سال93 منتشر شده است.

به وقت شام
فیلــم »بــه وقــت 
از  اثــری  شــام« 
ابراهیــم حاتمی کیا، 
کارگردان کشورمان 
است. حاتمی کیا در 
ایــن فیلم بــه رفتار 
وحشــیانه داعــش 
پرداختــه و مضمون 
داســتان فیلــم او 
اینگونه است: »یونس 

)هادی حجازی فر( به همراه پسرش علی )بابک حمیدیان( 
که یک خلبان است، به منطقه تدمر سوریه اعزام می شوند تا 
تعدادی از مردم باقی مانده را با هواپیما به دمشق برسانند 
اما در جریان بازگشت، داعشــی ها کنترل پرواز را به دست 

می گیرند و حوادثی تلخ رقم می خورد.«
 رعب و وحشــتی که در فیلم به مخاطب منتقل می شود 
نشــان می دهد، حاتمی کیا در معرفی چهره منفور گروه 
تروریســتی داعش موفق بوده اســت؛ افرادی خشن که 
بی رحمانه ترین و مخوف ترین رفتارها را علیه مردم سوریه 
و عراق به کار گرفته اند. در واقع این کارگردان با ســاخت 
فیلم به وقت شــام فرصتی را مهیا کرد تا جهان از جنایت 

این گروه تروریستی آگاه شود. 
ابراهیم حاتمی کیا درخصوص واکنش حاج قاسم سلیمانی 
بعد از تماشای فیلم به وقت شــام می گوید:»هنگامی هم 
که قرار شــد با ایشــان فیلم را ببینیم از برخورد ایشان 
می ترســیدم. حتی دورتر از او نشســته بودم اما در پایان 
وقتی حاج قاسم من را در آغوش گرفت و گریه کرد، بسیار 

خوشحال شدم«.

معرفی فیلم

تلنگر

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگاریاد

سرگذشت ایران از ابتدا تا به امروز پر از داستان 
زندگی قهرمانانی است که برای حفظ خاک وطن و 
کوتاه کردن دست بیگانگان، حتی از جانشان هم 
دریغ نکرده اند. بدون شک می توان گفت شهید سپهبد محمدولی قرنی، یکی از قهرمانانی است که 
عشقش به وطن باعث شد روزهای سخت زندان دوران پهلوی و تهمت ها و فشارهای گروهگ ها در 
صدر انقالب را به جان بخرد و نخستین نفری باشد که پس از پیروزی انقالب اسالمی با گلوله نامردان 
وطن فروش ترور شود. صبح دوشنبه سوم اردیبهشت1358 سرلشکر قرنی در خانه اش در خیابان 
ولیعصر تهران هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه  شکم و پا مجروح شد، معالجات بی ثمر بود و او به 
شهادت رسید. به مناسبت سالگرد شهادتش برای ترسیم بخشی از دوره های پر فراز و نشیب زندگی 
او جدا از کتاب های متعدد، از جمله کتاب » ناگفته هایی از زندگی سپهبد قرنی« ، نوشته احمد نوروزی 

فرسنگی مروری به خاطرات اطرافیانش داشته ایم که در ادامه می خوانید.

خبر

بیزار از مال دنیا
هر کسی که در زمان ستمشاهی به درجات باالی نظامی می رسید، صاحب 
مال و مکنت فراوانی می شــد، چون امکانات بی حسابی در اختیارش 
قرار می گرفت، ولی شــهید قرنی از مال دنیا فقط یک خانه داشت که 
آن هم بعد از شــهادتش خرج بدهی هایش شد. به گفته پسرش، 
مرحوم محمدرضا قرنی، پدر عشــق وافری به اسالم، کشور و 
حضرت امام)ره( داشت و به هیچ عنوان نظام سلطنتی را قبول 

نداشت و امیدوار بود که بتواند برای نهضت کاری انجام دهد.

مکث

شهره کیانوش رادگفت وگو
روزنامه نگار

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار
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روزهایی که  می گــذرد  چهلمیــن روز رحلت 
مرجع واالقدر  شــیعه زنده یاد آیت اهلل العظمی 
ســیدمحمدعلی علوی گرگانی است. هم از این 
روی و در نکوداشــت کارنامه علمی و عملی آن 
بزرگ، با فرزند ایشان  حجت االسالم و المسلمین 
سیدمهدی علوی گرگانی به گفت وگو نشسته ایم. 

نتیجه این مصاحبه در پی می آید.

شاید مناســب باشــد که در آغاز 
این گفت و شــنود قدری درباره نــگاه زنده یاد 
آیت اهلل العظمی سیدمحمدعلی علوی گرگانی به 
حضور خود و نزدیکانشــان در سلک روحانیت 

توضیح دهید؟ 
ْر  حیِم. َربِّ اْشَرْح لِی َصْدِری َویسِّ ْحَمِن الَرّ بِْسمِ اهلل الَرّ

لِی أَْمِری َواْحُلْل ُعْقَده ِمْن لَِسانِی یْفَقُهوا َقْولِی. 
بنده ترجیــح می دهم از ایــن نکته آغــاز کنم که 
مرحوم والــد می فرمودند کــه ایشــان عنایت آقا 
امیرالمؤمنین)ع( به پدرشــان مرحوم آیت اهلل حاج 
سیدسجاد علوی هستند. مادربزرگم چند فرزند به 
دنیا آوردند که در همان مقطــع تولد یا چندی بعد 
از دنیا می رفتند. تا اینکه مرحوم حاج سیدســجاد 
و مادربزرگ ما که در نجف اقامت داشــتند به حرم 
آقا امیرالمؤمنین)ع( می روند و از ایشان می خواهند 
فرزندی که به دنیا می آیــد باقی بماند و از دنیا نرود. 
نهایتا حضرت عنایت می فرمایند و حاج سیدسجاد 
صاحب یک فرزند دختر و ســپس صاحب مرحوم 
والد می شوند و نام محمدعلی را برای ایشان انتخاب 
می کنند. بنابراین و بر حسب گفته ابوی ایشان متولد 

نجف اشرف و هدیه آقا امیرالمؤمنین)ع( هستند.
مرحوم حاج سیدسجاد بسیار به عبادات و مستحبات 
اهتمام داشــتند و مرحوم ابوی نقــل می کردند که 
ایشان در قنوت نمازشان در ماه های مبارک رمضان 
فراوان دعای ابوحمزه ثمالی را می خواندند. ایشــان 
شاگرد مرحوم آیت اهلل آســید ابوالحسن اصفهانی 
بودند و می فرمودند: »من به 2دلیل به آقا محمدعلی 
بسیار اعتقاد دارم و مطمئن هستم که آینده روشنی 
در انتظار او است. یکی اینکه عنایت امیرالمؤمنین)ع( 
است و دیگر اینکه در دوران رشد ایشان من از شهریه 
آقا آسید ابوالحســن اصفهانی ارتزاق می کردم...«. 
مرحوم والد بسیار تحت تأثیر ابوی بزرگوارشان بودند 
و هنگامی که برای ما موعظه می فرمودند در بسیاری 
از اوقات به بیانات پدرشان اشاره می کردند؛ مثاًل یکی 
از آنها این بود که بسیار دوست دارم که همه فرزندانم 
سر سفره آقا امام زمان)عج( باشند. مرحوم ابوی نهایتا 
هم در این امر موفق شدند و همه پسرانشان به کسوت 
روحانیت درآمدند  . ایشــان می فرمودند: »حتی اگر 
پسرانم به درجات عالی روحانیت هم برسند ترجیح 
می دهم به جای هر کار دیگری مبلغ قرآن باشند.« 
اینها برگرفته از نظرات پدر بزرگوارشــان آقای حاج 

سیدسجاد علوی بود.
یکی از ویژگی های حاج سیدسجاد این بوده که در ایام 
نوروز به موطن خود یعنی روستای النگ می رفتند و 
به تمام خانه های آنجا ســر می زدند و فرزندان خود 
را نیز همراه می بردند. االن هــم که به النگ می روم 
پیرمردهای آنجا نقــل می کنند کــه مرحوم حاج 
سیدسجاد به تک تک خانه ها می آمدند چند دقیقه ای 
می نشستند و به خانه بعدی می رفتند. همین شیوه را 
هم مرحوم والد دنبال می کردند و تا سال 71-70که 
حاج آقا حدود 52-51سال سن داشتند، در ایام محرم 
و صفر به روستای النگ می رفتند. در النگ هم رسم 
است که روضه خوانی خانه به خانه است؛ یعنی از اول 
صبح روضه خوانی در تک تک خانه ها شروع می شد 

و گاهی تا 20منبر طول می کشید. حاج آقا همراه با 
یک روحانی دیگر این مراسم را انجام می دادند و پس 
از آن هم به ما می فرمودند: دوست ندارم این رسم را 
رها کنید و به من و برادرهایــم تأکید می کردند که 
این رسم را ادامه بدهیم. اوایل اخوی بزرگ تر به آن 
روستا می رفتند و بعدها این کار به عهده من گذاشته 
شد. تا این دو سال آخر که کرونا آمد حاج آقا مراسم 
روز عاشورا و منبر آن را خودشان تشریف می آوردند 
و به ما هم همواره تأکید می کردنــد که مبادا محل 
اجدادی تان را رها کنید. بنده هم از ســال70به بعد 
همواره در محرم ها در روستای النگ بوده و در مراسم 

آنجا منبر رفته ام.
از ســلوک آیت اهلل علوی گرگانی در 
منزل و نحوه تربیت و تحصیل فرزندانشــان و 
همچنین به منش عبادی و اخالقی ایشــان نیز 

اشاراتی داشته باشید.
یکی از ویژگی های ایشــان اهتمام به نمازشب بود. 
من در طول زندگی به یاد ندارم که حتی یک شــب 
هم نمازشب ایشان ترک شده باشد. حدود 12سال 
سن داشتم و قرار بود تا به اتفاق هم به مشهد برویم. 
راننده ماشین بسیار محتاط بود و آرام حرکت می کرد 
لذا به جای اینکه غروب به مشــهد برســیم ساعت 
3-2نصفه شب رسیدیم، طوری که مجبور شدیم در 
بلواری بمانیم تا صبح بشود و بتوانیم به هتل برویم. 
حاج آقا برای اینکه راننــده خوابش نبرد در طول راه 
بیدار مانده و البته به شدت هم خسته شده بودند ولی 
حتی با آن خستگی هم نماز شب شان را ایستاده به جا 
آوردند و تا آخر هم که من در خدمتشــان بودم نماز 
شب شان ترک نشد و نه فقط نمازشب که 51رکعت 
نمازی که امام حسن عســکری)ع( فرموده بودند و 
نمازهای نافله ظهر و عصر را هم ایستاده می خواندند. 
حاج آقا فقط در سال آخر عمرشــان که یک مقدار 
پایشان درد می کرد نماز را نشسته می خواندند. عالوه 
بر این به دعای روز عرفه و دیگر ادعیه و مستحبات 
هم بسیار اهتمام داشــتند و طبیعتاً این شیوه روی 
فرزندانشان هم تأثیر می گذاشت و ما به طور طبیعی 
اگر این شیوه را انجام نمی دادیم شرمنده می شدیم. 
یکی دیگر از تقیدات ایشان اذان گفتن در صبح ها بود. 
ایشان نیم ساعت قبل از اذان صبح بیدار می شدند و 
هنگام نماز به ایوان یا حیاط منزل می رفتند و اذان 
می گفتند و چه در گرگان و چه در قم که بودیم به این 

کار اهتمام می ورزیدند.
یکی دیگر از ویژگی های حاج آقــا نظم و ترتیب در 
برنامه های زندگی بود. ایشــان نیم تا یک ســاعت 
مانده به اذان صبح بیدار می شــدند و نمازشب شان 
را می خواندنــد. بعــد از نماز صبــح ادعیه خاصی 
را می خواندنــد؛ مثــاًل حاج آقــا دعــای صبــاح 
امیرالمؤمنین)ع( را از حفظ بودند. هر شــب موقع 
خواب سوره یاسین، زیارت عاشــورا و دعای توسل 
را می خواندند. بعد از نماز صبح مقداری اســتراحت 
می کردند بعد قدری مطالعه داشتند و سپس به دفتر 
می رفتند تا ظهر که برای نماز بــه منزل می آمدند. 
وقتی از ایشان می پرســیدیم: آیا نمی خواهید نماز 
ظهر و عصر را در دفتــر بخوانید؟ می فرمودند: چون 
می خواهم تمام نوافل را بخوانم مردم معطل می شوند. 
نماز ظهر و عصر را به جماعت و با اعضای خانواده در 

منزل می خواندند.
 بعد به اتاقشان می رفتند و حدود نیم ساعت استراحت 
می کردند و تا موقع درس شان مطالعه می فرمودند. 
بعد از درس در دفترشان تشریف داشتند و بعد از نماز 
مغرب و عشاء نیم ساعتی در دفتر می نشستند و بعد 
به منزل می آمدند. نیم ساعت، 40دقیقه ای در جمع 
خانواده می نشستند و بعد از همه ما اجازه می گرفتند 
و برای مطالعه می رفتند. 3-2 ساعتی مشغول مطالعه 
می شدند و والده ایشــان را برای شام صدا می زدند و 

بعد هم که می خوابیدند.
جالب اینجاست که بسیاری از برنامه ها و گفته های 
مرحــوم والد به اســتناد روایات بــود. در این مورد 
خاطره ای را نقل می کنم. انجــام کارهای تعمیراتی 
منزل به عهده من بود و همیشه برای انجام این کارها 
کارگر می آوردم. یک بار بنــده خدایی را برای کاری 
آوردیم و در کنار آن کار، کار دیگری را هم انجام داد. 
برای کار اصلی ای که انجام داده بود مبلغ مشــخص 
شده بود ولی درباره کار اضافی صحبتی در مورد پول 
نکرده بودیم. کار که تمام شــد مبلــغ را گفت و من 
دیدم که از عرف بازار خیلی باالتر اســت. آمدم و به 
ابوی گفتم که این بنده خدا می گوید که دستمزدش 
این قدر می شــود درحالی که مــن می دانم از عرف 
بازار خیلی باالتر اســت. حاج آقــا گفتند: »علی بن 
موســی الرضا)ع( می فرمایند: در هــر کاری حتماً 
مقاطعه داشته باشید. اگر با او طی کرده ای همان را 
بده ولی اگر طی نکرده ای همان مبلغی را که می گوید 

به او بده«. هر چه من اصرار کردم که بگذارید مبلغ 
عرف بازار را به او بدهم فرمودند: دســتور آقا علی بن  
موسی الرضا)ع( است. همین کار را بکن.... در کارهای 
دیگر هم همینطور بودند. مثاًل می فرمودند: در روایات 
آمده است که چندان خوب نیســت که انسان تنها 
باشد و لذا ما ســعی می کردیم همیشه یک نفرمان 
همراه حاج آقا باشیم. به هرحال اغلب کارهایشان به 

استناد روایات بود.
نکته جالب دیگر این بود که حاج آقا تمام کارهایشان 
را خودشان انجام می دادند؛ مثاًل موهای سرشان را 
غیر از این یکی، دو سال آخر که برادر کوچکمان آقا 
محسن برایشــان کوتاه می کرد خودشان می زدند. 
خودشان شارب شان را کوتاه می کردند و می فرمودند: 
روایت داریم که اگر در موقع غذا خوردن شارب آلوده 
بشود کراهت دارد. لذا سعی می کردند کارهایی را هم 
که کراهت داشت انجام ندهند. حاج آقا هر چهارشنبه 
بعد از درس به زیارت حضرت معصومه)س( می رفتند. 
همیشه و در این روز قبل از درس یک ربع، نیم ساعت 
درس اخالق می گفتند و سپس به حرم می رفتند. یک  
هفته در میان هم برای زیارت اهل قبور به شــیخان 
می رفتند چون والده مکرمه و پدر و مادر خانم شان در 

آنجا دفن شده بودند.
 زیارت هایشــان از مشــهد به چه 

شکل بود؟
ما در طول سال حتماً یک بار به پابوس آقا امام رضا)ع( 
مشرف می شدیم. یادم نمی آید که مرحوم والد سالی 
یک بار به مشهد نرفته باشند. می فرمودند: در روایت 
داریم که در ســفر به خانواده ســخت نگیرید و لذا 
در ســفر خیلی به ما خوش می گذشت. ابوی سعی 
می کردند که در طول سال پول کافی کنار بگذارند 
که در سفر به ما سخت نگذرد. معموالً هم قصد 12روز 
می کردند و در ایامی سفر می رفتیم که به درس شان 
در حوزه لطمه ای نخورد. ایشان در این سفرها دفاتر 
مطالعه شــان را به همراه می آوردنــد و در آنجا هم 
مطالعات خودشان را انجام می دادند. هر یک یا 2ماه 

یکباره هم به اتفاق به جمکران می رفتیم.
تواضع آیت اهلل علوی گرگانی در رفتار 
و تعامل با مردم بس بارز و مشهود بود و درباره آن 

سخن ها می رود. در این باره چه خاطراتی دارید؟
حاج آقا برای مردم بسیار احترام و ارزش قائل بودند 
و همواره به ما تأکید می  کردند که مردمدار باشیم. از 
مصادیق آن هم این بود که همیشــه خودشان برای 
تبلیغ می رفتند و ما 4برادر را هم تشویق می کردند 
که برای تبلیغ برویم. وقتی که برای تبلیغ می رفتیم 
می فرمودند: مبادا یک وقت خدای نکرده به ذهنتان 
برسد که آن کشاورزی را که پای منبرتان می آید سواد 
ندارد و من که منبر رفته ام سواد دارم. به هیچ وجه این 
فکر را نکنید... به ما تأکید می کردند: در روز قیامت 
که یوم الحسرت اســت چه بسا شمایی که حدیث را 
مطالعه کرده و منبر رفته و آن را برای مردم خوانده اید 
به بهشت راه نیابید اما کسی که پای منبر شما بوده 
به بهشت برود. چون او شنید و رفت و به آن عمل کرد 
اما تو خواندی و گفتی و بــه آن عمل نکردی و داری 
حسرت می خوری. مبادا چنین شرایطی برایت پیش 
بیاید که حس برتری نســبت به مردم داشته باشی. 
می فرمودند: خودتان را در ردیف مردم و حتی پایین تر 
از آنها بدانید و واقعاً هم خودشــان چنین تواضعی 
داشتند. خاطرم هست که من منزلی را تهیه کرده و 
بابتش بدهکار شده بودم و صاحبخانه به من اجازه داد 
که در مدتی طوالنی بدهکاری ام را بپردازم. من یک بار 
خدمت مرحوم ابوی آمدم و عرض کردم: می خواهم 
برای زیارت به مشهد بروم. ایشــان پرسیدند: پول 
فالنی را داده ای؟ گفتم: نه هنوز بدهکارم. فرمودند: از 
کجا معلوم که زیارت تو مورد قبول واقع شود؟ برو و به 
او بگو و اگر راضی بود برای زیارت برو. وقتی بدهکار 
هستی در درجه اول باید بدهی ات را بپردازی...؛ تا این 

اندازه حقوق مردم را رعایت می کردند.
پیش تر از آن هــم از این دقت ها داشــتند. کوچک 
که بودیــم و به مهمانــی می رفتیم یــک وقت که 
می خواســتیم حرف نابه جایی بزنیم بــه زانوی ما 
می زدند و وقتی به خانه برمی گشتیم تذکر می دادند 
که گفتن بعضی حرف ها در جمع مناســب نیست 
یا این طور نشســتن یــا رفتارت درســت نبود باید 
مواظب باشــی که با مردم چگونه برخورد می کنی. 
خوش اخــالق و خوش رفتار باش. بی مناســبت در 
میان صحبت مردم وارد نشو و به حرف هایشان دقیق 

گوش بده.
در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی به 

شما چه توصیه هایی داشتند؟
همیشه می فرمودند: شــما بزرگ شده سر سفره آقا 
امام زمان)عج( هســتید.... ما را منع می کردند که تا 
جایی که می توانید وارد کارهایی از قبیل نمایندگی 
مجلس و این نوع مناصب نشــوید چون دیگران به 
اندازه کافی هستند و ما که طلبه و روحانی هستیم 
تا بتوانیم باید کار روحانیت مان را پیش ببریم لذا اگر 
بتوانیم درس بخوانیم کــه چه بهتر اگر بتوانیم منبر 
برویم یا درس بدهیم یا تألیفات داشته باشیم یا امام 
جماعت باشیم ترجیح دارد. لذا همواره به مسئوالن 
هم دربــاره مردمداری و رســیدگی بــه امور مردم 
تذکر می دادند. چون خودشــان اهل روستا بودند و 
کشاورزان زیاد به ایشان مراجعه داشتند خیلی درباره 
کار آنها تذکر می دادند. حتی یک بار پول گندم کارها 
را دیر داده بودند و حاج آقا تلفن زدند و باعث شدند 
که دولت زودتر پول کشــاورزان را بدهد. ایشان در 
چند مورد نامه هایی خصوصی که در رسانه ها منتشر 
نشــدند برای رؤسای جمهور فرســتادند و در مورد 
مسائلی تذکر دادند. اگر یادتان باشد ابوی در مسئله 
افزایش قیمت بنزین اطالعیــه دادند. همینطور در 
مورد ربای بانک ها در 13یا 15مورد تذکر دادند که 
در فضای مجازی هم پخش شد. مدیرعامل یکی از 
بانک های بزرگ کشور همراه با معاونان  شان به دیدن 
مرحوم والد آمدند. بیشتر تذکرات ابوی در این زمینه 
بود که بعضی از پول هایی که از مردم می گیرید باعث 
می شــود که آنها در فشار باشــند. برای ما نامه های 
مختلفی می آید که شــکایت دارنــد و بعضی از این 
پول ها شائبه ربا هم دارد و گرفتن آنها حرام است ... 
آنها وقتی رفتند مسئول روابط عمومی شان به ما زنگ 
زد که این صحبت ها را روی سایت نگذارید چون به 
ضرر ما بانکی ها تمام می شود. حاج آقا فرمودند: من 
آنچه را که حق بوده گفته ام و باید در سایت گذاشته 
شود تا مردم اطالع داشته باشند که ما این حرف ها را 
به مسئوالن می زنیم ولی گاهی کسانی که به دیدار 
ایشــان می آمدند آنچه را که به نفع خودشان بود در 
جامعه پخش می کردند و چیزهایی را که به نفع شان 

نبود نمی گفتند.
ظاهــرا ایــن تذکــرات در موضوع 
کسب وکارهای کرونایی نیز مؤثر واقع شد. اینطور 

نیست؟
بله در اول کرونا گفتند به خاطر اینکه کسب وکار مردم 
از بین رفته به آنها وام می دهند و برای این وام سودی 
را درنظر گرفتند که مرحوم ابوی سریع بیانیه دادند 
که باعث شــد دولت بهره را حذف کند و عیناً همان 

پولی را که وام داده بود پس بگیرد.
با این همه مرحوم والد در عرصه های حمایت از نظام 
اسالمی حضور جدی داشتند و برای حضور مردم در 
راهپیمایی های 22بهمن و روز قدس و مناسبت های 
دیگر بیانیه می دادند. همانطور که مقام معظم رهبری 
در پیام تسلیت شان فرمودند، ایشان همواره وفادار 
به نظام و پشــتیبان مردم بودند. ابــوی در مقاطع 
مختلف پشــتیبانی از نظام و همراهی با مقام معظم 
 رهبری را مدنظر داشتند و در فعالیت های سیاسی 

شرکت می کردند.

زندگی او در همه عرصه ها مستند به قرآن و روایات بود
»زنده یاد آیت اهلل العظمی سیدمحمدعلی علوی گرگانی در قامت یک پدر« در گفت و گو با فرزندش، سیدمهدی علوی گرگانی

سیدحسین کشفیگفت وگو
مدرس حوزه علمیه قم

در
ار پ

 کن
 در

نی
رگا

ی گ
علو

ی 
هد

دم
 سی

ین
سلم

 الم
م و

سال
ت اال

حج

صی
شخ

ل 
منز

در 
عه 

طال
ل م

 حا
 در

نی
رگا

ی گ
علو

ی 
د عل

حم
دم

 سی
می

عظ
هلل ال

ت ا
آی

پس از تذکرات ایشان به روسای یکی از بانک ها، مسئول روابط عمومی شان به ما زنگ 
زد که این صحبت ها را روی ســایت نگذارید چون به ضرر ما بانکی ها تمام می شود! 
حاج آقا فرمودند: من آنچه را که حق بوده گفته ام و باید در سایت گذاشته شود تا مردم 

اطالع داشته باشند که ما این حرف ها را به مسئوالن می زنیم!

تاریخ پایداری

تاریخ تشیع

تاریخ معاصر

سربازان نیار
کتاب»ســربازان نیــار«، خاطــرات 
کالم اله اکبرزاده، از رزمندگان دوران 
دفاع مقدس اســت که به قلم ساسان 
ناطق، نویســنده معاصر نگارش یافته 
و از سوی انتشارات ســوره مهر چاپ 
و منتشر شده است. این کتاب حاوی 
77ساعت مصاحبه این رزمنده درباره 
روزهای جنگ و عملیات های مختلف 

و تالش و جانفشانی های رزمندگان اردبیلی است. اکبرزاده 
که متولد هفتم اسفند1345در روستای نیار اردبیل است، 
در 15ســالگی به جبهه رفت. او اکنون کارمند شــهرداری 
است و 3فرزند دختر دارد. در بخشی از کتاب سربازان نیار 
می خوانیم: »به سنگر که رفتیم، لباس فرم سپاه را درآوردم 
و روی خط اتویش تا زدم. نمی خواستم زیاد بپوشم و خرابش 
کنم. دراز کشیدم. ناخودآگاه یاد مادرم افتادم. مادرم 2سال 
بعد از مرگ پدرم ازدواج می کند. عموها و عمه ام از کار مادرم 
ناراحت می شــوند و تصمیم می گیرند من و مرضیه به خانه 
عموعلی برویم و برادرم بایرام هم در خانه عمو حیدر بماند. 
برادر بزرگم رجب، برای بخت و اقبال بهتر و لقمه ای نان بیشتر 
برای خانواده، مثل بعضی از جوان ها راهی تهران  شد؛ در یک 
آجیل فروشی کار می کرد و وقتی به خانه برمی گشت، با دست 
پر می آمد. عموعلی دامدار بود و عموحیدر، کشاورز. شوهر 
مادرم مرد مؤمنی بود. به مادرم گفته بود هر وقت خواســت 
به بچه هایش ســر بزند؛ ولی عموهایم روی خوش به مادرم 
نشــان نمی دادند. هر روز بی تابی می کردم و بهانه مادرم را 
می گرفتم. دلم می خواست مرا در آغوش بگیرد، من دستم را 
روی سینه اش بگذارم و او با من حرف بزند. گاهی دور از چشم 

عمویم پیش مادرم می رفتم.«

فاخته های ناصره
کتاب»فاخته هــای ناصره« مجموعه 
بــه  به هم پیوســته  داســتان های 
قلم ناهید رحیمی اســت که از سوی 
نشر صاد منتشر شده است. ماجراهای 
داستان های این کتاب در زمان خالفت 
عباســیان می گذرد و به پرسش های 

مخاطبان امروزی درباره  زندگی و دلیل رفتار و کردار آخرین 
امامان شیعه پاسخ می دهد. آنچه داستان های کتاب فاخته های 
ناصره را به هم پیوند می دهد موضوع مهدویت و انتظار است. 
ماجراهای این کتاب از زمان حکومت عباسی روایت می شود 
و تا حدی به زندگی عیسی مســیح هم مرتبط است. ناهید 
رحیمی در هفــت واگویه روایاتی را بازگــو می کند که به هم 
پیوســته اند و بنا دارند به مخاطبان خود درباره سه امام آخر 
شــیعیان اطالعات بدهند. محتوای این داستان ها برگرفته 
از روایات و اسناد واقعی اســت، اما شخصیت های خیالی هم 
برای پیشبرد داستان به این کتاب اضافه شده اند. در بخشی 
از کتاب فاخته های ناصره می خوانیم: بغضم را فرو می دهم. 
لحظه ای نگاه مهربــان مادرم را می بینم کــه مطمئن و آرام 
موهایم را نوازش می کند تا باز هم آرامم کند. با صدای فریاد 
وحشت زای کفتارهای حکومتیان که از درودیوار باال می آیند، 
قلم را بر زمین می گذارم. ســربازان با مشعل هایی در دست و 
شمشیرهایی کشیده به درون باغ می ریزند. یارانم، مضطرب و 
پریشان برمی خیزند. وحشت کرده اند. به جز یهودا که لبخند 
زهرآگینش آتشــم می زند. به گمانم ســرکرده سیاه رویان 
حکومتی است که وحشــیانه وارد کلبه می شود و چشم های 
خونینش از پشــت نقاب آهنین یکایک یارانــم را می کاود و 
ناگهان... انگشت های اشاره به ســمت یهودا نشانه می روند! 
سربازان بر سرش می ریزند و او را که فریاد می زند، من نیستم... 

من عیسی)ع( نیستم به زنجیر می کشند و بیرون می برند.

مسیر رستگاری
کتاب»مسیر رستگاری«)خاطرات 
بهزاد رستگاری از»مدرسه فیضیه« 
تا »دانشگاه اســتانفورد«( روایت 

زندگی رزمنده پرســتار محمد)بهزاد( رستگاری به 
قلم شبنم غفاری حسینی است که از سوی انتشارات 
شهیدکاظمی منتشــر و روانه بازار کتاب ایران شده 
اســت. در بخشــی از معرفی این کتاب آمده است: 
»پرستاران در دوران دفاع مقدس با از خودگذشتگی 
و ایثار مثال زدنی خود، نقش آفرینی کردند. آنها در آن 
دوره باید نقش روانشــناس، جامعه شناس، روانکاو، 

مشاور و مربی را در آن شرایط ایفا می کردند. 
بنابراین کار پرســتاران تنها پرســتاری و درمان 
مجروحان نبود بلکه آنها هم سنگ صبور رزمندگان 
و هم در برهه ای از تاریخ جنگ تحمیلی که امکان 
اهدای خون به مجروحان و آســیب دیدگان وجود 
نداشت، این وظیفه را بر عهده می گرفتند و پیشقدم 
می شدند. دکتر بهزاد هم از همین دست پرستارانی 
اســت که همه وجودش را وقف جبهه و مجروحان 
جنگ کرده بود. با اینکه او پرســتار بود و به عنوان 
نیروی پرستار اعزام شده بود اما همه او را به عنوان 
دکتر می شــناختند و صدا می زند.« کتاب مسیر 
رســتگاری روایت یک عمر مجاهدت دکتر محمد 
رستگاری، پرستاری که مجاهدت هایش از دوران 
دفاع مقدس آغاز و تا ایام دفاع از سالمت ادامه داشته 
را با قلمی روان و ساده روایت کرده است.  این کتاب 
در قطع رقعی و در 344صفحه توســط انتشارات 

شهیدکاظمی روانه بازار شده است.
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نویسندگی را با »نون«کوچک نوشته اند! 
گفت وگو با احمدرضا امیری سامانی، نویسنده کتاب»قدیس دیوانه« و برگزیده جایزه ادبی جالل آل احمد

عادتهاینوشتنبهروایتنویسندهبرگزیدهجایزهادبیجاللآلاحمد
 باید اعتراف کنم که نوشتن عشق من است و به قول یکی از دوستانم، 
به عنوان یک گلبول اضافه در خون من ثبت شــده. دوستانی که از 
نزدیک من را می شناسند، متوجه اند که اگر به مدت یکی دو روز از 
نوشتن یا مطالعه دور بمانم، حالم خراب می شود. با   اینکه کاری که 
االن دارم برای امرار معاش انجام می دهم کار فنی است و در زمینه 
فرهنگی نیست اما اطرافیانم همه درک کرده اند که بهترین آرام بخش 
و شادکننده من، نوشتن و رفت وآمد به مراکز فرهنگی است و از بابت 
این درک و همراهی از آنها متشکرم. مطالعه و خواندن و نوشتن را برای 
من به عنوان تزریق روزانه آن گلبول اضافه درنظر بگیرید. درمورد 
اولویت های نویسندگی، من به مشاهده، سفر و حضور در جامعه و 
معاشرت با مردم اعتقاد شدید دارم و سفر هم نباید با امکانات لوکس 
از پیش تعیین شده انجام شود. سفری که هتل و محل اقامت و مراکز 
خرید آن ایزوله و جدا از بافت بومی باشند، از نظر من سفر نیست. 
درمورد قرنطینه هم باید بگویم به هرحال نویسنده برای خلق اثر به 
تنهایی و تمرکز احتیاج دارد اما تنهایی و تمرکز نباید کلیشه بشود و از 
آن مهم تر، خلوت و قرنطینه نباید کلیشه نویسندگی قلمداد شود. این 
تصور اشتباه است که نویسنده ها عموماً شخصیت های خلوت گزین و 
درون گرایی هستند. آن خلوت و آن قرنطینه، همیشگی نیست و در 
زمان های خلق اثر اتفاق می افتد؛ چه بسا اینکه عمده کار نویسنده 
در زمان های تحقیق و مشــاهده اتفاق می افتد تا زمان نوشتن در 
خلوت. نویسنده به تجربه زیست احتیاج دارد و این تجربه زیست 

هرقدر غنی تر باشد، آثار او هم قوی تر خواهند بود. درمورد خود من، 
خلوت، تنهایی و تمرکز یا قرنطینه زمانی اتفاق می افتد که یک ایده 
به ذهنم رسیده باشد و وقت نوشتن آن باشد. من ساعت هایی در روز 
را می خوانم و می نویسم و وقتی زمان خلق یک اثر برسد، وارد همان 
دوره تمرکز می شوم و البته اینطور نیست که کل روز را در آن حالت 
باشم. معموالً در همان دوره قرنطینه هم بعدازظهرها استراحت می کنم 
و جالب اینجاست که حاالت این خلوت یا قرنطینه واقعا برای هر فرد 
متفاوت است. یکی از دوســتانم به پارک می رود و یک گوشه روی 
صندلی می نشیند و می نویسد، یک نفر در یک کتابخانه می نشیند و 
یکی مثل خود من، یک اتاق را انتخاب می کند. من عادت به تایپ دارم 
و البته یک دفترچه یادداشت همراهم هست که ایده هایم را شکار 
کنم تا در تالطم اتفاق های روزمره از دستم نروند اما عمده نوشتنم 

با صفحه کلید است.
درمورد عادات نوشتن، از دفترچه یادداشت شروع می کنم. وقتی 
ایده ای به سرم خطور می کند، آن دفترچه یادداشت نقش یک قفس 
محکم و مطمئن را بازی می کند که سوژه را در آن یادداشت می کنم 
و خیالم راحت می شود که شکارش کرده ام. اگر نباشد، سوژه ممکن 
است مثل یک پرنده، از بین دست هایم بپرد و الی هیاهوی زندگی 
گم وگور شود. این شرایط فقط برای من نیست. من یکی از بسیارم. 
اینجا باید یک گریز به زندگی دوســتان امثال خودم بزنم. خیلی از 
ماها تا آخر عمر زیر همان تخته سنگ می مانیم و می میریم و بعضی 

هم برعکس، شرایط زندگی برایشان مساعد است و آنطور زندگی 
می کنند که فانتزی های عوام از نویسنده تخیل می کنند اما درمورد 
خود من، بزرگ ترین چالشی که هر روز دارم تکاپویی است که برای 
رسیدن به لپ تاپ و نوشتن انجام می دهم؛ عطشی که هر روز برای 
رسیدن دارم و تالشی که برای این کار انجام می دهم. در حالت عادی، 
هر روز اول صبح که دنیا هنوز خواب است و آخر شب که دنیا از تالش 
افتاده را برای خودم بیمه کرده ام. من هر روز ساعت 6صبح از خواب 
بیدار می شوم و شروع به نوشتن می کنم؛ شب ها هم همینطور. وقتی 
از کار برمی گردم، تتمه کارهای روزمره را انجام می دهم و بعد پشت میز 
کارم می نشینم و می نویسم. من این موضوع را به خیلی از هنرجویانی 
که با آنها مراوده داشته ام هم گفته ام که اگر نوشتن معشوق شماست 
و بدون نوشــتن احســاس پوچی یا پیری می کنید، در مسیر آن 
قدم بردارید، وگرنه اشــتباه قدم برداشــته اید. من گاهی وقت ها 
خودم را مثل آن ســرباز جنگ جهانی دوم در یک شهر جنگ زده 
می بینم که معشوقه اش هر روز در ساعتی مقرر، در آن سوی شهر در 
ایستگاه راه آهن منتظر اوست و او باید زیر آوار بمب و گلوله خودش 
را به معشوقه اش برساند. دیگر به بمب نمی شود اعتراض کرد، به آوار 
نمی شود اعتراض کرد، چون اتفاق هرروزه اند و مجالی برای اعتراض 
نیست. ذات بمب و گلوله باریدن و انفجار است و وضعیت زندگی در 
این شهر یک عادت شده. فقط باید دوید و از میان این بمب ها و آوارها 

رد شد و یار را مالقات کرد.

مکث

یادداشتی بر کتاب»از جهنم سرد شین تا بهشت ارزنتاک«؛ 
خاطرات سیدعلی کاظم داور

سال های طوالنی نبرد یک رزمنده
برای بسیاری از رزمندگان 
دوران دفاع مقــدس فرقی 
نمی کرد در چــه جبهه ای 
با دشــمن مقابلــه کنند، 
اکثر آنها بنــا به صالحدید 
و دســتور فرماندهان خود 
به مناطق مختلــف اعزام 
می شــدند تا تعادل قوا در 
آن بخش ها به نفع نیروهای 
خودی رقم بخــورد و این 

یکی از رموز موفقیت رزمندگان اســالم در طول 8ســال 
دوران دفاع مقدس و حتی سال های بعد از آن بود که اشرار 
و مخالفان نظام در بخش هایی از کشورمان، مانند مناطق 
مرزی سیستان و بلوچستان ناامنی ایجاد می کردند. یکی 
از رزمندگان نام آشــنا در این عرصه، زنده یاد ســیدعلی 
کاظم داور بود که خاطــرات او با عنوان»از جهنم ســرد 
شین تا بهشــت ارزنتاک« از سوی انتشــارات سوره مهر 
چاپ و منتشر شده اســت. کاظم داور از اهالی رامهرمز در 
استان خوزستان بود که وقتی جنگ تحمیلی شروع شد، 
نوجوانی بیش نبود اما ســالح به دست گرفت و به مقابله با 
دشــمن متجاوز پرداخت که به آب و خاک ما تجاوز کرده 
بود. ســال های اول حضور او در مناطق جنگی همزمان با 
چند عملیات سرنوشت ســاز در جبهه های جنوب بود که 
وی در جزیره مینو مستقر می شود. شرح وقایع بخشی از 
عملیات کربالی4 و نیز کربالی5 که سیدعلی کاظم داور 
در آن حضور داشــته در فصل اول کتاب به تفصیل آمده 
اســت. بخش هایی مانند»فرار از کمین«، »از شهر فاو تا 
شــلمچه«، »محاصره در جزیره« از قسمت های خواندنی 
کتاب درخصوص نبردهای مناطق جنگی جنوب است که 
راوی به جزئیات کامل آن را شرح داده است. خاطرات راوی 
ادامه پیدا می کند تا او به مناطق جنگی در شــمال غرب 

کشور اعزام می شود. 
کاظــم داور به نیروهای قــرارگاه رمضــان می پیوندد که 
فعالیت هــای آنها اغلــب برون مرزی اســت. او به همراه 
نیروهــای این قرارگاه بــه منطقه»گلــی رش« در عمق 
70کیلومتری خاک عراق اعزام می شود که در آنجا محل 
قرارگاه فرماندهی رمضان واقع شده بود. این مقر آن زمان 
وظیفه هدایت و نظارت بر عملیات های جنگ های نامنظم 
را در عمق خاک عراق به عهده داشت. کاظم داور در توصیف 
این مقر نوشــته اســت: »مقر را کوه های عظیم به خوبی 
احاطه کرده بودند. یک باند به شــکل اچ التین هم برای 
فرود هلی کوپترها در آنجا وجود داشــت. هلی کوپترهای 
خودی قادر بودند با پرواز در ارتفاع پایین و در میان دره ها 
و البه الی کوه های عراق به راحتی تردد کنند.« )ص 140( 
راوی در این بخش از کتاب ماجراهای چندین عملیات در 
خاک عراق را شرح می دهد که اغلب با سختی های زیادی 

همراه بوده است.
 او به جنگ هــای نامنظم در شــرایط ســخت جوی هم 
اشــاره می کند که به دلیل زمستان های ســرد و برفی در 
کوهســتان های آن منطقه عمال فعالیت هــای روزمره را با 
دشــواری های زیادی مواجه می کرد. خاطرات راوی همراه 
با ذکر دقیق اسامی افرادی که او را در عملیات های مختلف 
همراهی کرده اند و همچنین نشــانی مناطــق و نیز زمان 
وقوع رویدادهاست که این مســئله ثبت دقیق رویدادهای 
جنگ براساس خاطرات شفاهی افراد را آسان و کاربردی تر 
می کند. کاظم داور بعد از پایان جنگ هم به فعالیت های خود 
به مقابله با تهدیدهایی که کشورمان را تهدید می کرد ادامه 
داد و برای مبارزه با اشــرار به منطقه سیستان و بلوچستان 
اعزام شد. او در آنجا هم با رشادت های خود در مقابله با اشرار 
موفق عمل کرد و باعث پیشرفت طرح های عملیاتی مبارزه 
شد. او در شرح ماجرای حضور خود در مناطق مرزی استان 
سیستان و بلوچستان نوشته اســت: »صبح یکی از روزهای 
مهر1368بود که با حدود 15دستگاه ماشین و تقریبا 100تا 
150نفر ســرباز به فرماندهی آقای رضا خراسانی، فرمانده 
تیپ عملیاتی 23عاشــورای کمیته زاهدان، با تجهیزات و 
مایحتاج کامــل و با 3قبضه دوشــکا و همچنین یک قبضه 
توپ 14/5ضد هوایی، که من سراکیپی آن را به عهده داشتم، 
همراه با تعدادی از نیروهایم، برای یک گشت و کمین چند 
روزه از مقر تیپ مان خارج شــده و با حرکت در قسمتی از 
جاده زاهدان به سمت شهر خاش رفتیم... .« )251 و 252( 
راوی کتاب مدت ها در منطقه سیستان و بلوچستان با اشرار 
مقابله  کرد و سرانجام پس از پایان ماموریت به شهر و دیار 
خود در استان خوزستان برگشــت. او در پایان کتاب اعالم 
کرده برای هر عملیات جدید دیگــری که برای حفظ نظام 
مقدس جمهوری اسالمی نیاز باشد آماده حضور است و این 
یکی از آرزوهای او در همه زندگی اش اســت. بخش پایانی 
کتاب را قسمت»عکس ها و اسناد« تشکیل می دهد که در 
آن بیش از 50عکس و ســند مرتبط با موضوع کتاب ارائه 

شده است. 
در بخشی از کتاب از جهنم ســرد شین تا بهشت ارزنتاک 
می خوانیم:» باالخره به رودخانه دریاســور رســیدیم. از 
شدت تشنگی ســرم را توی آب رودخانه بردم و آن قدر از 
آن آب سرد و گوارا نوشیدم، تا سیر شدم. کفش هایم ِگلی 
شــده بود. آن ها را در رودخانه شستم. به  دلیل خستگی و 
نداشتن راهنما و همچنین طغیان آب رودخانه، عبور از آن 
خیلی مشکل بود. بنابراین، به توقف در این سمت رودخانه 
مجبور شدیم. چند خانه متروکه در مجاورت کوه بلندی در 
حاشیه رودخانه قرار داشت. شب را در همان خانه ها ساکن 
شدیم. باران شدیدتر شد و از سقف فرسوده و ترک خورده 
اتاق ها مدام قطرات باران بر سرمان می چکید. سرما تا مغز 
استخوان نفوذ می کرد. هیچ پتویی نداشتیم. بچه ها با هر 
زحمتی بود، هیزم های خیس را آتش زدند و خودشــان را 
گرم کردند. آسمان بعد از چند ساعت سروصدا آرام گرفت، 

و چرت ما به خوابی عمیق تبدیل شد.«
کتاب»از جهنم سرد شــین تا بهشت ارزنتاک«؛ خاطرات 
ســیدعلی کاظــم داور در 338صفحــه بــا شــمارگان 
2500نسخه از سوی انتشارات سوره مهر در تهران چاپ و 

منتشر شده است.

زنی که پشت خزر خواب بود
کتاب»زنی که پشت خزر خواب 
بود« نوشــته مریم بصیــری از 
سوی انتشــارات کتاب جمکران 
منتشــر و راهی بازار نشــر شده 
است. ماجراهای این رمان، درباره 
زندگی زنی از کشــور آذربایجان 

است که دنبال اصل و اصول خویش و یافتن ریشه های 
معنوی و خونی خود، به ایــران بازمی گردد. او در این  
سفر با زنان دیگری آشــنا می شود که هرکدام قصه و 
غصه خود را دارند. 4روایت از 4زن و زندگی متفاوت 
که نقطه تالقی و طالیی زندگی آنها در مسجد مقدس 
جمکران رقم می خورد. داستان »زنی که پشت خزر 
خواب بود«، درباره تردید آدم ها و مشکالت گوناگون 
مردم امروز است؛ داستان تصمیم نهایی هر فرد که باید 
با اتکا به آسمان و دست بر زانوی خویش، مشکالت را 
برطرف کند. مریم بصیری، نویسنده کتاب، متولد اول 
اسفند1348 ارومیه است و مدرک کارشناسی ارشد 
ادبیات نمایشی را از دانشــکده هنر سوره اخذ کرده 
است. او تاکنون آثار متعددی با نگاه به مقوالتی مثل 
ایمان و باور به رشته تحریر درآورده است. در بخشی از 
کتاب می خوانیم: »از دور چند مناره سفید و گنبد سبز 
دیده می شود. مطمئنی که دیگر رسیده اید. ماشین 
جلوی میدان بزرگی توقف می کند. تابلو را می خوانی، 
رویش نوشــته: میدان انتظار! راننــده برمی گردد و 
می گوید: التماس دعا! تا مریم حالی ات کند التماس 
دعای یعنی چه، نگاهت فقط به حیاط بسیار بزرگی 
اســت که در مقابلت می بینی با ساختمانی بزرگ در 
روبه رو، همان گنبد و مناره هایی که از دور دیده بودی.«

سفرنامه

خاطرات

رمان ایرانی

نگاه

زن آقا
کتاب»زن آقا« نوشـــــته  زهرا 
کاردانی روایتی در قالب سفرنامه 
درباره سبک زندگی  خانواده های 
جامعه  روحانیت است که از سوی 
انتشارات ســوره مهر منتشر شده 
است. روایت های کتاب درباره زن 
و شوهر طلبه ای است که هر سال 
در ماه های رمضــان و محرم برای 

تبلیغات مذهبی به نقاط مختلف ایران ســفر می کنند. کتاب 
زن آقا شرح سفر 30روزه  این خانواده به یکی از روستاهای جنوب 
ایران در سال1396اســت. زهرا کاردانی تمام وقایع را شــرح 
می دهد و تصاویری که در پایان کتاب وجود دارد به باورپذیری 
روایت ها می افزاید. نویسنده در این کتاب با دقت فراوان جزئیات 
زندگی، روابط و آداب و رســوم مردم یک روســتای جنوبی را 
توضیح می دهد اما تمرکز اصلی روایــت، بیش از هر چیزی بر 
ســبک زندگی واقعی خانواده های جامعه  روحانیت است. در 
بخشی از کتاب زن آقا می خوانیم: »دخترم را زمین  گذاشتم. به 
تجربه فهمیده بودم که اینطور وقت ها خنده اش نقش پررنگی 
در آغاز یک رابطه دارد. توجه ها کم کم به او جلب  شد. چند نفری 
آمدند طرفمان و دورش جمع  شدند. بعد به مرحله بغل به بغل 
رفتن  رسید. تا صحبت های ســید درباره برنامه های مسجد و 
»خیلی خوشــحالیم که در خدمت تان هســتیم« تمام شود، 
چندده تا سالم و احوال پرسی کرده  و لبخند زده  بودم. سیدگفته 
بود: »لبخند خیلی مهمه! شما وقتی نمی خندی قیافه ت شبیه 
طلبکارا می شه. همیشــه لبخند بزن«! یک نفر اسم دخترم را 
پرسید. تا سر برگرداندم که جوابش را بدهم یک نفر بیخ گوشم 
را گرفت توی دستش و چسباند به دهانش: »اسم واقعی دخترت 

رو به اینا نگو!« خشکم زد. برگشتم و نگاهش کردم.

دهکده خاک بر سر
کتــاب »دهکــده خــاک بــر 
سر« نوشــته فائزه غفارحدادی، 
خاطــرات ســفر 18ماهــه  این 
نویســنده به لوزان اســت که با 
لحنی طنز نگارش یافته و از سوی 
انتشارات سوره مهر منتشر شده 
است. غفارحدادی در این کتاب 
کوشیده اســت آن چیزی را که 

اتفاق افتاده بازگو کند و موارد اضافه دیگر را به روزنوشت های 
خود اضافه نکند؛ به طور مثال اگر از چیزی آگاهی نداشته، 
صریح به آن اعتراف کرده و حسی که در لحظه حادثه داشته 
را بیان می کند. از همین رو مخاطب احســاس نمی کند که 
راوی چیزی را از او پنهان کرده اســت. راوی که مدام در پی 
یافتن جواب های قانع کننده برای پرســش های ذهنی اش 
می گردد، وقتی به بهانه مهدکــودک فرزندش و یادگیری 
زبان، وارد مرکز زنان شهر لوزان می شود، به یک کنشگر فعال 
اجتماعی بدل می شود. فائضه غفارحدادی در مقدمه ای که 
برای کتابش نوشته این نکته را بیان کرده و نوشته است: »اسم 
این کتاب را ســفرنامه نمی گذارم؛ چرا که به آن نیت نوشته 
نشده و شبیه ســفرنامه های رایج هم نیست که شاید پیش 
از این خوانده اید. اینها در واقع ادامه همان روزنوشــت هایی 
هستند که از زمان دبیرســتان برای دل خودم می نوشتم.« 
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »نتوانستم خبر نی نی را 
به خانواده ها بدهم. چند روز اول فرصت مناسب پیش نیامد 
و بعدش هم تصمیمی  برای گفتن نداشتم. یک هفته پیش 
سرمای شدیدی خوردم. نمی دانم شــاید هم آنفلوآنزا بود. 
به خاطر نی نی قرص نخوردم و طوالنی شد. آن قدر نگرانی و 
مراقبت و نظرات مختلف دریافت کردم که خودم هم استرس 

گرفتم که چرا خوب نمی شوم.«

علی اهلل سلیمیگفت و گو
روزنامه نگار

احمدرضا امیری سامانی، متولد ۱۳۵۹ در شهر 
تهران است و لیسانس مترجمی زبان انگلیسی 
دارد. شروع نویســندگی اش از سال ۱۳۸۴ در 
ضمیمه های مسافر و تاکسی روزنامه همشهری 
بوده اســت. بعد از آن در روزنامه ها و نشریات و 
سایت های مختلف هم مطالبی منتشر کرده است. 
در سال ۱۳77بعد از دیدار و آشنایی با مرحوم نادر 
ابراهیمی به نویسندگی عالقه مند شد و بعد به 
واسطه کار در حوزه هنری با نویسندگان و اهالی 
ادبیات آشنا شد و نوشتن را آغاز کرد؛ نویسندگانی 
همچون محمدعلی علومی، فیروز جاللی زنوزی، 
مرحوم امیرحســین فردی و استادانی همچون   
ابوالقاسم رادفر. در ســال۱۳۸۵ با رشته  تاریخ 
شفاهی آشنا شــد و مقدمات آن را فراگرفت و 
سال ۱۳۸6وارد دوره های داستان نویسی حوزه 
هنری شد. در همان سال به همراه محمد کریمی 
و محسن کاظمی، سایت تاریخ شفاهی ایران را 
افتتاح کرد و عالقه به تاریخ شفاهی و مصاحبه 
باعث شــد، نگاه دقیق تــری به خصوصیات و 
روانشناسی شخصیت ها داشته باشد. در زمینه 
داستان نویسی هم حسین فتاحی نخستین مدرس 
او بود و بعدها با نویسنده هایی مانند رضا امیرخانی، 
حمیدرضا شاه آبادی و محمد کاظم مزینانی آشنا 
شد. از چندی پیش در حوزه  هنری استان اصفهان 
مدرس نویسندگی است و کتاب »قدیس دیوانه« 
او سال گذشته برگزیده جالل ادبی جالل آل احمد 
شد. با احمدرضا امیری سامانی درباره آثار و سیر 

نویسندگی اش گفت وگو کرده ایم.

ایده اولیه کتاب قدیس دیوانه که بعد از 
انتشار موفق به دریافت جایزه ادبی جالل آل احمد 

شد چطور و کجا به ذهنتان رسید؟ 
خب، کتاب قدیس دیوانه، یک مجموعه داستان است 
که ایده هر داســتان آن در زمان و مکان جداگانه ای 
به ذهنم خطور کرد. اگرچــه در دوره ای که تمام این 
داستان ها شکل گرفتند، درونمایه واحدی در ذهن من 
حاکم بود و این همان رشته ای است که داستان هایم را 

به هم ربط داده است.
از تجربه نوشــتن این کتاب برایمان 
بگویید. روزها و شــب های شاید دشوار نگارش 

داستان تان چگونه گذشتند؟ 
یکی مثل من، باید تمام جوانب مدنظرش در داستان 
را رعایت کند. وقتی با داســتانم تنها می شوم، دیگر 
به خودم تعلــق ندارم و واقعاً خــودم هم وارد محیط 
داستانم می شوم و شــخصیت ها را همراهی می کنم 
و بعد بارها و بارها و از زاویه های مختلف وارد صحنه 
داستان می شوم تا رضایتم تأمین شود که چیزی ناقص 

و یا خام نوشته نشده. بگذارید یک مثال بزنم. یک بار که 
به فرودگاه بین المللی امام )ره( رفته بودم، متوجه شدم 
که یک پیرمرد ایرانی در ارمنستان فوت شده و جسد 
او را به ایران برگردانده اند. رفتم و چند ثانیه ای حاالت 
و رفتارهای بازماندگان را ریزبه ریز زیرنظر گرفتم. بعد 
برگشتم به سمت سالن انتظار. یک لحظه جمعیتی را 
تصور کردم که در واقعیت نبــود ولی در خیالم برای 
مشایعت مرحوم آمده بودند. دفتر یادداشتم همراهم 
نبود و در گوشی همراهم یادداشتش کردم. یکی دو 
هفته به عید مانده بود و من در آن دو هفته نتوانستم 
آن را بنویسم. فقط صبح زود بیدار می شدم و درمورد 
فضای داستان و شخصیت هایش تحقیق می کردم. در 
آن زمان با اینکه مشغول کارهای روزمره بودم، بخشی 
از موتور مغزم ســرگرم پردازش و باال و پایین کردن 
داستان بود. تااینکه عید شد و من فرصت پیدا کردم 

داستانم را بنویسم. 
10روز طول کشید تا آن داســتان را نوشتم و چند 
باری بازنویسی کردم. 10روز از صبح می رفتم داخل 
پارکینگ خانه مادری ام که در منطقه سردســیری 
است و یک بخاری برقی را روشن می کردم و تا عصر 
می نوشتم. روز دهم بود که داســتان تمام شد و من 
با خیال راحت از پارکینــگ و نوعی از محیط خیالی 
داستانم خارج شدم و به جمع خانواده برگشتم! وقتی 
مشغول نوشتن یک داستان می شوم، حتی فیزیک 
خودم را هم داخل فضای داســتان تصور می کنم و 
اگر بنا به دلیلی رشته حوادث پاره شود و من به دنیای 
واقعی برگردم، شخصیت های داستان را می بینم که به 
طرفم دست دراز کرده اند و فریاد می زنند: »بیا و قصه ما 

را تمام کن و ما را از این بالتکلیفی نجات بده«.
از تجربه ارتباط تان با مخاطبان این اثر 
بگویید. آیا بازخوردی دریافت کرده اید؟ آیا خاطره 

ویژه ای از بازخورد مخاطبان اثرتان دارید؟ 
باید از تمام مخاطبانم تشــکر کنم. آنان مرا غافلگیر 
کردند. انتظار این استقبال را نداشتم. وقتی می دیدم 
که داســتان هایم و درونمایه های آنها، بازخوردهای 
خوبی در مخاطبینم داشــتند، به  شــدت ذوق زده 
می شــدم. این انتقال جهان بینــی و درونمایه اثر، 
بزرگ ترین آرزوی هر فردی اســت که در هر رشته 
از هنر، صاحب اثر است. من با انتشار کتابم به آرزویم 
نرســیدم. خودم هم معتقدم که فعل انتشار کتاب، 
آرزوی یک نویسنده واقعی نیست و اگر کسی چنین 
تصور و هدفی دارد، نویســنده نیست. هدف واقعی و 
آرزوی اصلی، خوانده شدن کتاب و انتقال درونمایه 
و جهان بینی نویســنده اســت، حتی اگر کتاب در 

10نسخه منتشر شود و در 10نفر اثر کند.
ارتباط تان با کتاب الکترونیک چگونه 
اســت؟ عادت به خواندن نســخه الکترونیک 
کتاب ها دارید یا همچنان نسخه کاغذی کتاب ها 

را می پسندید؟ 
خود من هنوز با کتاب های الکترونیک اخت نشده ام. 

یک دلیل آن فیزیکی است و به خاطر حجم کم گوشی 
تلفن همراه به نســبت بدن خود من است. موضوع 
بعدی نور صفحه گوشی موبایل است که چشم هایم را 
خسته می کند و خواب آلوده می شوم. من هنوز کتابی 
را دوســت دارم که در میان دست هایم حسش کنم 
و بتوانم زیر نور مالیم یک چــراغ، آن را مطالعه کنم. 
اگرچه می دانم که کتــاب الکترونیک از نظر حجم و 
فضای نگهداری چه مزایایی دارد و شاید تبدیل چوب 
به کتاب، منصفانه ترین ظلمی است که ما به جنگل ها 
می کنیم ولی بازهم نمی توانم روی گوشی به مدت زیاد 
برای خواندن متن کتاب تمرکز کنم چون خواب آلوده 
می شــوم و گردنم درد می گیرد. این را هم بگویم که 
لپ تاپ پیرم تالش های پرثمرتری برای دوستی من 
با کتاب الکترونیک انجام داد و نور صفحه اش را مانند 
زمان هایی که تایپ انجام می دهم، مالیم کرد تا بتوانم 
کتاب الکترونیک را به راحتی بخوانم اما لپ تاپ را که 
نمی توانم مثل کتاب، همه جا با خودم ببرم. شاید یک 
تبلت ساده واسطه بهتری برای این رفاقت ما باشد اما 
برای دیگران که مثل من نیستند و مشکلی با صفحه 
گوشی ندارند، کتاب الکترونیک را توصیه می کنم. یک 
گوشی موبایل به راحتی می تواند به اندازه یک کتابخانه 

بزرگ، کتاب در دل خودش جا بدهد.
به نظرتان نویســندگی یک شــغل 
است؟ آیا در حوزه نویسندگی، آینده شغلی ای 
برای خودتان متصور هســتید؟ در چه صورتی 
نویســندگی در کشــور ما تبدیل به یک شغل 

می شود؟ 
 من اصاًل توصیه نمی کنم که کســی به نویسندگی 
به عنوان شغل نگاه کند، حتی اگر درآمدی از این راه 
کسب می کند. گرچه االن به عنوان یک شغل، جای 
خودش را درمیان مشــاغل باز کرده و دانشگاه ها با 
تبلیغات روی شغل نویسندگی، در رشته های مختلف 
جذب دانشجو می کنند. درصورتی که نویسندگی در 
مرحله اول باید یک عشق و یک هنر برای فرد باشد تا 
در آن دوام بیاورد. دوستان زیادی را می شناسم که از 
راه نوشتن کســب درآمد می کنند. خود من سال ها 

از راه نوشتن مقاالت در رســانه های مختلف کسب 
درآمد می کردم اما ایــن درد دل را هم باید بکنم که 
چانه نان هنر را کوچک گرفته اند. اصاًل نویســندگی 
را با »نون« کوچک نوشــته اند؛ یعنی نویســندگی 
شغلی است که ســختی زیاد و درآمد مالی کم دارد. 
در واقع باید یک اتفاق مانند معجزه به وقوع بپیوندد 
که نویسنده ای از راه فروش آثارش پولدار شود. خطر 
دیگری که شغل نویسندگی دارد این است که گاهی 
نویسنده مجبور می شود برای ارتزاق و فرار از مشکالت 
مالی، قلم خودش را وارد فضاهایی بکند که از ته دل 
راضی به آن نیست اما ناچار اســت؛ یعنی مجبور به 
سفارشی نویسی هایی می شود که اصاًل در سرشت او 
نیست، ولی چاره ای جز پذیرش ندارد. آنجاست که 
کیفیت قلم و هنر او کم کم تحلیل می رود. خود من 
آن قدر به تنگنا افتادم که نهایتاً به فکر چاره اندیشی 
افتادم و از اســتعدادهای فنی ام کمک گرفتم؛ یعنی 
کارهای فنی مرتبط با ســاختمان انجام می دادم تا 
بتوانم روزگار را بهتر بگذرانــم و دیگر به آفت آن نوع 

سفارشی نویسی ها گرفتار نشوم.
چــه توصیــه ای بــرای نوقلمان و 

عالقه مندان به نویسندگی دارید؟
خیلی از چیزهایــی که به ذهنم رســید را ال به الی 
حرف هایم گفتم اما در اینجا یک درخواســت دارم، 
چون توصیه کردن کار من نیست. دنیای نویسندگی 
مانند آسمان شــب اســت. بعضی ها در آن ستاره و 
ماندگار می شــوند و خیلی ها مثل شهاب سنگ، در 
یک ثانیه برقی می زنند و بعد فرو می افتند و خاموش 
می شوند اما جالب اینجاست که بیشتر آنهایی که مثل 
شهاب سنگ افتادند، به قصد ستاره شدن پا به آسمان 
شب گذاشتند و برعکس، آنهایی که ستاره شده اند، 
قصدشان ستاره شدن نبود. آنها عمری را پای نوشتن 
گذاشتند تا بازتاب دهنده دردها و دغدغه های درونی 
خود و به طبع آن تســکین دهنده دردها در جامعه 
باشند. آنها آن قدر فروتنانه مطالعه کرده اند و نوشته اند 
و سختی کشیده اند که جامعه از آثار و قلم آنها استقبال 
کرده. این افراد هیچ وقت نخواسته اند که آثار خودشان 
را به زور به خورد جامعه بدهند. درخواستم این است که 
دوستانم در تمام دوران نویسندگی بی ادعا و پرتالش 
باشند و مطالعه و مشاهده را شرط اول کار خود قرار 
دهند. هدفشان شهرت و یا فانتزی های کلیشه شده 
نویسندگی نباشــد که اصاًل با ذات نویسندگی جور 
درنمی آید اما خیالشان راحت باشد که آن زمان که 
مطالعه و مشــاهده و تجربه آنها در جوهر قلمشان 
پر شد، روز شــکوفایی و خالقیت آنهاست. آن زمان 
که قلم نویســنده عالوه بر پختگی، آغشــته به بوی 
دردهای جامعه باشد، مخاطب خودش به سمت اثر 
نویسنده می آید و دیگر الزم نیست نویسنده دست به 
دامان کلمات درشت و تزئین شده و یا داد و قال برای 
جذب مخاطب بشود. این اکسیر خودش راه خودش 

را باز می کند.

نسیبه توفیقی؛ نویسنده و منتقد ادبی
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