
آینده توییتر با آمدن ایالن ماسک  بازار پرندگان فریدونکنار بسته شد
كارشناسان می گویند جمع شدن بازار فریدونکنار در جلوگيري از كشتار 

و عرضه پرندگان مهاجر  الزم اما ناكافي است
ماسک در یکی از بزرگ ترین تصاحب های تاریخ دنيای فناوری، تویيتر را خریداری كرد 

اما آینده این شبکه اجتماعی به كجا می رسد ؟
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شب فينال و 
صبح پادشاهی
چه نساجي كه 36سال قدمت دارد و چه 
باشگاه 22ساله آلومينيوم، هيچ كدام تا 
كنون در سطح اول فوتبال كشور جام 

نگرفته اند؛ امشب براي آنها شبي است كه 
شايد در عمرشان فقط يك بار اتفاق بيفتد

 قهرمــان جام حذفــي فوتبال ايــران در فصل
01-1400 امشب مشخص مي شود. اين رقابت ها 
امسال به جام شگفتي ها بدل شد و همه تيم هاي 
مدعي و صاحب نام كشــور پيش از رسيدن به 
مرحله نيمه نهايي حذف شــدند. در نهايت دو 
تيم آلومينيوم و نســاجي كه هيچ كدام سابقه 
فيناليست شدن در اين رقابت ها را نداشتند به 
فينال رسيدند تا از ســاعت20:30 امشب بازي 

فينال را در ورزشگاه آزادي تهران برگزار كنند.

قاتالنقطبهايسهگانه
اينكه بازي هاي نيمه نهايي و فينال امســال 
از تيم هاي بزرگ و مدعي كشــور خالي شده، 
تا حدود زيــادي حاصل كار هميــن دو تيم 
فيناليست است. تيم آلومينيوم در راه فينال 
توانست سپاهان و پرسپوليس را حذف كند. 
اســتقالل و گل گهر هم توسط نساجي از دور 
رقابت ها كنار رفتند. در اين ميان فقط وظيفه 
حذف كردن قهرمان سال گذشته اين رقابت ها 
يعني فوالد خوزستان به دوش تيم دسته اولي 
مس افتاد كه تيم كرماني هم بعدا به دســت 
نساجي از مسابقات كنار رفت. به اين ترتيب 
فينال امســال را دو تيمي برگزار مي كنند كه 
تيم هاي اول تا ســوم ليگ برتر را از مسابقات 
حذف كرده اند. غول كش ها امشــب در حالي 
مقابل هم قــرار مي گيرند كه از ســال88 تا 
كنون ســابقه نداشــته هيچ كدام از تيم هاي 
پرسپوليس، استقالل و سپاهان به جمع 4تيم 
پاياني جام حذفي نرسند اما اين اتفاق امسال 
با شگفتي سازي اراك و قائمشهر در اين جام 

رخ داد.

جواناراكيوپيرمردمازني
باشگاه آلومينيوم اراك ســال79 با نام پاس 
اراك تاسيس شــد و بعد از چند بار تغيير نام 
به صنايع، شن سا، همياري و شهرداري اراك 
باالخره از سال93 با نام آلومينيوم در رقابت ها 
حاضر شد و از آن ســال تا كنون ديگر تغيير 
نام نداده است. اين باشگاه 22ساله طبيعتا در 
مقايسه با نســاجي قائمشهر از سابقه كمتري 
در فوتبــال ايران برخوردار اســت. باشــگاه 
نساجي مازندارن ســال1338 تاسيس شده 
و در تاريخ 63ساله اش همواره با همين نام در 
رقابت ها حاضر بوده است. اين باشگاه 63ساله، 
قديمي ترين باشگاه فعال در تمام استان هاي 
شمالي كشــور اســت )ســپيدرود رشت و 
ملوان انزلي به ترتيب در ســال هاي 1347 و 
1348 تاسيس شــده اند(. فينالي كه امسال 
نساجي چي ها به آن رســيده اند بزرگ ترين 
افتخار اين باشگاه از زمان تاسيس بوده و اگر 
اين فينال با پيروزي و كسب جام همراه شود 
يك اتفاق تاريخي براي اين باشگاه قديمي رخ 
خواهد داد. امشب براي هر دوي اين باشگاه ها 
شبي است كه شايد در تاريخ شان فقط يك بار 

اتفاق بيفتد.

سابقهرويارويي؛يكبردبراينساجي
نساجي و آلومينيوم تا كنون سابقه رويارويي در 
جام حذفي ايران را نداشته اند و اولين تقابل آنها 
در اين مسابقات در فينال امسال رقم خورده 
اســت. اما در تاريخ ليگ برتر اين دو تيم 3بار 
با يكديگر روبه رو شــده اند كه يك بار نساجي 
پيروز شده و 2بار هم بازي به تساوي انجاميده 
است. جالب اينكه اولين بازي تاريخ آلومينيوم 
در ليگ برتر مقابل همين نساجي بوده و اولين 
بازي آينــده دو تيم بعد از فينــال حذفي هم 
مقابل يكديگر خواهد بود! نساجي و آلومينيوم 
امســال در هفته دهم مقابل هم بازي كردند 
كه اين بازي در ورزشگاه شهداي ساري 1-1 
مساوي تمام شد. بازي برگشت آنها در هفته25 
همين چهارشنبه آينده يعني دقيقا 7روز بعد 
از فينــال جام حذفــي در اراك برگزار خواهد 
شد. فصل گذشــته كه آلومينيوم تازه به ليگ 
برتر آمده بود، بازي هفته اول اين تيم در اراك 
مقابل نساجي برگزار شد كه تيم قائمشهري 3 
بر صفر به پيروزي رسيد. جالب اينكه سرمربي 
نساجي در آن بازي وحيد فاضلي بود كه االن 
دســتيار مهدي رحمتي در آلومينيوم است. 
بازي برگشــت دو تيم در فصل گذشته 1-1 

مساوي تمام شد.

جنگشمارهيكها
دو تيم براي فينال امشب هيچ بازيكن محرومي 
ندارند اما ساكت الهامي ســرمربي نساجي از 
حضور در كنار زمين محروم است. چهره هاي 
ويژه هر دو تيم بدون ترديد دروازه بان ها هستند 
كه نقش مهمي را در رساندن تيم شان به اين 
فينال ايفا كرده اند. به خصوص عليرضا حقيقي 
كه نقش اول تيمش در پيروزي مقابل استقالل 
بود و بهترين بازي فصلش را مقابل آبي پوشان 
انجام داد. حســين پورحميدي هم در دروازه 
آلومينيوم درخشــش فراوانــي در اين فصل 
داشته و پيروزي بر سپاهان در ضربات پنالتي با 
درخشش اين دروازه بان به دست آمد. داور بازي 
امشب محمدحســين زاهدي فر داور باتجربه 
بوشــهري اســت كه يعقوب حجتی و هادی 

طوسی كمك هاي او هستند.
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بیرانوند؛ مغانلوی دوم؟
عليرضا بيرانوند تصميم قطعی اش را برای 

 بازگشت به ليگ ايران گرفته اما خطر ربودن 
او توسط رقبای پرسپوليس وجود دارد 
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پای دیگر فینال
امشب بازی دوم دور رفت نيمه نهايی 
ليگ قهرمانان بين ليورپول و ويارئال 

هم در انگليس برگزار می شود 18
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سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 25
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جام حذفی - فینال

 آلومینیوم اراک

نساجی مازندران
20:30

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

پخش زنده روز

لیگ قهرمانان اروپا  - نیمه نهایی

لیورپول

ویارئال
23:30

پنج شنبه 8 اردیبهشت 1401
لیگ اروپا - نیمه نهایی

الیپزیش

گالسکو رنجرز
23:30

وست هام

فرانکفورت
23:30

بولونیا

اینتر
22:45

سری آ ایتالیا

مهار امباپه؟
 کنعانی داغ بود

 آن حرف ها را زد!
شجاع خليل زاده از مردم و کارشناسان می خواهد از اسکوچيچ هم مثل کی روش 

حمايت کنند. او 4گل خورده در 10بازی را آمار خوبی برای خط دفاعی تيم ملی می داند

پيش بازی

مروری بر جدل های بی پايان فرهاد روی 
نيمکت استقالل؛ نمی توان كتمان كرد 
كه او ركورددار تنش روی نيمکت بوده

آقای صلح ممنوع!
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یادداشت
مسعود درستی؛مدیرعامل شركت متروي تهران

امروز هفتــم اردیبهشــت ماه، روز ملــی »ایمنی 
حمل ونقل« اســت. ثبت چنين مناسبتی در تقویم رســمی روزشمار ساالنه، 
نشــانگر اهميت مقوله ایمنی و رعایت آن در مســائل حمل ونقل اســت؛ چه 

حمل ونقل درون شهری و چه حمل ونقل برون شهری.
عوامل متعدد و مهمی را در مبحث ایمن ســازی  هرچه بيشــتر تردد ماشينی 
مردم می توان برشمرد كه برخی ساختاری و فيزیکی هستند و بعضی فرهنگی. 
از نقطه نظر تمهيدات اجرایی، بی تردید امنيت ســاختاری وســایل نقليه كه 
اســتانداردهای خاص خود را شــامل می شــود به همراه بهره مندی از معابر 
استاندارد، 2اصل اساسی به شــمار می آیند. اما یک بعد دیگر قضيه این است 
كه باالترین ســطح ایمنی حمل ونقل را در شکل عمومی بودن آن جست وجو 
كنيم؛ یعنی به موضوع حمل ونقل عمومــی و ارتقاي كيفيت و كميت آن نگاه 
جدی تری داشــته باشــيم كما اینکه طبق آمار و ارقام معتبر پژوهشکده های 
جهانی، ميزان خسارات مالی و جانی سوانح هوایی به مراتب كمتر از تصادفات 
جاده ای و درون شهری است. در واقع می توان گفت هرجا صحبت از سفرهای 
جمعی و حمل ونقل عمومی به ميان می آید، قطعا مباحث ایمنی با حساسيت 

بيشتری دنبال می شود.
در حوزه حمل ونقل درون شهری، قطعا شبکه راه آهن ریلی زیرزمينی یا همان 
مترو، بهترین نوع حمل ونقل عمومی به شمار می آید كه شاخصه های سه گانه 

آن با عناوین »ایمن، پاک و ارزان« تبيين شده است.
در همين شهر تهران اگر شبکه خطوط هفت گانه مترو احداث  نشده بود، نه تنها 
به صف ترافيک خودروهای شــخصی در معابر حمل ونقلی كيلومترها افزوده 
می شد بلکه آمار تصادفات و سوانح، ميزان آلودگی هوا، مصرف سوخت و افزایش 
زمان سفر شهروندان نيز روند تصاعدی به خود می گرفت و چه بسا با مختل شدن 
برخی برنامه ریزی های زمانی برای رسيدن به مقصد، روزانه كارهای زیادی روی 

زمين می ماند.
بنابراین وقتی از لزوم توســعه مترو و فراگيری آن در كل ســطح كالنشهرها 
صحبت می كنيم، در حقيقت همان مبحث ایمنی حمل ونقل را در شکل جامع و 
همه شمول آن مدنظر داریم. حتی در مقطع كنونی كه قيمت كاال و خدمات در 
صنایع عمرانی به شکلی عجيب تورم یافته است، باز هم با یک حساب منطقی 
و بررسی علمی می توان دریافت كه در بلندمدت، هزینه كردن در حمل ونقل 
عمومی و خصوصا راه آهن ریلی زیرزمينی، فواید پرشــماری در قبال مخارج 

صورت گرفته دارد و سودآور است.
امروز شما با بهره مندی از ایســتگاه های متعدد و مسير بدون ترافيک تونل های 
مترو می توانيد برنامه ریزی زمانی دقيق تری برای رسيدگی به امور جاری زندگی 
خود داشته باشيد؛ از گزند تصادفات غيرمترقبه در امان هستيد و آرامش خاطر 
بيشتری در عبور و مرور روزانه دارید. به تعبيری دیگر، ایمنی را نه در لفظ كه بعينه 
و در سطوح مختلف آن تجربه می كنيد؛ ضریب خطای راننده، مشکالت ساختاری 
معبر و مسير، گرما و سرما، تحمل آلودگی هوا، نوسانات پردامنه و سليقه ای بهای 
استفاده از خودروهای سواری و... قطعا در مقوله بهره مندی از شبکه مترو بسيار 
كمرنگ تر از سایر مدهای حمل ونقلی به چشم می آید و این واقعيتی است كه تمام 

دنيا به آن پی برده و در ورطه عمل به آن اقدام كرده است.
در شهر تهران نيز فارغ از ماجرا های دوران شيوع بيماری كرونا، استقبال مردم 
از مترو طی 2دهه اخير رو به رشد بوده و اگر بتوان دامنه پراكندگی ایستگاه ها را 
با احداث خطوط جدید و تکميل خطوط هفت گانه موجود در مناطق مختلف 
گسترش داد، بی شــک ظرف یکی، 2دهه آینده، وجه غالب تردد های روزانه 

درون شهری از طریق شبکه مترو صورت خواهد پذیرفت.

 سطوح مختلف ایمني
نه تنها سردار جنگ بلکه سردار عشق و محبت  حمل و نقل

بود؛ فاتــح دل بچه های یتیــم. آغوش گرمش 
پناهگاهی بود برای آنها تا دست نوازش بکشد 
به سرشان و از محبت پدرانه سیرابشان کند. قلب 
رئوفش تاب گریه های دردمندی که از بی پناهی 
می نالید را نداشت. همه ســعی اش بر این بود تا 
خانواده های نیازمند را حمایت کند و گل لبخندی 

را روی لب هایشان بنشاند...

پای صحبت های همسر شهيد حميد تقوی فر
سرداری که همیشه روزه بود
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فرهاد مجیدی در آستانه کسب عنوان قهرمانی لیگ 
برتر با استقالل قرار دارد؛ عنوانی بسیار ارزشمند که 
اگر به دست بیاید، طلسم 9ساله این تیم را خواهد 

شکست و محبوبیت مجیدی را دوچندان می کند. 
در عین حال اما مجیدی برای رســیدن به این 

مهم، مســیری جنجالی را می پیماید. تقریبا 
هیچ هفته ای نیست که دست کم خبر درگیری 

لفظی او با یک نفر رسانه ای نشود...

عبدالملکي: مارپيچ دستمزد و تورم در ایران رد شده 
استدالل  وزیر در دفاع از افزایش دستمزدها

مروری بر جدل های بی پایان مجيدی روی نيمکت استقالل
آقای صلح ممنوع!
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مدت هاســت کتاب های میچ آلبوم بین خوانندگانش 
به عنوان منبع الهام بخشی برای گفت وگوهای متفکرانه، 
امید و ایمان شناخته شده است. او در چندین کتاب از 
مفهوم بهشت نوشته است؛ کتاب هایی چون »پنج نفری 
که در بهشت مالقات می کنید« و »سه شنبه ها با موری«. 
او برای نخســتین بار از یک داستان خیالی استفاده 
کرده تا نشان دهد اگر کسی خداوند را به هنگام 

نیاز صدا بزند...

ميچ آلبوم از جدیدترین كتابش می گوید
از جست و جوی چیکا تا غریبه ای در قایق

افزایش دستمزد کارگران تأثیری در رشد تورم و تعدیل نیروی 
کار ندارد؛ این تازه ترین اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

است که البته با یافته های علم اقتصاد نیز هم راستاست.
به گزارش همشــهری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

نخستین وزیر کار جمهوری اسالمی است که تحوالت 
بازار بزرگ کار را نه با ســنت های نهادینه شــده در 
این بازار که با نگاهی معقوالنه و تورم با خرق عادت 

می بیند...
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HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.30  No.8485  WED  APR.27 16صفحه راهنما ویژه تهران  5000تومان 2022  24صفحه شماره 8485   سال سی ام 25 رمضان 1443   چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401  

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

برایزلزلهدرتهرانآمادهایم؟
حمیدرضــا صارمــی، معــاون معمــاری و شهرســازی 
شــهرداری پایتخت  به همشــهری آنالین گفت: تهران 
روی 2گسل خطرناک قرار دارد اما همان طور که تجربه 
نشــان داده اگر اســتانداردهای ســاخت رعایت شــود، 
خسارت ها حداقلی خواهد بود؛ بنابراین اگر مقررات  را 
رعایت کنیم، نباید در این زمینه نگرانی ای داشته باشيم.

داعش؛اینباردرهمسایهشرقیایران
نوذر شــفیعی، کارشناس مســائل افغانستان گفت: 
داعش در افغانستان وجود دارد اما داعش افغانستان 
خیلی با داعش سوریه و عراق متفاوت است. تحریک 
طالبان پاکستان، جنبش اســالمی ترکستان شرقی، 
جنبــش اســالمی ازبکســتان و بخشــی از طالبــان در 

افغانستان هستند و با محیط هم آشنا هستند.

بعضیهاکارطنزراباسیرکاشتباهگرفتهاند
نادر سلیمانی، بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگو 
با همشــهری آنالین می گویــد: افرادی کــه می خواهند 
فیلم شــان فروش برود، پیش خود تصــور می کنند که 
فــالن حرکــت را انجــام می دهیم تا کار قشــنگ شــود. 
جمله قشنگ می شود با عرض پوزش، باید بگویم قدری 
دلقک گونه است. ما که نمی خواهیم به سیرک برویم.

دلیلمشاهدهروباه،پلنگوخرسدرشهرها
یک فعال محیط زیست   گفت: تردد، ساخت وسازها، 
جاده سازی ها، سدسازی ها و ساخت نیروگاه در نزدیکی 
حیات وحــش و تغییــرات آب وهوایــی تــا حــد زیــادی در 
سرازیر شدن حیوانات به شهر ها مؤثر است. هرچه هوا 
گرم تر می شــود، آب کم می شــود، طعمه کم می شود و 

حیات وحش به سمت پایین دست می آیند.

روشنگهداریوقلمهزدنپوتوس
محبــوب  رونــده  گیــاه  یــک  پوتــوس  یــا  پتــوس 
آپارتمان نشین هاست که برگ های زیبا، براق و سبزی دارد. 
نگهداری از گیاه پوتوس آسان است برای همین در بیشتر 
خانه ها جا باز کرده است. خاک پوتوس باید مرطوب بماند 
در عین حال نباید بیش از اندازه آبیاری شود روش نگهداری 

و قلمه زدن پوتوس را در همشهری آنالین بخوانید.

شهری

بين الملل

سينما

زیست بوم

زندگی

بحران اقتصادی، 
تحقق نیافتن 

وعده های دولت ها 
در تامین مسکن و 

تورم منجر به افزایش 
بدمسکن ها در 

شهرها شده است.

داده نما
خدیجه نوروزی/ گرافيک: حامد یزدانی

طبق آمار بانك مركزی، مسكن رتبه اول تورم در كشور را دارد و 
بیشترین سهم گرانی در سبد خانوارها را به  نام خود زده است.

پشت بام خوابی، اجاره اشتراكی خانه ها و خوابیدن در خودروهای 
فرسوده ازجمله پدیده هایی است كه در حال رواج است.

طبق آمار رسمی مركز آمار، قیمت اجاره بها در بهار1400 در مقایسه 
با همین فصل در سال99،  63/7درصد باالتر رفته است.

یكی دیگر از عارضه های افزایش اجاره بها، كانكس خوابی است. 
كانكس خوابی با رهن 10 تا 50 میلیون تومان در حال گسترش است.

روزگاردشوار

دولت سیزدهم برای مستاجرها چه برنامه ای دارد؟

5000.000نفر
در 2طرح نهضت ملی 
مسكن و طرح اقدام 
ملی ثبت نام کردند.

2000.000نفر
 حائز شرایط اولیه در 
طرح مسكن ثبت نام 

کردند.

55.000نفر
 با احداث  2شهرک

در  تهران 
جمعیت پذیری دارند.

1000.000واحد
مسكونی برای احداث 
در کشور تامین زمین 

شدند.

2000.000واحد
مسكونی از طرف 
دولت برای تامین 

زمین وعده  داده شد.

870.000واحد
مسكونی عملیات 

اجرایی ساخت شان را 
آغاز کردند.

30تا40
شهر جدید 

در 14 استان احداث 
می شوند.

600.000واحد
 مسكونی 

در شهرهای جدید 
احداث می شوند.

23000هكتار
زمین برای احداث 
مسكن   بررسی 

می شود.

صفحه21

رویگری
تنهانیست

آخرین اتفاقات بعد از انتشار 
 ویدئوی بازیگر پيشکسوت 

از آسایشگاه كهریزک

صفحه11صفحه14

2

مطالبه گری شما  
مخرج مشترک با دشمن  

پیدا نکند

 جمهوری اسالمی می تواند به 
دانشگاه افتخار کند. دانشگاه امروز 

با اول انقالب قابل مقایسه نیست

 مشکل ما این است که شما 
دانشجویان با مسئوالن مربوطه گفت 

و شنود ندارید. این باید حل بشود

  امروز جهان در آستانه  یک نظم 
جدید است. در مقابل نظم دوقطبی ای 

که بیست و چند سال پیش بود

 متأسفانه دولت های اسالمی بسیار 
بد عمل می کنند و حتی حاضر به سخن 

گفتن در موضوع فلسطین نیستند

رهبر معظم انقالب در دیدار  جمعی از دانشجویان:

هایما پژو پارسپژو 405پراید 111
TU5

206تیپ2

 کلید 4000خانه
به زودی در دست تهرانی ها

 معاون شــهردارتهران در جلسه شورای شــهر، جزئياتی درباره روندكار 
در قرارگاه مسکن را  ارائه كرد

برای ساخت 180هزار واحد مسکونی، زمين برعهده شهرداری و ساخت 
بر عهده بنياد مسکن است

 اهالی »حویش نيس« در شهرستان هویزه روایت های مشابهی از اصابت یک راكت شيميایی
به روستایشان دارند

روستایشیمیاییهایگمنام

صفحه3

صفحه4

صفحه15

از تابلوی جدید قيمت در بازار خودرو رونمایی شد
خودروهای نجومی

201-198
میلیونتومان

302-298
میلیونتومان

275
میلیونتومان

377
میلیونتومان

910
میلیونتومان

آخرین قیمت خودروهای پرفروش در بازار  در نخستین هفته اردیبهشت
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رهبر معظم انقالب اسالمی عصر ديروز 

در ديــدار صدها نفر از دانشــجويان و رهبری
اعضای تشکل های دانشجويی، دانشگاه 
را جزو اساسی ترين مســائل انقالب خواندند و با تبیین 
نتايج و دستاوردهای چالش مهم و مستمِر »نگاه انقالبی 
و نگاه جريان ضدانقالبی و واپس گرا به دانشگاه« گفتند: 
جمهوری اسالمی به دانشگاه امروز خود افتخار می کند و 
جوان دانشجو، امروز بايد با تفکر و انديشه ورزی، عمیق 
شدن در مسائل اصلی کشور و پرهیز از هرگونه انفعال و 
ناامیــدی، آرمان های انقالب و کار جــدی و واقعی را از 

مسئوالن کشور مطالبه کند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
آيت اهلل خامنه ای همچنین با اشــاره به در پیش بودن 
روز جهانی قدس تأکید کردند: با توجه به فداکاری های 
بزرگ مــردم فلســطین و اوج گیری رذالــت و جنايت 
صهیونیست ها، روز قدس امسال با سال های قبل متفاوت 
است و بايد با ابراز همدلی و همبستگی با مردم مظلوم و در 
عین حال مقتدر فلسطین، قدرت و روحیه آنها را افزايش 
داد. ايشان در آغاز سخنانشان با ابراز خرسندی از سخنان 
صادقانه و صريح نمايندگان تشــکل های دانشــجويی 
افزودند: اينگونه سخنان، مفید و لذت بخش است البته 
بسیاری از اين مسائل پاسخ دارد اما مشکل اين است که 
گفت و شنودی میان دانشجويان و مسئوالن وجود ندارد 
که ضروری است مسئوالن، وزرا و مسئوالن دستگاه های 
مختلف با حضور در دانشــگاه ها به مطالبات و دغدغه ها 
پاسخ دهند و اگر هم در مســئله ای پاسخی نداشتند از 
پیشنهادها و سخنان دانشــجويان برای حل آن مسائل 

بهره بگیرند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای با اشاره به سخنی از امیرمؤمنان 
در نهج البالغه، موعظه را احیاگر دل خواندند و در مقام 
بیان يک موعظه، با استناد به آيه ای از سوره مريم گفتند: 
روز قیامت، روز حسرت است؛ به گونه ای زندگی کنیم که 
در آن روز سخت، از انجام دادن يا انجام ندادن يک کار، و 
گفتن يا نگفتن حرفی، حسرت نخوريم چرا که جبرانش 
ممکن نیست.  رهبر انقالب در بحث اصلی خود، مسئله 
دانشگاه را مسئله ای اساسی و چالشی دانستند و گفتند: 
از همــان اول، 2نگاه کاماًل متضاد يعنــی »نگاه انقالب 
به رهبری امام خمینــی« و »نگاه جريــان واپس گرا و 

ضدانقالبی« در مسئله دانشگاه به رويارويی پرداختند.
ايشــان افزودند: نگاه انقالبی، دانشــگاه را جايی برای 
نخبه پروری، حل مسائل و پیشرفت کشور می دانست اما 
نگاه دوم، دانشگاه را مکانی برای پرورش مهره های مورد 

نظر غرب می ديد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای در تبییــن ابعاد ديگر چالش 
انقالب و ضدانقالب درباره دانشــگاه افزودند: انقالب به 
دانشــگاه به عنوان مرکز تولید علم و رشــد علمی و در 
نتیجه تأمین کننده اقتدار ملــی نگاه می کرد اما جريان 
واپس گــرای ضدانقالبی، دانشــگاه ها را مرکز آموختن 
پس مانده های کم ارزش دانش غربی می خواســت تا با 
تربیت استاد و دانشمنِد مصرف کننده و مديريت جامعه 
به دســت اين افراد، جامعه ای مصرفی برای غرب ايجاد 
کند. ايشان تدين و در مقابل آن دين زدايی از دانشگاه را 
بعد سوم چالش جدی نگاه انقالب و جريان ضدانقالب به 
دانشگاه برشمردند و افزودند: البته به داليل مختلف، آنها 
قادر به دين زدايی کامل از دانشگاه ها نشدند و بسیاری از 
سرداران و شــهیدان دفاع مقدس و شهیدان هسته ای، 

دانش آموختگان قبل از انقالب بودند.

رهبر انقالب، »هويت بخشــی به دانشگاه« را کار بزرگ 
انقالب خواندند و افزودند: انقالب به ملت »هويت، آرمان، 
شخصیت، استقالل و افق ديد« بخشــید و به تبع آن، 

دانشگاه نیز از اين خصوصیات برخوردار شد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای، رهايی از احســاس حقارت و 
ضعف، و ايستادگی در مقابل مستکبران غربی و شرقی را 
از نتايج احساس هويت و شخصیت يابی دانشگاه دانستند 
و افزودند: جوانان دانشــجو، آن روزها شیرينی احساس 
استقالل و ايستادگی در مقابل زورگويان را با همه وجود 
درک می کردند. ايشان حرکت انقالب در قبال دانشگاه 
را صحیح، مستحکم و تحسین برانگیز خواندند و با اشاره 
به موفقیت های بزرگ اين حرکــت، افزودند: بعدها نیز 
انجمن های اسالمی دانشگاه ها و سپس بسیج دانشجويی 
و بسیج اساتید به عنوان پرچم های انقالب در دانشگاه ها 
برافراشــته شــدند و مباحث عمیق فکری و نظری در 

دانشگاه ها شکل گرفت.
رهبر انقالب در جمع بندی بخش اول سخنان شان گفتند: 
جمهوری اسالمی می تواند به دانشگاه خود افتخار کند اما 
در عین حال می تواند دغدغه دانشگاه را نیز داشته باشد.

حضرت آيــت اهلل خامنــه ای افزودند: وضعیــت امروز 
دانشگاه ها، از لحاظ کمیت و تعداد دانشجو، تعداد اساتید، 
حرکت و پیشــرفت چشــمگیر علمی، تربیت نخبگان 
برجسته، حضور دانش آموختگان دانشگاه ها در عرصه های 
مختلف مديريتی، و از لحاظ حضور دين در دانشگاه ها با 
اول انقالب غیرقابل مقايســه است و جمهوری اسالمی 

می تواند حقاً به دانشگاه خود افتخار کند.
ايشان با طرح اين ســؤال که چرا بايد در شرايط کنونی 
نسبت به دانشگاه دغدغه داشــت، افزودند: آن جريان 
وابسته و واپس گرای ضدانقالب که به ريشه های خارجی 
مرتبط بــود، هنوز فعال اســت و با حمايــت و هدايت 
سیاست های نو استعماری برای دانشگاه ها برنامه ريزی 

می کند، بنابراين بايد دغدغه داشت.
رهبر انقالب يکــی ديگر از نــکات غیرقابل مقايســه 
دانشــگاه های امروز با اول انقالب را میزان تأثیرگذاری 
بر مسائل کشور دانســتند و افزودند: عرصه وسیعی که 
امروزه دانشگاه ها دارند، تأثیرگذاری آنها بر مسائل کشور 
را به مراتب گسترده تر کرده و همین موضوع يکی ديگر 
از داليل لزوم دغدغه مندی در مورد دانشــگاه ها است 
بنابراين بايد در خصوص دانشگاه ها، در 2حوزه دغدغه 

جدی داشت: ۱- هويت زدايی 2- آرمان زدايی.
ايشان افزودند: هويت زدايی همان ايدئولوژی زدايی است 
که ايدئولوژی نیز تفکر و ارزش ها و هويت يک ملت است.

رهبر انقــالب گفتند: آمريکايی ها دائمــاً بر ارزش های 
آمريکايی يعنی همان ايدئولوژی خودشان تأکید دارند؛ 
چگونه کسانی که از ايدئولوژی زدايی سخن می گويند، 
حاضر نیستند اين موضوع يعنی پايبندی به ايدئولوژی را 

از آمريکايی ها ياد بگیرند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای افزودنــد: هويت زدايی يعنی 
تحقیر مبانی انديشــه ای و رويکردهای تاريخی و ملی 
کشور، تحقیر گذشته کشــور و انقالب، کوچک نمايی 
کارهای بزرگ و بزرگ نمايی برخی عیوب. ايشان هدف 
از هويت زدايی را جايگزينی منظومه فکری غرب به جای 
هويت ملی و دينی برشمردند و با اشاره به سند2۰۳۰ به 
عنوان يکی از مظاهر سلطه نو استعمار غرب افزودند: بر 
اســاس منظومه فکری غرب، بايد میراث عظیم انديشه 
و فرهنگ در کشــور کمرنگ يا محو شود، خیل عظیم 
جوانان آماده صعود به قله های شرف و عزت ملی مأيوس و 

ناامید شوند و احساس بن بست به نسل جوان تزريق شود 
بنابراين بايد دغدغه داشت و شجاعانه و با بیان خوب و 

منطق قوی در مقابل اين جريان ايستاد.
رهبر انقالب، دومین دغدغه مهم را آرمان زدايی دانستند و 
گفتند: يکی از مصاديق آرمان زدايی، بی تفاوت کردن نسل 
جوان و دانشگاهی به »فقر و فساد و تبعیض« به عنوان 

۳شیطان بزرگ و ۳عنصر پلید است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای افزودنــد: از جمله مصاديق 
آرمان زدايی، بی تفاوت کردن جوانان به سلطه فرهنگی 
غرب و کم انگیــزه کردن آنان به شــاخص های انقالب 
اسالمی است. ايشان ايســتادگی در برابر ظلم و زيربار 
زور نرفتن را از شاخص های انقالب اسالمی برشمردند و 
خاطرنشان کردند: اين شاخص ها، دنیا را به لرزه درآورد 
و ملت ها را متوجه ايران اســالمی کرد و به دلیل همین 
شاخص ها، در سال های گذشــته هر رئیس جمهوری و 
با هر گرايش سیاسی که بر سر کار بوده هنگامی که در 
سفرهای خارجی در میان ملت ها حضور پیدا کرده، مردم 
برای آنها ابراز احساسات کردند و برخالف پرچم آمريکا که 
آن را می سوزانند، پرچم جمهوری اسالمی را می گشايند 

و باز می کنند.

هوشیاریدربرابرهویتزداییوآرمانزدایی
رهبر انقالب اســالمی، »بازگشت به اســالم ناب و رّد 
تحجر« و »موضوع فلســطین« را از ديگر شاخص های 
انقالب اســالمی دانســتند و گفتنــد: هويت زدايی و 
آرمان زدايی 2دغدغه اصلی اســت که بايد در قبال آنها 
هوشیار بود اما اينکه چه کسانی به دنبال هويت زدايی، 
آرمان زدايی و استقالل زدايی هستند و تا چه حد موفق 
بوده يا نبوده اند، وظیفه دانشگاهیان و صاحبنظران است.

حضرت آيت اهلل خامنه ای در بیان اهمیت بسیار بیشتر 
اين دغدغه ها نسبت به گذشته افزودند: امروز جهان در 
آستانه يک نظم جديد بین المللی است که اين نظم، بعد از 
دوران نظم دوقطبی جهان، و نظريه نظم جهاِن تک قطبی 
در حال شکل گیری اســت که البته در اين دوره آمريکا 

روزبه روز ضعیف تر شده است.
ايشــان افزودند: قضايای جنگ اخیــر اوکراين را بايد 
عمیق تر و در چارچوب شکل گیری نظم جديد جهانی 
ديد که احتماال فرآيندهای پیچیده و دشــواری، در پی 

آن شــکل خواهد گرفت که در چنین شــرايط جديد 
و پیچیــده ای وظیفه همه کشــورها ازجمله جمهوری 
اسالمی حضور ســخت افزاری و نرم افزاری در اين نظم 
جديد به  منظور تأمین منافع و امنیت کشور و به حاشیه 
نرفتن اســت. حضرت آيت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
برای انجام چنین وظیفه بزرگی بیشــترين مسئولیت 
برعهده دانشجويان و دانشگاهیان است و بر همین اساس 
اکنون دغدغه نســبت به دانشگاه ها از اهمیت مضاعفی 
برخوردار می شود. رهبر انقالب اســالمی در پايان اين 
بخش از سخنان خود، انديشــه پردازان، صاحبنظران و 
نظريه پردازان را به برگزاری جلســات و بحث و بررسی 

درباره اين موضوعات فراخواندند.

کانونتزریقامیدباشید
رهبر انقالب در بخش ديگری از سخنان شان چند توصیه 
کاربردی خطاب به دانشجويان و تشکل های دانشجويی 

بیان کردند.
توصیه اول ايشــان »پرهیز کامل از انفعال و ناامیدی« 
بود که در اين زمینه گفتند: شما بايد کانون تزريق امید 
به بخش های ديگر باشــید زيرا همچنان که کشور در 
بخش های مختلف همچون علم و فناوری و سالمت در 
اين سال ها پیشرفت های خیره کننده ای داشته است در 

ساير بخش ها نیز همه نابسامانی ها قابل رفع است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای ناامیدی جوانان و دانشجويان 
را موجب تأثیر منفی بر ساير موتورهای پیشرفت کشور 
دانستند و خاطرنشــان کردند: در دوران دفاع مقدس و 
در حالی که عده ای اصرار داشتند که نمی شود در مقابل 
تجاوز دشمن ايستادگی کرد، جوانان همسن و سال شما 
با همت خود کشور را نجات دادند و با آزاد کردن خرمشهر 

دنیا را متحیر کردند.
ايشــان افزودند: البته بعضی از افراد نسل های گذشته، 
با دچار شــدن به خطا و ناامیدی، از میدان خارج و يا با 
ديگران همصدا شدند، بنابراين مراقب باشید که هیچ گاه 

به قله و آرمان ها پشت نکنید.
توصیه بعدی رهبر انقالب »پرداختن به انديشــه ورزی 
و تقويت تفکر« بود. ايشان محصول »علم بدون تفکر« 
را پديده های خســارت بار بشــری همچون سالح های 
کشتارجمعی خواندند و گفتند: تفکر صحیح به استاد و 

مطالبه گری شما مخرج مشترک با دشمن پیدا نکند
رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار جمعی از دانشجويان و تشکل های دانشجويی:
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اعضای نشريه »شــبکه رهبری اروپا« که متشکل 
از اشخاص با ســوابق ديپلماتیک و سیاسی است 
به همراه اعضای گروه بحــران بین المللی و اعضای 
شــورای روابط خارجی اروپا در نامه ای سرگشاده 
از روسای جمهور ايران و آمريکا درخواست کردند 
تا در مذاکرات پیش رو بر ســر توافق هســته ای از 
خود انعطاف پذيری نشان دهند. به گزارش ايسنا، 
در اين نامه آمده اســت: ما اين نامه را می نويسیم 
تا نگرانی رو به رشــد خود بر ســر مذاکرات جهت 
احیای پايبندی ها به برجام و بازگشــت آمريکا به 
برجام را نشــان دهیم. در ادامه اين نامه آمده است: 
تنها دو ســناريو در پیش رو وجود دارد. در يکی از 
اين سناريوها آمريکا فورا نشان می دهد که رهبری 
قاطع نیازمند انعطاف اســت تا اختالف سیاسی ) و 
نه هسته ای( باقی مانده با تهران را حل وفصل کند. 
در سناريوی ديگر مشــارکت کنندگان وارد حالت 

پات فرسايشی می شوند که نه تنها به نفع هیچ يک 
از طرفین نیست بلکه می تواند به چرخه ای از تشديد 
تنش های هســته ای منجر شــود. ما می دانیم که 
سیاست بر سر برخی مسائل از جمله حضور سپاه در 
لیست گروه های تروريستی خارجی - که مطابق با 
گزارشات آخرين مشکل باقی مانده می باشد - دشوار 
است. با اينکه به طور حتم اين قانون گذاران آمريکايی 
هستند که جزئیات را تعیین می کنند، ما باور داريم 
که راه هايی برای بهره بردن از منافع ضدتروريســم 
اين تصمیم در حین موافقت با خواسته طرف ايرانی 
وجود دارد و پیگیری کامل اين راه ها الزامی اســت. 
ايران نبايد انتظار داشته باشد که توافق هسته ای به 
اختالفات گسترده تر تهران و واشنگتن پاسخ دهد. 
دو طرف بايد با اين فهم که عواقب راهبردی شکست 
در اين گفت وگوها خطیر و ژرف خواهد بود، به مرحله 

نهايی مذاکرات وارد شوند.
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محمد امامی به 2۰سال زندان و رد مال محکوم شد

سخنگوی قوه قضايیه در نشســت خبری سه شنبه  خود با 
خبرنگاران به برخی احکام سنگین صادر شده در ارتباط با 
مفاسد اقتصادی بانک ها اشاره کرد. يکی از اين احکام مرتبط 
با محمد امامی، تهیه کننده پرحاشــیه ســريال های شبکه 
خانگی بود که دادگاه های سال گذشته او سر و صدای زيادی 
به پا کرده بودند. ذبیح اهلل خدائیان از محکومیت محمد امامی 
و چند متهم ديگر بانک سرمايه به مجموعاً ۱۷۰سال حبس 
خبر داد. پیش تر و در جريان برگزاری دادگاه، محمد امامی، 
تهیه کننده سريال شهرزاد در چهارمین جلسه دادگاه خود 
گفته بود: »من به بیت المال، يک ريال بدهکار نیســتم که 

هیچ، طلبکار هم هستم!« 
خدائیان در رابطه با آخرين وضعیت پرونده بانک ســرمايه 
و محمد امامی گفت: درخصوص بانک سرمايه پرونده های 
متعددی تشکیل شد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی 
و اعالم شــدند. اخیرا پرونده منتهی به صدور حکم، قطعی 
شــده و کســانی که تحت تعقیب اند مجموعا به ۱۷۰سال 

محکوم شدند. 
در اين رابطــه محمد امامی به جرم اخــالل کالن در نظام 
اقتصادی به 2۰ســال حبس و رد مال، انفصال از خدمات 
دولتی، سیداحمد هاشمی شــاهرودی به ۱۰سال حبس و 
رد مال و شــهاب الدين قندالی به جــرم معاونت در اخالل 
در نظام اقتصادی به ۱2ســال و۶ماه حبس محکوم شدند. 
يکی از همدســتان هم به جرم مشارکت در اخالل در نظام 
اقتصادی به 2۰سال حبس و رد مال محکوم شده ولی چون 

حکم غیابی است، اسمش را نمی گويم. ۶متهم هم به 2 فقره 
حبس  و ۱۵نفر به حبس و رد وجوه محکوم شدند. در جريان 
دادگاه سال گذشته محمد امامی، طی کیفرخواستش آمده 
بود: »متهم رديف اول، محمد امامــی، تهیه کننده فیلم و 
سريال متهم اســت به اينکه از طريق نفوذ در مديران وقت 
بانک ســرمايه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های 
وابسته به نهاد های مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق 
شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دريافت تسهیالت 
و ضمانت نامه و يا قرارداد حق العمل کاری از نهاد های مزبور 

برای شبکه منسوب به  خود خارج کند.«
 تحصیل مال از طريق نامشروع از طريق دريافت غیرقانونی 
مجموعا به میزان ۹۰میلیارد تومان تســهیالت مشارکت 
مدنی از بانک سرمايه به نام شرکت های مختلف تنها يکی 
از اتهامات او بود. نماينده دادستان در جلسات دادگاه از او 
به عنوان کســی ياد می کرد که در عزل و نصب های بانک 
ســرمايه و صندوق ذخیره فرهنگیان از سال۹2تا۹۵ نقش 

داشته است.

فهرستبدهکارانبانکیچهمیشود؟
بر اساس گزارش ايسنا، خدائیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
اينکه با توجه به اينکه برخی از بانک ها اسامی ابربدهکاران 
خود را منتشر کرده اند آيا دستگاه قضايی به اين موضوع ورود 
کرده اســت و يا برنامه ای برای برخورد با آنها دارد؟ گفت: 
صرف بدهکار بودن جرم محســوب نمی شود مگر اينکه آن 
شخص بدهکار، تسهیالتی که اخذ کرده در محل خود مصرف 
نکرده باشد و يا با صحنه سازی  و اسناد جعلی اين تسهیالت 
را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب 
است؛ لذا موضوع بايد تفکیک شود، يعنی ببینیم کدام يک 
از اينهايی که بدهکار هســتند، مشمول دســته دوم يعنی 
سوءاستفاده کنندگان از اين تسهیالت هســتند و با اسناد 
جعلی و شرکت های صوری وام و تسهیالت دريافت و يا آن 

تسهیالت را در جای خود استفاده نکرده اند. 
بانک ها صرفاً اقدام به اعالم اســامی بدهــکاران کرده اند و 
انتظار ما اين است که آنها را تفکیک کرده و آن مواردی را که 
جرم محسوب می شود، با داليل و مدارکی که نشان دهنده 
سوءاستفاده است، به مرجع قضايی اعالم کنند که طبیعتاً ما 

نیز برخورد می کنیم.
در قضیــه اخیر با توجه بــه اينکه هم بانــک مرکزی و هم 
بانک های عامل گزارشی در مورد اين افراد به شکل موردی 
به دستگاه قضايی ارسال نکرده اند، پرونده ای هنوز تشکیل 

نشده است.

قضايی

 احکام پرونده ارتشا در لواسان
ســخنگویقوهقضاییهدربارهپروندهکارکنانمنابع
طبیعیلواســانگفت:موضوعپروندهارتشــابودو
کســانیکهدراینپروندهمطرحهستندغالبًارشوه
گرفتهوتعدادیهمبهاتهامرشــوهتحتتعقیباند.
1۹نفرازمتهماناینپروندهکهحکمشانقطعیشده
به۶ماهتا۵سالحبسمحکومشدند.»رشیدصفری«
و»یداهللاکبریتاالرپشتی«به۵سالحبسو۳سال
انفصال،»سیفاهللقدیمی«۵ســال،»غالمعباس
وحیدنیا«۵سال،»عبدالرضاقلیبیگیان«یکسالو
»علیرضاشیرزادی«رئیسوقتادارهاموراراضی۳
سال،»فرشادشعبانی«۳سالحبسوباقیافرادبه
۶ماه،یکسالوکمتریابیشترازآنمحکومشدهاند.
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درخواستبرجامیچهرههایاروپاییازایرانوآمریکا

راهنما نیاز دارد که به عنوان نمونه مرحوم آيت اهلل مصباح 
در مسائل فکری، يک استاد و راهنمای مرجع بود.

حضرت آيت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی، دانشجويان را 
به »عمیق شدن در مسائل اصلی کشور و مماس شدن با 
آنها« فراخواندند و افزودند: وقتی با تمرکز بر روی يکی دو 
مسئله، درباره آنها فکر و تحقیق کنید، نتايج اين تحقیقات 
عمیق، برای دستگاه های مربوط قابل استفاده خواهد بود.

ايشــان شــعار امســال يعنی دانش بنیانی تولیــد را از 
جمله مسائل قابل تمرکز برای تشــکل های دانشجويی 
برشمردند و گفتند: با تمرکز بر روی اين مسئله درباره آن 
گفتمان سازی، و علیه مؤلفه های مخل دانش بنیانی مانند 
خام فروشی اســف بار و رايج در کشور يا واردات مصرفی و 

غیر الزم يا قاچاق، جريان سازی کنید.
رهبر انقــالب در ادامه طبیعت دانشــجو را مطالبه گری 
دانســتند و تأکید کردند: از مسئوالن، کار جدی و واقعی 
مطالبه کنید و آنها را از کار نمايشی برحذر بداريد. ايشان 
با تأکید بر اينکــه مطالبه گری بايد بــا ادبیات منطقی، 
هوشمندانه و جدا به دور از دعوا و تند و تیزی باشد، گفتند: 
مطالبه گری مستدل مانع از اين می شود که بعضی ها در 
شرايطی که تشکیالت مديريتی کشور، انقالبی است درباره 
اهمیت نقش دانشجويان تشکیک کنند، چرا که نقش شما 

در اين دوره بیشتر است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای در اين زمینه افزودند: پرهیز از 
برخورد تند و تیز به معنای سازشگری و مجیزگويی نیست 
و من هرگز از اينگونه توصیه ها به جوانان و دانشــجويان 
نکرده و نخواهم کرد بلکه مقصــود از اين توصیه، پرهیز 
از ادبیات مضر و طعنه آمیزی است که متأسفانه امروز در 
فضای مجازی نیز بسیار رايج شــده است. ايشان، عرصه 
مطالبه گری دانشجويان را عرصه متنوعی از مسائل عدالت 
اقتصادی، فرهنگ و سبک زندگی خواندند و در بیان يکی 
ديگر از الزامات مطالبه گری صحیح گفتند: مبانی اعتقادی 
و ايمانی خود را با مطالعه و حضور در مجالس عالمان دين 

و اخالق، مستحکم کنید.
رهبر انقالب، نتیجه مطالبه گری صحیح را تفکیک ضروری 
آرمان ها از عملکردهای ضعیف برخی مديران دانستند و در 
بیان توصیه ای ديگر، گفتند: مطالبه گری شما به گونه ای 
باشــد که هم در بیان صورت مســائل و هم در مقام ارائه 

راه حل ها، با دشمن مغرض، مخرج مشترک پیدا نکنید.
»توسعه فعالیت های بین المللی دانشجويی« نکته ديگری 
بود که حضرت آيت اهلل خامنــه ای با تأکید بر آن افزودند: 
گروه های جوان و دانشــجويِی زيــادی در اروپا و آمريکا 
و همچنین در کشــورهای اســالمی علیه سیاست های 
استکباری فعال هستند که ارتباط سالم با آنها هم به اين 
فعالیت های ضداســتکباری توان بیشتری می دهد هم با 
معرفی جمهوری اســالمی به آنها، يک سپر دفاعی برای 
کشور در مقابل امپراتوری خبری مستکبران ايجاد می کند. 
البته تقويت ارتباط با دانشجويان کشورهای همسايه يعنی 

افغانستان، پاکستان و عراق مورد تأکید بیشتری است.
توصیه آخر رهبر انقالب خطاب به جوانانی بود که در دوره 
جديد در رده های مديريتی قوای سه گانه مشغول به کار 
شده اند. ايشان با تأکید بر اينکه کار جمهوری اسالمی بدون 
نیروی جوان مؤمن و پرانگیزه پیش نخواهد رفت، افزودند: 
توصیه من به جوانان عزيز اين اســت که اوالً مسئولیت 
کنونی را پله ای برای مسئولیت باالتر قرار ندهند و در هر جا 
که هستند با تمرکز بر مسائل آن حوزه برای خدا کار کنند، 
ثانیاً هدف خود را حل مسائل کشور در بخشی که به آنها 

واگذار شده، قرار دهند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پايانی سخنان شان، با اشاره 
به در پیش بودن روز جهانی قدس، روز قدس امســال را 
متفاوت از سال های قبل دانستند و گفتند: مردم و جوانان 
فلسطینی فداکاری های بزرگی از خود نشان می دهند و 
رژيم صهیونیســتی نهايت رذالت و جنايت را به کار بسته 
است و هر غلطی که می تواند انجام می دهد و آمريکا و اروپا 
نیز از او حمايت می کنند. حضرت آيت اهلل خامنه ای ملت 
فلسطین را در عین مظلومیت، مقتدر خواندند و با اشاره 
به مجاهدت و ايستادگی جوانان فلسطینی که نمی گذارند 
قضیه فلسطین به فراموشی سپرده شود، افزودند: روز قدس 
فرصت مناسبی برای اعالم همدلی و همبستگی با مردم 

مظلوم فلسطین و روحیه دادن به آنهاست.
ايشان با انتقاد شــديد از عملکرد دولت های اسالمی در 
قبال موضوع فلســطین خاطر نشــان کردند: متأسفانه 
دولت های اسالمی بسیار بد عمل می کنند و حتی حاضر 
به سخن گفتن در موضوع فلسطین نیستند و برخی از آنها 
تصور می کنند، راه کمک به فلسطین، برقراری ارتباط با 

صهیونیست ها است، در حالی که اين، اشتباه بزرگ است.
رهبر انقالب با اشــاره به ارتــکاب اين اشــتباه بزرگ از 
جانب حکومت مصر در 4۰سال قبل و برقراری ارتباط با 
صهیونیست ها، افزودند: مگر برقراری ارتباط مصر با رژيم 
صهیونیستی باعث کاهش جنايات صهیونیست ها بر ضد 
ملت فلسطین و کاهش هتک حرمت مسجداالقصی شد که 
اکنون برخی دولت های اسالمی می خواهند همان اشتباه 

انورسادات را تکرار کنند؟
حضرت آيت اهلل خامنه ای با تأکید بر اينکه برقراری ارتباط 
برای رژيم صهیونیستی نیز فايده ای نخواهد داشت، گفتند: 
امیدواريم با لطف خداوند عاقبت کار در فلسطین به نیکی و 
خوشی به سرانجام برسد و تسلط فلسطینی ها بر سرزمین 

خود و مسجداالقصی به زودی محقق شود.

دانشجویان چه گفتند
پیشازسخنانرهبرانقالباسالمی،نمایندگانتشکلهایبزرگدانشجوییکشوربهبیاندیدگاههایخود
پرداختند.آقایانمحسننراقیبهنمایندگیازبسیجدانشجویی،محمدحسینکاظمیازجامعهاسالمی
دانشجویان،محمداسکندریازجنبشعدالتخواهدانشجویی،علیبزرگخوازدفترتحکیموحدت،
امیرحسینپناهیازانجمنهایاسالمیدانشجویانمستقلوهمچنینخانمزهراساداترضویعلوی

مجریمراسمبهنمایندگیازدختراندانشجواینمحورهارابیانکردند:
ضرورتایجادتحولدرنظامحکمرانیباتکیهبرظرفیتهایموجود

بهروزرسانینرمافزارادارهکشورباتحولدرساختارهایکهنهوایجادسازوکارهایجدید
تحققحکمرانیعادالنه-صادقانهوشجاعانه

لزومپرهیزازمدرکگراییوحرکتبهسمتعلمکاربردیدردانشگاهها
ضرورتتمرکزنهادعلمبرمسائلمبتالبهنظام

لزومایجادبسترهایالزمبرایپویاییمباحثفکریوتبادلنظردردانشگاههاوحوزههایعلمیه
تأکیدبرصیانتازاصلتفکیکقواوشئونقانوناساسی

لزومحفظاستقاللنهادقانونگذاریازنهادهایسیاستگذار
ضرورتبهثمررساندننهضتشفافیت

تأکیدبرمطالبهمسئولیتشناسیازکارگزاران،عناصرسیاسیوعناصرفکرینظاموپاسخگوییبه
افکارعمومی

لزوموفایبهعهدانتخاباتیمسئوالن
ضرورتمواجههدرستواقناعیبامسائلجوانان،بویژهزنان

وطرحنکاتیدربارهمالحظاتمطالبهگری،عدالتخواهیوحدودآن.

مکث
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 پس از اینکه شهردار تهران از تشکیل 

شورا
قرارگاه مســکن خبر داد، معاون 
شهرســازی و معماری شهرداری 
تهران جزئیات قرارگاه جهادی مسکن و مشکالت 
مرتبط با آن را در صحن شورا تشریح کرد. به گفته او 
با ریاست بنیاد مســکن تفاهمنامه ای درخصوص 
۱۰هزار واحد مسکونی در منطقه5 و ۱۶منعقد و 
عملیات اجرایی 4هزار واحد آغاز شده است. در این 
تفاهمنامه زمین و پروانه برعهده شهرداری و ساخت 

برعهده بنیاد مسکن است.
حمیدرضا صارمی با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت 
و افزایش نیاز به مسکن در تهران به مرز خطرناکی 
رسیده است، گفت: سیاست قرارگاه جهادی مسکن 
برنامه ریزی برای ایجاد ســازوکار مسکن، تأمین 
مسکن گروه های کمتر برخوردار در پیوند با سایر 
گروه های درآمدی از طریق هم افزایی نهادها، تقویت 
پژوهش های کاربردی در این زمینه و اولویت بخشی 

به بهسازی مسکن است.
به گزارش همشــهری، شــصت ویکمین جلسه از 
ششمین دوره شورای اسالمی شهر تهران سه شنبه، 
ششم اردیبهشــت ماه۱4۰۱ برگزار شــد. در این 
نشست نایب رئیس شورا با اشاره به فرارسیدن روز 
قدس از این روز به عنوان تبلوری از مقاومت در جهان 
اسالم یاد کرد و افزود: راهپیمایی روز قدس به دلیل 
پاندمی کرونا در 2سال گذشــته برگزار نمی شد، 
اما خوشبختانه امسال امکان برگزاری این مراسم 

فراهم شده است.
پرویز سروری با اشاره به 7اردیبهشت، روز ایمنی 
حمل ونقل نیز گفت: رسیدن به ارتقای ایمنی قطعا 
باید با استاندارد ســازی  راه ها و وسایل نقلیه شکل 
بگیرد؛ یعنی همان دغدغه های مردم شامل پایین 
بودن کیفیت خودروها که زمینه از دســت دادن 
هموطنان ما را فراهم می کند و این در  شــأن ملت 

ما نیست.
او با نقل قولی از رهبری گفت: رهبر معظم انقالب 
فرمودند که باید کیفیت و استانداردهای خودرو های 
ما ارتقا پیدا کند و تلفات یک نفر هم ضایعه بزرگی 
است. ان شاءاهلل این موضوع مدنظر همه عزیزان قرار 
بگیرد و در تهران هم شورای شهر از شهرداری توقع 
دارد که با شناسایی نقاط حادثه خیز و اصالح معابر و 
بهبود کیفیت آسفالت معابر، زمینه های رسیدن ما 

به یک استاندارد قابل قبول را فراهم کند.
پرویز ســروری با اشــاره به گــزارش نایب رئیس 
پلیس راهور گفت: این گزارش نشــان می دهد که 
امسال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش بیش 
از 2۰درصدی مرگ ومیر ناشی از سوانح رانندگی 
هستیم و این نشان می دهد که اصالح معابر و تقویت 
فرهنگ عبور و مرور و استفاده از وسایل حمل ونقل 
عمومی راه حل های مناسبی هستند که حتما شورا و 

شهرداری بر این موضوع تأکید خواهند کرد.

ایمنیحملونقل
رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شــورای 
اسالمی شــهر تهران در صحن   شــورای شهر، در 
نطق پیش از دســتور گفت: حتی در کشــورهای 
توســعه یافته که تصادفات کمتری دارند بین 3 تا 
5درصد از جی دی پی )تولید ناخالص داخلی( این 
کشــورها صرف هزینه های درمان شهروندان در 
تصادفات می شود. در کشــورهای در حال توسعه 
همچون ایران 7 تــا 8درصــد جی دی پی صرف 
جبران خسارات ناشــی از تصادفات، معلولیت ها و 
 دیگر آسیب هایی که در سالیان متمادی به دنبال 

دارد، می شود.
سیدجعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه براساس آمار 
سازمان بهداشت جهانی در سال2۰۱8 در طول یک 
سال یک میلیون و35۰هزار نفر در تصادفات جاده ای 
جان خود را از دســت داده اند، گفت: به عبارتی هر 
24ثانیه یک انسان در تصادفات کشته می شود که 
یک زنگ خطر برای تمامی شهروندان در شهرهای 

کوچک و بزرگ است.
وی با بیان اینکه بیشــترین عامل مرگ ومیر بین 
افراد مسن و 5 تا 2۹ســال به علت تصادفات بوده 
اســت، گفت: براســاس گزارش هــای جهانی در 
سال های 2۰۰۰ تا 2۰۱۹ شاهد کاهش مرگ ومیر 
در تصادفات بوده ایم؛ به گونه ای که از 2۶.4 کشته 

شده در هر ۱۰۰هزار نفر به 2۱نفر در ۱۰۰هزار نفر 
رسیده و آخرین آمار نیز نشان می دهد که به 2۰نفر 

رسیده ایم.
رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شــورای 
اســالمی شــهر تهران گفت: این عدد باالست و 
به ســادگی نمی توانیم از 2۰نفر در ۱۰۰هزار نفر 
بگذریم. در ایران سومین دلیل مرگ ومیر، تلفات 
ناشی از تصادفات است؛ درحالی که در سایر کشورها 

تصادفات رتبه هشتم را دارد.
وی اضافه کــرد: در گذشــته 7۰درصد تصادفات 
جــاده ای و 3۰درصد آن درون شــهری بوده که از 
7۰درصد تصادفات جاده ای نیز به دلیل گسترش 
حریم شهری و وجود ســکونتگاه های غیرمجاز، 
تصادفات عمدتا در نزدیکی شــهرها اتفاق افتاده 
اســت. در بحث ایمنی ترافیک فاصله محسوسی 
با کشــورهای دیگر داریــم و 47درصد تصادفات 
به دلیل بی توجهی رانندگان است و 5۶درصد آنها 

در بزرگراه ها رخ می دهد.
تشکری هاشــمی با بیان اینکه در سال2۰۰۰ آمار 
تلفات ایران و کره جنوبی با هم برابر بوده است، گفت: 
ما در ســال2۰۱۹ تنها 25درصد تلفات را کاهش 
داده ایم و کره جنوبی با کاهش 75درصدی روبه رو 
بوده است. این نشــان می دهد که ایران می تواند با 
برنامه ریزی و مدیریت صحیح بر محورهای ایمنی 

تلفات را کاهش دهد.

تهران۱۵۰هزارخانهنیازدارد
حمیدرضا صارمی، معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری تهران، در صحن شورا خاطرنشان کرد: 
شهر تهران ۱۱درصد جمعیت کشور و ۱5درصد 
جمعیت شهری کشــور را به خود اختصاص داده 
است. پس وقتی دولت می گوید ساالنه یک میلیون 
مسکن ایجاد خواهد کرد قاعدتا در این مسکن ملی 
باید ۱5۰هزار واحد را به تهــران اختصاص دهد و 
نمی دانیم چرا در شهرهای جدید و شهرک ها این 

اقدام را انجام می دهد.
او گفت: در 3ســال قیمت هر مترمربع یک واحد 
مســکونی در خیابان کارگر از 7میلیون تومان به 
8۰میلیون تومان  رسیده است. گفت: ۱2۰میلیون 
تومان تســهیالت 2۰درصد قیمت ســاخت یک 
مسکن اســت که این مبلغ به 45۰میلیون تومان 
افزایش پیــدا کرد و از اســفندماه اعمال شــد و 

محدودیت مالی در این زمینه وجود ندارد. 
در ایــن زمینه ۶۰میلیــون تومان نیــز به عنوان 
ودیعه پرداخت می شــود. تقاضا داریم شورا با وزیر 
راه وشهرسازی تعاملی داشته باشد که این ودیعه به 
2۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کند که با این اقدام 

یکی از قفل ها باز می شود.

سازمانفرهنگیوهنری،مسئولیت
ارتقایفرهنگوهنررادارد

شهردار تهران در مراســم معارفه رئیس جدید سازمان فرهنگی و 
هنری شهرداری تهران گفت: تمام توجه مخالفان نظام به این است 
که انقالب اسالمی در مقام عمل نتواند یک الگوی کارآمد برای تحقق 
شعارهای خود ایجاد کند. چشم انداز ما در مجموعه شهرداری این 
است که کالنشهر تهران را به یک الگو تبدیل کنیم. در نگاه ما هنر 
به عنوان رمز ماندگاری و بقا مورد دقت قرار می گیرد و یک امر دست 
دوم و فرعی نیست، بلکه یک امر اصلی است. به گزارش همشهری، 
علیرضا زاکانی گفت: مطابق با همان تحولی که از کالنشهر تهران 
انتظار می رود، سازمان فرهنگی و هنری شــهرداری تهران باید به 
نســبت مســئولیت خود در حوزه ارتقای فرهنگ و هنر در جامعه 
تالش کند. سازمان فرهنگی و هنری دارای ظرفیت باالیی است که 
هم دارای مجموعه قانونی است و هم پرسنل و امکانات وسیعی در 
تهران در حوزه ارتقای فرهنگ و هنر دارد. امیدوارم این سازمان که 
بر قله تمام مسئولیت های فرهنگی و هنری شهر تهران قرار گرفته 
است، بتواند اقتضائات این دور ه گذار را به بهترین صورت دنبال کند.

وی گفت: در جریان غرب، انســان جایگزین خداست و طبیعت در 
دستان اوست و جامعه به دنبال سود بیشتر است؛ به طوری که فرد نیز 
لذت حداکثری را دنبال می کند، اما در اندیشه دینی ما، انسان خلیفه 
خداست، طبیعت امانت در دستان اوست و جامعه یک هویت مستقل 
دارد؛ به طوری که فرد نیز به سمت انسان کامل حرکت می کند؛ لذا در 
مقابل غرب که همه  چیز حتی فرهنگ را با اقتصاد می سنجد، فرهنگ 
بنیان و اســاس جامعه ماست. اگر در شــعار ابتدای انقالب گفتیم 
»استقالل، آزادی؛ جمهوری اسالمی« و این شعار توجه به استقالل 
داشت؛ استقالل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را هدف قرار می دهد 
و اگر آزادی شــعار ما بود، نباید جامعه ای شکل بگیرد که آزادی را 
به معنای درست محقق نکرده باشد. براساس حکم شهردار، مهرداد 
باقری، جانشین حجت االسالم میثم امرودی در سازمان فرهنگی و 

هنری شهرداری تهران شده است.

دیدارنمایندگانادوارمجلسباشهردارتهران
تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی با شهردار تهران 
دیدار کردند. در ایــن دیدار صمیمانه دربــاره موضوعاتی ازجمله 
گردشــگری در پایتخت، لزوم توجه به مدیریت یکپارچه شهری و 
حمل ونقل پایتخت )مترو و اتوبوس(، تبدیل وضعیت ایثارگران، توجه 
به دانشگاه های شهر تهران و لزوم برگزاری جلسه به منظور تبادل 
نظرات، اهتمام به تبدیل شهرداری تهران به یک نماد خدمت در بین 
شهرداری های کشور، توجه به هیأت های اندیشه ورز در عرصه های 
مختلف برنامه ریزی و توجه به فقرا و لزوم محرومیت  زدایی گفت وگو 

و تبادل نظر شد.
در ادامه این نشست، نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی به بیان 
نظرات خود درباره موضوعاتی ازجمله جمع آوری پدیده زباله گردها، 
توجه به فرهنگ ترافیک، استفاده بهینه از فرصت های ایجاد شده 
برای توسعه تکنولوژی، ساماندهی موتورسیکلت ها، ایجاد ارتباط با 
مراکز تولیدی و ایجاد مشارکت و مدیریت مالکیتی، لزوم جداسازی 
درآمدهای شهری از تراکم فروشــی، رفع حاشیه نشینی و توجه به 
مسکن جوانان، جلوگیری از هدررفت انرژی و توجه به مناسب سازی 

معابر شهری برای معلوالن و توان یابان پرداختند.

مدیریت شهر 

سیدمحمد آقامیری 
نایب رئیس کمیسیون عمران 

یکی از توقعات از شهرداری در مدیریت جدید 
اصــاح طرح هایی اســت کــه در زمــان خود 
جذابیت و توجیه داشته و به مرور زمان کاربرد 
خود را از دســت داده انــد. بعضــا در مواردی 
بایــد ۵۰۰پــاک در یــک منطقــه خریــداری 
می شده تا تعریض صورت بگیرد که ۵۰پاک 
خریــداری شــده و مابقــی بــا توجه بــه اینکه 
شهرداری بودجه نداشته باقی مانده است. 

ناصر امانی 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا

در 18آبان سال87 شــورای سوم مصوبه ای 
با عنوان ســاماندهی کارگران فصلی شــهر 
تهران داشــته که در ســامانه ای ایــن افراد را 
ثبت نام کنــد. مصوبه ســاماندهی کارگران 
فصلی تا سال96 با سرعت خوبی در جریان 
بود و 1۲هزار نفر در آن ثبت نام کرده بودند 
اما متأســفانه با وقفه 4ســاله مواجه شــده 

است.

حبیب کاشانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه

بــا توجــه بــه اینکــه مقــرر شــده زمــان 
فعالیــت شــهرداری را ۲شــیفت یــا 
3شــیفت کنند اما به من اطاع دادند 
در منطقــه ای درخواســت صدور فیش 
اعامی عوارض را داشــتند و مسئوالن 
مربوطــه اعــام کردنــد ۵۰نفــر جلــوی 
۲فیــش  روزی  مــا  و   شــما هســتند 

صادر می کنیم.

افتتاحورودیدومایستگاه
مترویادگارامام؛امروز

همانطور که در اواخر سال گذشته وعده داده  شده  بود، 
در 3ماهه نخست سال۱4۰۱ چند پروژه از طرح های 
درحال تکمیل شرکت مترو تهران افتتاح می شود که 
نخستین افتتاحیه، بهره برداری از ورودی دوم ایستگاه 
یادگار امام است و این ایستگاه ظهر امروز افتتاح خواهد 
شد.به گزارش همشهری، ایستگاه مترو یادگار امام در 
منطقه ای پرترافیک و متراکم به لحاظ جمعیتی واقع 
شده است که ورودی نخست آن اسفند ماه سال۱3۹۹ 
به بهره برداری رسیده بود. همجواری با بزرگراه یادگار 
امام ، بلوار مرزداران و شــهرک پرواز، باعث شده تا این 
ایستگاه با استقبال خوب مسافران روبه رو شود. با افتتاح 
ورودی دوم ایستگاه یادگار امام دسترسی شهروندان و 
ســاکنان بخش جنوبی بلوار مرزداران به این ایستگاه 
تسهیل می شود. همچنین به دنبال برچیده شدن کارگاه 
مربوطه، کنارگذر جنوبی بلوار مرزداران نیز در اختیار 
عموم مردم قرار می گیرد.   ایستگاه یادگار امام بیستمین 
ایستگاه خط۶ مترو تهران است که در محدوده غرب 
تهران یعنی بزرگراه یادگار امام - جنب پل مرزداران در 
منطقه2 شهرداری تهران واقع شده است. با بهره برداری 
از ایستگاه مذکور دسترسی شهروندان غربی تهران به 
محدوده مرکزی و جنوب شرقی ازجمله ایستگاه تربیت 
مدرس خط7 و دسترسی به سامانه خطوط ریلی مترو 

تهران، تسهیل شده است.

تذکر ات اعضای شورا

حمل و نقل

ســاماندهی دستفروشــان در 

ساماندهی
5محور شــهر تهران آغاز شده 
است. محور تجریش، هفت تیر، 
۱5خرداد، خیابان شــهرزاد و همچنین خیابان 

ولیعصر ازجمله این مکان هاست. 
به گــزارش همشــهری، مدیرعامل شــرکت 
ساماندهی مشاغل شهر تهران گفت: »بازارهایی را 
برای دستفروشان در نظر گرفته ایم. مثال در میدان 
هفت تیر دستفروشان را به پالزای میدان منتقل 
می کنیم و بخشی از دستفروشان خیابان ولیعصر 
نیز به پارک دانشجو منتقل می شوند.« او تأکید 
کرد: »از حاال شــروع به ساماندهی دستفروشان 
می کنیم و کار را به روزهای پایانی ســال واگذار 
نمی کنیم.« قدرت اهلل محمــدی از صدور کارت 
شناسایی برای دستفروشــان خبر داد و گفت: 
»دستفروشان واقعی شناسایی می شوند و برای 
آنها کارت شناسایی صادر می شود و افرادی که 
کارت شناسایی نداشته باشند اجازه کار نخواهند 
داشت. ما دستفروشان واقعی را با ثبت نامی که در 
سامانه انجام می دهیم شناسایی می کنیم؛ البته 

هنوز ثبت نام تکمیل نشده است.« 
مدیریت شهری تأکید دارد که این بار جمع آوری 
صورت نمی گیرد، بلکه ســاماندهی می شــود و 
مکان هایی را برای حضور دستفروشــان در نظر 

گرفته اند تا معیشت آنها دچار مشکل نشود.
یکی از برنامه های شهرداری این است مکان هایی 
را در پارک های پرتردد برای حضور دستفروشان 
مهیا کند. مدیرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل 
شهر تهران درباره بازار خالزیر عنوان کرد: »بعد از 
عید فطر بزرگ ترین مرکز دستفروشان کشور در 
خالزیر افتتاح می شود. بیش از 8۰۰غرفه در این 
مکان ایجاد شده و تمام دستفروشان کف خیابان 
و در کنار اتوبان به این مکان منتقل می شوند.« او 
با تأکید بر این موضوع که امکانات رفاهی هم برای 
دستفروشان در این مکان فراهم می شود، عنوان 

کرد: »دیگر اجــازه نمی دهیــم در خیابان های 
اطراف، دستفروشی صورت گیرد.«  

محمــدی درخصــوص اجــاره غرفــه در این 
محدوده یادآور شــد: »با توجه به اینکه پیمانکار 
ســرمایه گذاری چندمیلیاردی انجام داده است. 
هزینه حدود یک میلیون تا یک میلیون و خرده ای 
از دستفروشان گرفته می شــود. البته این را هم 
بگویم که قبال دستفروشان خالزیر فقط یک روز 
فعالیت می کردند، اما از بعد از عید از روز دوشنبه 

تا جمعه می توانند اقدام به فعالیت کنند.« 
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری 
تهران درباره وضعیت ســاماندهی دستفروشان 
گفــت: »تــا پایــان ســال۱4۰۱ فعالیت های 
انجام گرفته در شــرکت، بر نظم بخشی متمرکز 
خواهد بود و باید امور اجرایی به حداقل و ضرورت 
محدود شود.« جالل بهرامی با بیان اینکه بیش 
از 8۰درصد دستفروشــان، کارگــر و 2۰درصد 
دیگر دستفروش شناور هستند، به فارس گفت: 
»ما در این شــرکت وظایف ذاتی داریم و اجرای 
آن  در دســتور اســت تا ماموریت های اصلی به 
نتیجه برسد.«  بخشــی از فعالیت دستفروشی 
ریشه در مســائل فرهنگی و اجتماعی دارد که 
ساماندهی آن، نیازمند فرهنگسازی  است. رئیس 
کمیسیون ســالمت، محیط زیســت و خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر تهران در این رابطه 
گفت: »بررسی های کلی نشان می دهد که حدود 
۱3هزار نفر در موضوع دستفروشی در شهر تهران 
فعالیت دارند و گزارش ها حاکی از آن است که از 
این میان 3۰درصد تقریباً دارای شغل با سوابق 
بیمه ای هستند و در کنار آن به امر دستفروشی 
روی آورده اند.«  مهدی پیرهــادی تأکید کرد: 
»پرداختن به این پدیده و رفــع معضالت آن و 
ساماندهی دستفروشان تهران و ارتقای توانمندی 
ایشان باید با درایت و هماهنگی همه دستگاه های 

اجرایی و نهادهای مرتبط صورت بپذیرد.«

دستورمستقیمشهرداربرای
جذب۴۵۰رانندهدراتوبوسرانی

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران از دستور مستقیم 
شهردار پایتخت برای جذب 45۰ راننده در شرکت واحد اتوبوسرانی 
خبر داد. به گزارش همشهری، ســیدمجتبی شفیعی درباره علت 
افزایش سرفاصله زمانی اتوبوس های شرکت واحد به ویژه خطوط 
سامانه تندرو اتوبوسرانی شهر تهران می گوید: »یکی از علت های 
افزایش سرفاصله زمانی اتوبوس ها مربوط به بازنشسته شدن تعداد 
قابل توجهی از رانندگان شرکت واحد است. براساس قوانین جاری، 
رانندگان با رسیدن موعد زمان بازنشســتگی می توانند از فرصت 
خود استفاده کنند که همین امر سبب شــد تا تعداد قابل توجهی 
از رانندگان پیش از پایان ســال۱4۰۰، بازنشســته شوند. خروج 
3۰۰راننده در پایان سال۱4۰۰ باعث شــد تا فشاری مضاعف بر 
شرکت واحد تحمیل شود. البته شرکت واحد تمام توان خود را به 
کارگرفت تا از ظرفیت موجود، حداکثر بهره وری را داشته باشد. در 
حال حاضر از روش های غیرمعمول طوالنی، برای کاهش سرفاصله 
زمانی اتوبوس ها استفاده نمی شــود، بلکه برنامه های کوتاه مدتی 
مدنظر اســت که تا قبل از جذب راننده، اجرا خواهد شد. شهردار 
تهران دستور جذب 45۰راننده را صادر کرده بود که در حال حاضر 
حدود 2۰۰راننده جذب و به کارگیری شده اند. البته تعداد رانندگان 
در مجوز باید افزایش یابد و به صورت مستمر تمدید شود.« به گفته 
معاون شهردار تهران به غیر از برنامه جذب راننده، قرار است تأمین 
نیرو از طریق شــرکت های خصوصی صورت بگیرد تا به زودی در 
روزهای آینده خأل موجود جبران شود. شفیعی درباره جذب 25۰ 
راننده باقیمانده از مجوز شهردار تهران هم می گوید: »این تعداد در 
حال فرایند جذب است و تا نیمه نخست امسال حتماً جذب خواهند 
شــد. اتوبوس های جدیدی هم که تحویل گرفته خواهند شد نیاز 
به راننده دارند. یکی از اولویت هــای قرارگاه حمل  و نقل عمومی و 
پاک، ساماندهی و تأمین نیروی انسانی به ویژه راننده است. بخشی 
از راننده های مورد نیاز از طریق مجوزهای شهرداری تهران جذب 
خواهند شــد و بخش دیگر از طریق واگذاری به بخش خصوصی 
تأمین می شــوند. باتوجه به واگذاری بخشــی از ناوگان به بخش 
خصوصی، شهرداری وظیفه تأمین نیرو اتوبوس های بخش خصوصی 
را ندارد، اما به هرحال تمام تالش شهرداری بر تأمین نیروی مورد 

نیاز و بهبود وضعیت حمل  و نقل عمومی است.« 

خبر

کلید4000خانهبهزودیدردستتهرانیها
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جلسه ۶۱ شورای شهر جزییاتی درباره کار قرارگاه مسکن ارائه کرد

 حمیدرضا صارمی: در تفاهمنامه ساخت ۱8۰هزار واحد مسکونی، زمین و پروانه بر عهده شهرداری و ساخت بر عهده بنیاد مسکن است

آغاز ساماندهی دستفروشان در 5 محور

اقدامات قرارگاه مسکن

1 شناسایی اراضی مستعد برای تامین مسکن به 
مساحت حدود 18۲6هکتار

2 تعریف 418کد نوسازی در مناطق ۲۲گانه تهران
4 تسریع فرآیند تصویب و صدور پروانه مسکونی در دست 

اقدام با قابلیت تولید حدود 1۵هزار واحد مسکونی

6 تسریع و تصویب و اباغ طرح های بازآفرینی شن چاله های 
 منطقه 18، اراضی مزروعی منطقه 18، کوره های آجرپزی

منطقه 19 و محور فدائیان اسام با ظرفیت تولید حدود 1۲۰هزار 
واحد مسکونی

7 تهاتر هزینه عوارض پروژه های مســکونی یا مختلــط با زیربنای 
باالی ۵هزار مترمربع با واحدهای مســکونی قابل استطاعت، برای 
تامیــن واحدهــای مســکونی اندوختــه شــهرداری تهــران در جهــت 

حمایت از گروه های کم درآمد

3 پیش بیینی تعداد 1۲۰هزار واحد مسکونی قابل تولید تاکنون
5 تعریف 1۰پروژه پیشتاز تولید مسکن در قرارگاه
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مسیر پرداخت تسهیالت بانکی به 

وام
بنگاه های کوچک و متوسط با هدف 
افزایش اشتغال و تولید به بانک ها 
ابالغ شد. هدف؛ هدایت بهینه منابع مالی موجود و 
حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. 
بانک مرکزی می گوید: در تــداوم تامین مالی این 
بنگاه ها در 5سال گذشته دستورالعمل تأمین مالی 
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوســط در ســال 

1401را ابالغ کرده است.
به گزارش همشــهری، در این ابالغیه از بانک های 
عامل خواسته شده بیش از گذشــته و با احساس 
مسئولیت افزون تر، موضوع تأمین مالی بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوســط را مورد توجه جدی 
قراردهند و به رغم محدودیت منابع و مشــکالت و 
تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت بندی 
تسهیالت به گونه ای اقدام کنند که امکان دستیابی 

به اهداف تعیین شده در سال جاری میسر شود.

اولویتباکدامتولیدیهاست
واحد های اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی سال 
گذشته کمتر از 50نفر بوده، به عنوان بنگاه اقتصادی 
کوچک شــناخته می شــود و بنگاه های اقتصادی 
متوسط شامل واحدهایی می شود که تعداد کارکنان 
آنها بین 50تا 100نفر باشد. بانک مرکزی با تعیین 
6اولویــت می گوید؛ یکی از ایــن اولویت ها معرفی 
بنگاه های اقتصادی از کارگروه های استانی، به شرط 
احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت 
خواهد بود. افزون بر این بنگاه هــای اقتصادی که 
محصوالت آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار 
باشد و فعالیتشان به انباشــته شدن محصوالت در 
انبار منجر نشــود هم در اولویت دریافــت وام قرار 
می گیرند. اولویت سوم هم شــامل حال بنگاه های 

اقتصادی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت 
اسمی می شود مشروط بر اینکه علت تعطیلی بنگاه  
صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق 
منابع مالی به اینگونه بنگاه ها دارای توجیهات الزم در 
بانک باشد. چهارمین اولویت به آن دسته از بنگاه های 
اقتصادی مربوط می شــود که در سال های گذشته 
فعالیتی نداشــته و فاقد فروش بوده انــد و اعطای 
تســهیالت ســرمایه در گردش به تشخیص بانک 
موجب فعالیت مجدد بنگاه شــود البته درصورتی 
که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند 
و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و ســودآوری 
منتهی شود. بنگاه های اقتصادی که به دلیل وصول 
نشدن مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، 
شرکت های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند 
تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی و سایر اشخاص 
ایفا کنند هم در اولویت بعدی قرار دارند و در نهایت 
اینکه بنگاه هــای اقتصادی که از میزان اشــتغال 
پایدار و توجیه پذیری بیشــتری برخوردار باشند، 

هم می توانند از راهنمای جدید پرداخت تسهیالت 
بانکی بهره مند شوند.

بدهکارانبدانند
براساس بخشــنامه جدید بانک مرکزی، شرکت ها 
و واحدهــای کوچک و متوســط تولیدی صنعتی، 
کشــاورزی و خدماتــی در دریافــت تســهیالت 
بانکی از شــرایط نداشــتن بدهی غیرجاری، چک 
برگشتی، رعایت نســبت مالکانه و مفاد آیین نامه 
رعایت شــاخص های مالی در اعطای تســهیالت 
سرمایه در گردش به اشــخاص حقیقی و حقوقی 
توسط بانک های دولتی مستثنی شده اند به شرط 
اینکه مبلغ تســهیالت درخواســتی نباید بیش از 
بدهی های غیرجاری بنگاه های اقتصادی کوچک و 
متوسط باشد. همچنین درخصوص مبالغ تسهیالت 
درخواســتی بیش از بدهی های غیرجاری حداکثر 
تا سقف 150درصد، تصمیم گیری در اختیار ستاد 

مرکزی بانک ها در استان تهران خواهد بود.

این بخشــنامه می افزاید: براســاس قانون اصالح 
قانون صدور چک مصوب 1397بعد از ثبت غیرقابل 
پرداخت بودن یا کســری مبلغ چک در ســامانه 
یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیالت 
بانکی یا صــدور ضمانت نامه هــای ارزی یا ریالی و 
همچنین گشایش اعتبار اســنادی ارزی یا ریالی 
ممنوع اســت و رفع این محرومیت ها با تشخیص و 
تصویب شورای تامین هر استان امکان پذیر است و 
تعلیق یا رفع محرومیت نســبت به بنگاه اقتصادی 
دارای چک برگشتی رفع ســوء اثر نشده، صرفاً در 
چارچوب مفاد آیین نامــه خاص ممکن خواهد بود. 
بانک مرکزی می گوید: به موجب این دستورالعمل 
جدید اقدام بانک ها به جایگزین کردن تســهیالت 
اعطایی، بابت تسویه بدهی های غیرجاری یا تأمین 
وجه چک های برگشــتی مغایر با اهداف حمایتی 
دولت بوده و ممنوع است. البته بنگاه های اقتصادی 
که با استفاده از مزایای درنظر گرفته شده درخواست 
اخذ تسهیالت یا ایجاد تعهدات را دارند باید برنامه 
زمانبندی )مورد تأیید بانــک( برای تعیین تکلیف 
چک های برگشــتی و بدهی های غیرجاری خود را 
همزمان با ارائه درخواســت تسهیالت و تعهدات به 

مؤسسه اعتباری ارائه دهند.
به گــزارش همشــهری، آن دســته از بنگاه های 
اقتصادی که در ســال های قبــل وام گرفته اند اما 
براساس وعده خود به تســویه بدهی غیرجاری یا 
رفع سوء اثر از چک برگشــتی اقدام نکرده باشند، 
دیگر حق گرفتن تسهیالت جدید را ندارند. بانک ها 
مکلف شده اند نسبت به بررســی موضوع از طریق 
استعالم از سامانه های اطالعاتی مرتبط اقدام کرده 
و از پرداخت تسهیالت یا ایجاد تعهدات جدید برای 
بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیرجاری و یا 

چک برگشتی، خودداری کنند.

مسیر پرداخت وام تولید مشخص شد
بانک مرکزی 6اولویت برای پرداخت وام و تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط تعیین کرده است

راه تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1401

تراکنش های آفالین
 تازه ترین گزارش شرکت شاپرک نشان می دهد 

گپ
92.5درصد از تعداد تراکنش های صورت گرفته 
در اســفند ســال گذشــته به کارتخوان های 
فروشگاهی اختصاص داشته و سهم پرداخت های اینترنتی 4.6و 
ابزارهای پذیرش موبایلی هم اندکی بیش از 2.9درصد بوده است. 
این وضع بیانگر آفالین بودن حجم باالی تراکنش های پرداختی 
بر بستر شاپرک است و همچنان مردم ایران به خرید با کارت های 

بانکی به جای پرداخت های اینترنتی و موبایلی عادت دارند.
افزون بــر این 98.35درصــد از تراکنش های صــورت گرفته 
برای خریــد کاالها و خدمــات بوده و ســهم پرداخت قبض و 
خرید شــارژ تلفن همراه تنها 1.65درصد برآورد شده است. به 
گزارش همشهری، تازه ترین آمارها نشان می دهد نسبت ارزش 
تراکنش های شاپرکی به کل نقدینگی از 16.75درصد در اسفند 
سال99 به 13.92درصد در دی ماه ســال گذشته رسیده که 
کاهش محسوس را نشــان می دهد. این گزارش می افزاید: در 
اسفند سال گذشته 3605میلیون تراکنش به ارزش 744هزار 
میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت، کارت پردازی شده 
که نسبت به بهمن ماه گذشــته رشدی 12درصدی در تعداد و 

17درصدی را در ارزش نشان می دهد.
بیشترین ســهم بازار تراکنش های شــاپرکی در اختیار ابزار 
کارت خوان های فروشگاهی قرار دارد و پرسش این جاست که 
دلیل آن چیست؟ شرکت شاپرک می گوید: عواملی مانند وجود 
محدودیت انجام تراکنش روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد باالی 
کارتخوان های فروشگاهی و نبود نیاز به تجهیزات مکمل نظیر 
کامپیوتر یا گوشی موبایل دلیل غلبه کارتخوان های فروشگاهی 
است. برای استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی 
امن و در استفاده از پرداخت های موبایلی به وجود گوشی های 
هوشمند نیاز است که ممکن اســت هنگام خرید در دسترس 
همگان نباشــد. طبق این گزارش ارزش اسمی تراکنش های 
اسفند1400 نسبت به ماه گذشته با رشد 16.9درصدی نسبت 
به بهمن پارســال همراه شــده درحالی که با لحاظ کردن نرخ 
تورم ماهانه، ارزش حقیقی تراکنش های اســفندماه رشــدی 

15.5درصدی را نشان می دهد.

تکالیف بانک ها چیست؟
بانکمرکزیمیگوید:بانکهاموظفندبهمنظورحفظمنافعسپردهگذارانوتخصیصبهینهمنابع،
نسبتبهبررسیتوجیهفنی،مالیواقتصادیدرخواستبنگاهاقدامودرصورتکسباطمینان
ازتوجیهپذیریطرحوپسازاحرازاعتبارسنجیبنگاهواخذبرنامهزمانبندییادشده،نسبتبه
اعطایتســهیالتوایجادتعهداتتصمیمبگیرند.همچنینبانکهابایدباتسهیالتمصوبدر
کارگروهتسهیل،حداکثرظرفمدتیکماهموافقتیادالیلمخالفتخودراهمراهبامستندات
مربوطبههیأتویژهایاعالمکنند.البتهدرصورتبازپرداختتمامیابخشیازتسهیالتسرمایه
درگردشاعطاییبهبنگاهاقتصادیدرسررسیدهایمقرر،بانکمیتواندنسبتبهاعطایمجدد
تسهیالتســرمایهدرگردشموردنیازمطابقآخرینضوابطومقرراتاقدامکند.افزونبراین
بانکهابایددرصورتدرخواســتبنگاهاقتصادی،متناسببابازپرداختهربخشازتسهیالت
پرداختیبهبنگاههایکوچکومتوسطتولیدی،نسبتبهآزادسازیوثایقمازادویاتبدیلوثایق،
متناسببامیزانباقیماندهتسهیالتاقدامکندودرانتخابوثیقهباقیمانده،نظربانکمالکعمل
است.اینبخشنامهتأکیددارد:نرخسودموردعملدرتسهیالتپرداختیبهبنگاههایکوچکو
متوسطهمبرایبنگاههایاقتصادیمعرفیشدهازستادتسهیلوکارگروههایاستانیوهمبرای
بنگاههایاقتصادیکهمستقیمبهبانکمراجعهکنند،همان،نرخمصوبشورایپولواعتباراست.

مکث

جدالمتهمانایربگهایمعیوب
مهدی اســالم پناه، رئیس ســازمان ملی 
استاندارد ایران، باز نشدن ایربگ خودروها 
در تصادف زنجیــره ای بهبهان را محکوم 
کرد و گفت: در بحث نظــارت بر کیفیت 
خودرو جدی تر اقدام خواهیم کرد، زیرا می دانیم صبر مردم در 
این زمینه تمام شده است. او که مهمان یک برنامه تلویزیونی بود، 
اعالم کرد: دستور داده شده تست تصادف در سال جاری برای 
خودروها اجباری شود و از این مسئله کوتاه نمی آییم. اسالم پناه 
تأکید کرد: اعتبار نشان استاندارد برای خودروسازان، از 2سال 
به یک ماه کاهش یافته تا پیوسته مورد رصد قرار گیرند. به گفته 
او همچنین از خودروسازان تعهد گرفته شده تا اگر از بابت نبود 
کیفیت الزم، سرنشــینان آســیبی ببینند، مدیران عالی رتبه  

خودروسازی ملزم باشند حقوق حادثه دیدگان را ادا کنند.
این اظهارات اگر از جایگاه کارشناسی مطرح شده باشد، بسیار 
درست و قابل توجه است؛ اما نکته اینجاست که اینها صحبت های 
رئیس سازمانی است که وظیفه سنجش اســتاندارد و ایمنی 
محصوالت خودروسازی را برعهده دارد و در طول همه سال هایی 
که استانداردهای خودروسازی را تجویز می کند، آزمایشگاهی 
برای سنجش ایمنی خودروها و تست تصادف ایجاد نکرده است. 
به همین دلیل است که در ایران، خودروها بعد از ارائه گواهینامه 
تایپ اپروال که با تســت محصول در آزمایشگاه خارجی صادر 
شده، فقط به مونتاژ و کپی محصول اولیه می پردازند و متولی 
استاندارد هم ابزاری برای سنجش دوره ای ایمنی خودروها در 
اختیار ندارد. با این حساب، در جریان بی کیفیتی خودروهای 
داخلی که فریاد همه را به آسمان برده، هر کسی می تواند زبان 
به انتقاد بگشــاید مگر ســازمانی که ترک فعل آن باعث رواج 

بی کیفیتی و ناایمنی خودروهای ساخت داخل شده است.

معمایپتروشیمیهایکاغذی
خبر:خبرگزاری دولــت گزارش داده، برخی از 
طرح ها و مجتمع های پتروشیمی 15سال است که 
نیمه کاره مانده و تنها روی نقشه و کاغذ وجود دارند 
و ســرمایه گذاران این طرح ها، نه به تعیین تکلیف 
پروژه ها اقدام می کنند و نه راضی می شــوند که از 
زمین های چند هکتاری که چندین میلیارد تومان 
ارزش پیدا کرده اند، دل کنده و آن را به اراضی ملی و 

بیت المال بازگردانند.
نقد: راز پتروشــیمی های کاغــذی در اقتصاد 
دستوری و مبتنی بر چانه زنی نهفته است و دولت ها 
و مجالس پیشین به بهانه ایجاد اشتغال و کارآفرینی 
درصدد کلنگ زدن برآمدند. جزیره ای عمل کردن و 
نادیده گرفتن استراتژی توسعه صنایع پتروشیمی 
و غلبه فشارها و البی ها باعث شــده تا برخی به نام 
ســرمایه گذار و کارآفرین به اصحاب قدرت نزدیک 
شــوند و مجوز احداث مجتمع های پتروشــیمی 
بگیرند و کاری هم انجام ندهند و دست کم از اینکه 
زمین در اختیارشان گران شود، به یک سود هنگفت 
دست پیدا کنند. صنعت پتروشیمی ایران از تکه تکه 
شدن و جزیره ای شدن رنج می برد و در نهایت چرخ 
آن لنگ می زند و رانت جویی سکه رایج در برخی از 
پروژه ها شده اســت. فرض است که دولت یک تیم 
ویژه کارشناسی برای آسیب شناسی و بستن پرونده 
پتروشیمی های کاغذی تشکیل دهد و راه را برای 
رانت جویان به نام کارآفرین و ســرمایه گذار ببندد. 
ماجرای احداث پتروشیمی در نقاط مختلف کشور 
ازجمله میانکاله نشان می دهد راه را اشتباه رفته ایم.

چهره روز

نقد  خبر

دستمزد

استداللهایوزیرکار
دردفاعازافزایشدستمزدها

افزایش دستمزد کارگران تأثیری در رشد تورم و تعدیل نیروی 
کار ندارد؛ این تازه ترین اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

است که البته با یافته های علم اقتصاد نیز هم راستاست.
به گزارش همشهری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین 
وزیر کار جمهوری اسالمی است که تحوالت بازار بزرگ کار را 
نه با سنت های نهادینه شده در این بازار که با نگاهی معقوالنه و 
تورم با خرق عادت می بیند. حجت اهلل عبدالملکی چندی پیش 
برخالف وزیران قبلی که درصدد روتوش کردن چهره بازار کار 
بودند، وضع بازار کار را از منظر دسترسی افراد به شغل شایسته 
و مکفی توصیف کرد و گفت: 14میلیون نفر در ایران از شــغل 
شایسته ای برخوردار نیستند؛ یعنی عالوه بر جمعیت بیکاران 
که 5میلیون نفر هستند، 7میلیون نفر شغل غیررسمی دارند و 
2میلیون نفر نیز دارای اشتغال ناقص هستند. حاال، عبدالملکی 
درباره یک موضوع حاشیه ســاز دیگر بــازار کار یعنی مصوبه 
دستمزد1401 کارگران اظهارنظر کرده و برخالف مواضعی که 
این افزایش دستمزد را متهم جهش نرخ تورم و تعدیل گسترده 
نیروی کار در ماه های پیش رو معرفی می کنند، رأی به بی اثری 
افزایش دستمزد در رشد تورم و تعدیل نیرو داده است. نگاهی که 
البته با اصول اقتصاد و تجربه کشورهای دیگر نیز هم خوانی دارد.

تغییراتمزددرسالجدید
در جریان مذاکرات سه جانبه شرکای اجتماعی در شورای عالی 
کار، حداقل دستمزد امسال کارگران 57.4درصد افزایش یافت 
و به 4میلیون و 179هزار و 750تومان رسید. با این حساب حق 
اوالد نیز با افزایش 57.4درصدی مواجه شــده و به ازای فرزند 
معادل یک دهــم حداقل حقوق، رقم 417هــزار و 975تومان 
محاسبه خواهد شد. همچنین حق مسکن کارگران از 450هزار 
تومان به 650هزار تومان و بن کارگــری از 600هزار تومان به 
850هزار تومان افزایش یافت. با احتســاب این اعداد و ارقام، 
حداقل مزد و مزایای یک خانوار 3.3نفره کارگری به 6میلیون 
و 433هزار تومان می رسد که البته همچنان تا هزینه معیشت 
8میلیون و 979هزار تومانی این خانوار فاصله زیادی دارد و در 
نهایت 71.6درصد آن را پوشــش می دهد. همچنین طبق این 
مصوبه، دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی هم با افزایش 
38درصدی مزد مبنا به عالوه روزانه 17هزار و 172تومان برای 
سال جدید تعیین شده است.  به گزارش همشهری، این ارقام 
اگرچه در مقایسه با ســال قبل افزایش قابل توجهی را تجربه 
کرده اند اما همچنان در مقایسه با واقعیت های اقتصادی، قادر 
به تامین معیشت کارگری نیستند و این میزان افزایش، بیش از 
اینکه بتواند لطف کارفرمایان در سال1401 قلمداد شود، ناشی 

از جبران بخشی از سرکوب های مزدی در ادوار گذشته است.

سنگربندیمقابلمزد
از همان ساعات نخست حصول توافق مزدی در شورای عالی کار، 
موضع گیری در مخالفت با این مصوبه در فضای مجازی شدت 
گرفت و بخشــی از کارفرمایان یا کارشناسان اقتصادی وابسته 
به این طیف، افزایش 57.4درصدی مزد در ســال جاری را یک 
اشتباه استراتژیک از سوی دولت اعالم کردند و نسبت به تعدیل و 
اخراج گسترده کارگران هشدار دادند. همچنین، معرفی افزایش 
مزد به عنوان موتور جهش نرخ تورم دیگر اتهامی بود که از سوی 
این طیف متوجه توافق مزدی سال1401 شد و بنا به نگاه سنتی 
اقتصاد ایران در این حوزه با بازتاب بســیار گسترده ای مواجه 
شد. این بازتاب به حدی بود که چندی پیش شایعه لغو مصوبه 
مزد1401 داغ شد که البته هیچ مبنایی نداشت و به سرعت و با 
شدت تکذیب شد. در این میان، محافل کارفرمایی نیز همواره 
نسبت به تبعات جدی افزایش مزد هشدار داده اند و آن را مستقیم 
عاملی برای رشــد تورم در ماه های پیــش رو معرفی کرده اند. 
مســئله ای که درست یا غلط سال هاســت در اقتصاد ایران جا 
افتاده؛ اما نه در علم اقتصاد و نه در تجربه کشورهای توسعه یافته 

یا نوظهور هیچ تأییدی برای آن یافت نمی شود.

نگاهعبدالملکیبهمزد1401
در شرایطی که اغلب چهره های گروه کارفرمایی و حتی بخشی از 
کارشناسان اصرار بر تورم زا بودن افزایش 57.4درصدی حداقل 
مزد کارگران دارند و آن را عاملی برای تعدیل گسترده نیروی کار 
معرفی می کنند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتقادی کامال 
مخالف با این جناح دارد و می گوید: اینکه در اقتصاد ایران افزایش 
دستمزد باعث افزایش تورم شود به اثبات نرسیده است. حجت اهلل 
عبدالملکی در همایش روز جهانی کارگر، استناد دیگری را نیز 
برای به چالش کشیدن منتقدان مصوبه مزد مطرح کرد و گفت: 
در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری 38درصد 
کمتر از فروردین پارسال بوده و این یعنی افزایش دستمزد که 
قرار است از ابتدای امســال اجرایی شود تأثیری بر تعدیل نیرو 
نداشته است. او افزود: معنای این آمارها این است که ما به خاطر 
افزایش دســتمزد، تعدیل نیروی کار نخواهیم داشــت، بلکه 
براساس نظریه باال رفتن انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، 
بهره وری نیروی کار بیشتر می شود و در نتیجه کارفرما تمایل 

بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت. 
عبدالملکــی با بیان اینکه قــدرت خرید جامعــه کارگری در 
سال1401 افزایش می یابد، تأکید کرد: مارپیچ دستمزد و تورم 
در ایران رد شده و مشخص است که عوامل اصلی تورم در اقتصاد 
ما شامل رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از 
افزایش قیمت های جهانی و بی انضباطی در دخل و خرج دولت 

است که اینها به افزایش حقوق کارگر ارتباطی ندارد.

خطربیخگوشدستمزد
دســتمزد نیروی کار یک عنصر تورم زا نیســت؛ ایــن را بارها 
اقتصاددانــان بزرگ جهان مطــرح و اثبات کرده اند. مســئله 
اینجاست که در اقتصاد ایران، هیچ کدام از عناصر ایجاد کننده 
تورم اصالح نشــده اند و در این وضعیت احتمــال وقوع دوباره 
ســونامی های تورمی و تنش ارزش وجود دارد. در این شرایط، 
اگرچه افزایش 57.4درصدی حداقل دستمزد کارگران هم از 
منظر اقتصاد و هم از لحاظ تجربه کشورهای دیگر در تورم سازی 
بی گناه تشخیص داده شــده اما این احتمال وجود دارد که در 
نتیجه کارکرد ســایر عناصر تورم  ســاز مانند خلق پول بدون 
پشتوانه، کســری بودجه دولت و... تورم در سال پیش رو دوباره 
افزایش پیدا کند و گناه آن به حســاب افزایــش مزد کارگران 
نوشته شود. در شــرایط فعلی، هم از محل حذف ارز ترجیحی 
و هم از ناحیه رشد متوالی نقدینگی، اقتصاد ایران مستعد بروز 
شوک تورمی اســت و باید مراقب بود که کارکرد این عوامل به 
پای حرکت شورای عالی در ترمیم قدرت خرید جامعه کارگری 

گذاشته نشود.

5استان دارای باالترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال در اسفند 1400
میزان تغییرنسبت به ماه قبلدرصد سهم از کل اسفند 1400نام استان

312، 46-65118,8, 718, 1تهران
915، 7-4197,8، 711خراسان رضوی

221، 8-8856,6، 603اصفهان
661، 9-9816,4، 857فارس

827، 7-7855,4، 798خوزستان
551،69-1،146،50455سایر استان ها

135،150-2،918،915100جمع کل

5اســتان تهــران، خراســان رضــوی، اصفهان، 
فارس و خوزســتان 45درصد از کل پایانه های 
فروشگاهی را در اسفند به خود اختصاص داده 
و ســهم ســایر اســتان ها هم 55درصد بــرآورد 
شده است. نکته مهم اینکه در اسفند نسبت 
به بهمن سال گذشته 135هزار و 150دستگاه 
کارتخوان از چرخه خارج شده که نشان از افت 

کسب وکارها در سطح بازار دارد.

ابزار پذیرش موبایلی
2,93

ابزار پذیرش اینترنتی
4,58

پرداخت قبض
6,81

مانده گیری
5,34

کارتخوان فروشگاهی
92,49

سهم ابزارهای پذیرش
از تعداد نراکنش های اسفند1400

 سهم مصارف مختلف از کل
نراکنش های اسفند1400

خرید
87,84
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آمارها نشان می دهد که از هر 3ازدواج در سال ۱۴۰۰ 
یک مورد به طالق منجر شده است. در فاصله ۱3۹۰ تا 
۱3۹۹، حدود ۸۰درصد طالق ها توافقی انجام شده اند. 
از آنجایی که از هر 3زوج یک زوج جدا می شوند، باید 
گفت بیش از ۴۵درصد از ازدواج هــا ناموفق بوده اند. 
از سال ۱3۹۰ تا ۱3۹۹ طالق ۲۸درصد رشد داشته 
اســت. در میان این آمارها یکــی از موضوعات این 
است که بسیاری از طالق ها در ۵سال اول زندگی رخ 
می دهد. همین شــد که معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری، تدوین طرح ملی کنترل آسیب های 
اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طالق را در دســتور 
کار قرار داده است. به این معنا که با ورود مشاوران به 
زندگی زوج ها می توان بســیار مؤثر و کارساز بود و از 
طالق زوج ها در سال های اول زندگی شان جلوگیری 
کرد. اما آیا چنین طرح هایی می تواند در تداوم ازدواج 

مؤثر باشد؟

مشاورههاحضوریهممیشود
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از آغاز به کار 
خود در دولت سیزدهم ۲طرح را در حوزه آسیب های 
اجتماعی شروع کرد که یک طرح در حوزه پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی با تمرکز بر طالق و طرح دیگر در 
حوزه اشتغال بود. طرح حوزه پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی با عنوان مشاوره فعال و پیشگیرانه خانواده 
برای زوج های نوپا در ۴سال اول زندگی مشترک است 
که با همراهی دســتگاه هایی چون سازمان بهزیستی 
که دارای نهاد و رکن مشاوره هستند، کلید می خورد. 
قرار اســت با تمرکز بر کاهــش نرخ طــالق، روابط 
زوجین، فرزندآوری و فرزندپروری آنها به صورت ویژه 
رصد شــود. جلســات اولیه اجرای این طرح در حوزه 
آســیب های اجتماعی برگزار و موافقت دستگاه های 
متولی برای اجرای طرح گرفته شــده است. برای این 
موضوع نیز پلتفرمی به شکل ســامانه جامع مشاوره 
طراحی خواهد شــد. سیده فاطمه موســوی، معاون 
برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امــور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری می گوید: »برنامه ریزی برای اجرای این 
طرح در مرحله اولیه با سازمان بهزیستی کلید می خورد 

و مشاوران امر نیز وارد پلتفرم معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری می شوند و با صالحیت هایی که این 
معاونت درنظر گرفته است برای زوج هایی که تازه ازدواج 
کرده و مراحل ثبت ازدواج آنها طی می شود، جلساتی 
درنظر گرفته خواهد شد. زوج های جوان از طریق سامانه 
وزارت بهداشت وارد این پلتفرم می شوند و به ازای هر 
چند زوج، یک مشاور درنظر گرفته شده و مشاوران به 
شکل فعال با این زوج ها در طول سال به شکل مشاوره 
تلفنی در ارتباط هستند. درصورت نیاز مشاوره به صورت 
حضوری هم برگزار می شود؛ بنابراین اگر زوجی با ریسک 
باال تشخیص داده شد، مشاوره های حضوری برای آنها 
برگزار می شود. در همین راستا موضوعات جمعیتی، 

فرزندآوری و فرزندپروری هم پیگیری خواهد شد.«
اجرای این طرح نیازمند تصویب در ســتاد ملی زن و 
خانواده است. کلیات طرح این اســت که اگر در ستاد 
ملی زن و خانواده تصویب شــود، زمینه اجرایی پیدا 
خواهد کرد. هم اکنون طرح به شــکل جزئی و پایلوت 
در ۲شهر ساوجبالغ از استان البرز و اسالمشهر از توابع 
تهران با جلسات و موافقت هایی با دستگاه های اجرایی و 
توسط سازمان بهزیستی اجرا شده است. قرار است پس 

ازدواج  با حضور مشاوران دولتی
طرح ملی کنترل آسیب های اجتماعی آیا تأثیری در تحکیم زندگی خانواده ها خواهد داشت؟

زهرارستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

افزایشتکرارآزمایشهاباکاهش
کیفیتکیتهایآزمایشگاهی

کیت های وارداتی و تولید داخل، از کیفیت مطلوبی برخوردار 
نیستند و تکرار برخی آزمایش  ها، باعث شده تا مردم نسبت 
به فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه ها دچار تردید شوند؛ 
مشکلی که محمدعلی برومند، عضو هیأت مدیره سازمان نظام 
پزشکی در نشست خبری روز گذشته به آن اشاره کرد و گفت: 
»ما حتی در تأمین کیت های تخصصی برای تشخیص انواع 
بیماری ها هم دچار محدودیت هستیم.« به گفته این مسئول، 
چالش های موجود در آزمایشــگاه ها ازجمله نبود تست های 
تخصصی، کمبــود و کیفیت پایین لوله هــای نمونه گیری، 
روی آوردن به روش های قدیمی در آزمایشــگاه ها و معطلی 
تجهیزات در گمرک و اوضاع نابسامان فعالیت استارت آپ ها 
در حوزه آزمایشگاه ها باعث شــده رضایت بیمار از خدمات 
آزمایشــگاهی مطلوب نباشــد: »به دلیل همین مشکالت، 
آزمایشگاه ها حالت ســطحی پیدا کرده و آنقدر در کارهای 
روزمره درگیر شده ایم که یادمان رفته آزمایشگاه ها می توانند 
تست های تخصصی و تشــخیصی پیچیده انجام دهند.« به 
گزارش ایســنا، او درباره کمبود لولــه نمونه گیری و کیفیت 
پایین این لوله ها هم توضیح داد و گفت: »هم اکنون با کمبود 
لوله  نمونه گیری مواجهیم و استاندارد آنها کاهش یافته است. 
از بیمار نمونه می گیریم اما چون ضد انعقاد لوله مناسب نیست، 
نمونه خون، لخته می شود و مجبوریم مجددا آزمایش را تکرار 
کنیم و اصال بیمار متوجه نمی شــود این مشــکل برای لوله 
است و مشکل را متوجه آزمایشگاه می داند. االن گاهی برای 
تست های تیروئید آزمایشگاه مجبور است از ۲  کیت مختلف 
استفاده کند تا پاسخ دقیق تری بدهد. به طور کلی کیت های 
وارداتی و تولید داخل، از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. 
یا درمورد ویتامین D  از چند برندی که کیت وارد شــد، تنها 
یک برند خوب جواب می داد. از سوی دیگر معطلی تجهیزات 
آزمایشگاهی در گمرک هم باعث منقضی شدن تاریخ اعتبار 
آنها می شــود چرا که گاهی کیت ها حدود 3مــاه از گمرک 
ترخیص نمی شوند.«  این مسئول درباره حذف ارز ترجیحی 
و تأثیر آن بر آینده آزمایشگاه هم گفت: »امسال قرار است ارز 
۴۲۰۰تومانی حذف شود، البته این روند حذف به تدریج رخ 
می دهد و این در حالی است که باید با کیتی که افزایش قیمت 
داشته کار کنیم، اما تعرفه همان چیزی است که قبال بوده. ما 
مجبوریم با هزینه باالتر تست بخریم و خدمات بدهیم، بدون 
اینکه تعرفه افزایش یافته باشد. بخش دولتی در بیشتر تست ها 
از قبل ورشکســته اســت و همین االن هزینه تست با وجود 
اینکه هزینه دولتی می گیرد بیشتر از افزایش تعرفه است. این 
در حالی اســت که قیمت برخی اقالم ما3 برابر شده و حقوق 
کارکنان ۵۸درصد افزایش یافته است اما تامین اجتماعی از 

مرداد۱۴۰۰ به بعد پرداختی به ما نداشته است.« 

محمود مرتضایی فرد 
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی 

صندوق بازنشستگی 
ثبت نام جدیــد وام ضــروری ۱۲میلیون 
تومانی بازنشســتگان و وظیفه بگیران 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری آغــاز 
شد و تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ادامه 
دارد. ثبت درخواست این وام با کارمزد 
۴درصد و اقساط 36ماهه تنها از طریق 
نشانی sabasrm.ir انجام می شود که 
البته به معنای پرداخت تســهیالت به 

همه متقاضیان نخواهد بود.

علیرضا رحیم نیا
مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت

برخــی از داروخانه هــا فــروش اینترنتی 
دارو دارنــد کــه ایــن امــر تخلف اســت. 
در این بــاره جلســاتی برگــزار و قــرار 
شــد کــه ایــن داروخانه هــا شناســایی و 
عــالوه بــر اینکــه ســهمیه دارویی شــان 
قطــع می شــود، بــه کمیســیون مــاده 
۲۰ نیــز معرفــی شــوند. الزم اســت کــه 
آگاهی رسانی و اطالع رســانی به مردم 

در این مورد انجام شود.

در  متوســطه  دوره  دانش آمــوزان 
رشــته های فنی وحرفــه ای و کاردانــش 
تحصیــل می کننــد و قــرار اســت ایــن 
عدد بــه ۴5درصــد افزایش پیــدا کند. 
مهارت آموزی و کارآفرینی در متوسطه 
اول و دوم نظــری بــا محوریــت برنامــه 
درســی جــزو برنامه هــای آمــوزش و 
پرورش در این مقطع تحصیلی است.

دانش آموزان دوره متوسطه هم در رشته 
ریاضی تحصیل می کنند. طی سال های 
اخیــر افزایــش تعــداد دانش آمــوزان در 
رشــته تجربــی مشــاهده شــده و رشــته 
ریاضــی برخــی دبیرســتان ها به علــت 
نبــود تقاضــا تعطیــل شــده اســت. اگــر 
برنامه ریــزی الزم بــرای افزایــش توجه به 
این رشــته وجود نداشته باشــد در آینده 
مشــکالتی در زمینــه زیرســاخت های 
علمی و فنی کشور وجود خواهد داشت.
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نقل قول 

عدد خبر

از تامین اعتبار در سال اول در ۵استان پرمخاطره و در سالمت
سال های بعدی به شکل فراگیر اجرا شود.

حرفدرمانیمشکلیراحلنمیکند
سیدحسن حسینی، جامعه شناس خانواده و جمعیت 
معتقد اســت که هر پدیده اجتماعی از قاعده هایی 
پیروی می کند و با شــناخت آن قواعــد می توان در 
محدود کردن آن گام برداشت. وقتی در ۵سال نخست 
ازدواج، آمار طالق بیش از سال های دیگر است دالیلی 
می توان برای آن درنظر گرفت که شــامل مســائل 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... می شود: »خانواده 
و روابط زناشویی بی شک تحت تأثیر عوامل ساختاری 
عمومی جامعه است؛ خصوصا اقتصاد؛ از این رو وقتی 
در جامعه بی ثباتی اقتصادی وجود دارد، در ابتدا باید 
در رفع این مشــکل کوشــید. به عبارتی گام نخست 
در به حداقل رســاندن چنین مشکالتی ایجاد ثبات 
اقتصادی در جامعه اســت. پس از آن است که سایر 
پدیده های اجتماعی نیز ثبات خواهد یافت. البته که 
در همه جوامع مشکل طالق وجود دارد، اما تبیین و 
واکاوی مشکالت در هر جامعه ای از مولفه های خاص 
خود پیروی می کند.« حسینی درباره اینکه در ایران 
سن ازدواج نیز افزایش داشته است، می گوید: »وقتی 
در قانون مدنی مرد به عنوان نــان آور خانواده تعریف 
می شود، برای پایین آوردن سن ازدواج باید برای مردان 
شغل ایجاد کرد تا با درآمد مناسب امکان ازدواج پیدا 
کنند.« این جامعه شــناس همچنین درباره افزایش 
آمار طالق می گوید که دهه 6۰، کشور با نوعی انفجار 
جمعیت روبه رو شد. همین جمعیت در دهه ۸۰به سن 
ازدواج رســید و ۴۰درصد آمار ازدواج را افزایش داد. 
این جمعیت در دهه ۹۰آمار طالق را تغییر داده است. 
این به معنای افزایش آمار طالق به میزانی که بخواهد 
تأثیرگذار باشد، نیســت. آنچه اهمیت دارد از منظر 
او واکاوی دالیل این تغییرات اســت: »در بدو انقالب 
3۱هزار طالق ثبت شــده و این عــدد در دهه ۸۰به 
7۰هزار طالق افزایش یافته و حاال بیش از ۱۰۰هزار 
طالق به ثبت رسیده اســت. در وهله نخست باید به 
فکر زنان و فرزندان طالق بود؛ اینکــه چه برنامه ای 
برای این افراد درنظر گرفته شــده است. در وهله بعد 
باید علل افزایش طالق را بررسی کرد. درنظر بگیرید 
3میلیون معتاد وجود دارد که 7۰درصد آنها متاهل 
هستند. برای همسران این معتادان چه راه حلی درنظر 
گرفته شده است؟ طرح و برنامه های ارائه شده باید با 
برنامه ریزی و شــناخت کامل صورت بگیرد. این نوع 
مشاوره ها به نظر حرف درمانی است. این روش زمانی 
مؤثر اســت که ابزارهای مناســبی در اختیار داشته 
باشیم که پس از اطالع از مشکل درصدد رفع آن تالش 
و از ادامه آن جلوگیری کنیم. مشاوره باید توأم با حل 
مسئله باشد. اگر این طرح در حد حرف درمانی باقی 

بماند، نتیجه رضایت بخش نخواهد بود.«
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چه کسی پاسخگوی سالمت رانندگان مانده در ترافیک 
است

به دلیل کمبود وســایل حمل ونقل عمومی و شــلوغی مداوم 
خطوط اتوبوسرانی با خودروی شــخصی به محل کار می روم 
ولی تغییری در وضعیت آرامش روانم ایجاد نمی شود چون به 
جای نبودن در همهمه آدم ها و بی نظمی و بی قانونی، در مزرعه 
آهن پاره هایی به نام خودرو و ترافیک اســفبار گیر می کنم و 
آنقدر کالج و ترمز می گیرم که عالوه بر اعصاب،  زانو و کمرم هم 
نیازمند درمان شده است. چرا هیچ مسئولی پاسخگو نیست و 

چرا کسی با برنامه ریزی به این وضع پایان نمی دهد؟
رستمی از تهران 

همه اقالم تنظیم بازاری در استان البرز تمام شد
سامانه بازرگام قرار است اقالم تنظیم بازاری را در استان های 
منتخب ازجملــه البرز عرضه کنــد که از بــدو راه اندازی تا 
به خودمان می آییم هیچ کدام از اقالم را ندارد. چه کسانی و به 
چه میزان این اقالم را می گیرند که ما هیچ وقت موفق به خرید 
از بازرگام نمی شویم؟ درحالی که در چند روز گذشته کاالهای 
اساسی در این سامانه به اتمام رسیده و خبری از فروش نیست. 
مسئوالن همچنان در خبرها از عرضه اقالم تنظیم بازاری در 

سامانه بازرگام خبر می دهند. چرا مردم را سرکار می گذارند؟
مدیرروستا از کرج 

مافیای دارو موجب تعطیلی مراکز ترک اعتیاد می شود
15سال است که مراکز ترک اعتیاد کشورمان با فعالیت های 
همه جانبه و مســتمر، جلوی شــیوع بیماری های ایدز و 
هپاتیت را در میان معتادان به مواد مخدر گرفته اند و حتی 
سازمان جهانی بهداشت)WHO( هم در این راستا از ایران 
تقدیر کرده است. به تازگی سازمان غذا و دارو بنا دارد طرح 
توزیع داروی ترامــادول در داروخانه ها را اجرایی کند. این 
طرح بسیار خطرناک اســت و می تواند مانند فراوانی و در 
دسترس بودن )یا به اصطالح پزشکی نشت داروهایی مثل 
آنتی بیوتیک ها(، جامعه را به مخاطره بیندازد و به تعطیلی 
مراکز ترک اعتیاد و متعاقب آن شــیوع انواع بیماری های 
مرتبط با معتادان منجر شود. درحالی که درمان اعتیاد تنها 
جنبه دارویی ندارد و در مراکز ترک اعتیــاد، از خدمات و 
پشتیبانی های روانشناسی هم برای مراقبت و ترک معتادان 

استفاده می شود.
علیالی پزشک از تهران

احیای هور العظیم در دستور کار مسئوالن قرار گیرد
سال هاست که وضع هور العظیم در خوزستان هر روز بدتر 
می شود درحالی که هورالعظیم، زیستگاه میلیون ها جاندار 
و پاشنه آشــیل محیط زیست در خوزســتان است که اگر 
جان نگیرد وضع در خوزســتان هر روز بدتر می شود. نصب 
مجموعه حلقه چاه های نفت روی ســکو برای خوزســتان 
ثروتمند رقم زیادی نیست. چرا برای استخراج نفت به هور 
بی توجهی می شود. کافی است در کنار استخراج نفت هزینه 

احیا و نگهداری هورالعظیم هم تامین شود.
غافری از اهواز

مسافران پروازهای داخلی چگونه از حق خود دفاع کنند
28بهمن ماه سال گذشته در مسیر مشهد به تهران به دلیل 
اختالل در سیســتم صدور کارت و بی نظمــی در اعالم 
پروازها به رغم آنکه هنوز اتوبوس به سمت هواپیما حرکت 
نکرده بود اجازه ندادند سوار شویم و درحالی که بارهای ما 
با هواپیمایی ... می رفت بلیت ما را به کسی دیگر فروخته 
بودند! وجهی بابت لغو شــدن این پرواز بــه ما پرداخت 
نشد و با دشواری بسیار پس از برگشــت به تهران موفق 
شــدیم بارهای خود را پاره و آسیب دیده تحویل بگیریم. 
هواپیمایی... در مقابل اعتراض تلفنی ما خواستار ارسال 
ایمیل شدند که نه پاسخی ارائه شد و نه وجهی پرداخت 
کرد. چنین خطوط هواپیمایی بی تعهدی که در اوج کرونا 
نیز دستورهای بهداشتی ستاد کرونا را رعایت نمی کردند 
چرا ادامه فعالیت دارند و مسافران چگونه از حق خود دفاع 
کنند. یک مسئول در این خصوص راهنمایی کند که چه 

باید کرد؟
محمد حسنی از تهران 

فرهنگ رفتار با حیوانات آموزش داده شود
فرهنگ ایرانی و اسالمی ما مملو از آموزش مودت با رحمت 
با حیوانات اســت و چه روایات و داســتان هایی در ایران 
باستان و در تاریخ اسالم از مهربانی با حیوانات داریم. چرا 
این فرهنگ به صورت گسترده آموزش داده نمی شود تا در 
یک روز شــاهد نابودی 2حیوان کمیاب و در حال انقراض 

نباشیم؟
سلمان زاده از فومن

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

افشای راز باند سرقت
 در پرونده جنایی 

تیم جنایی در جست و جوی 2 سارق جنایتکار به یک باند سرقت 
رسید که با همدستی یک زن دست به سرقت از خانه ها در شمال 

پایتخت می زدند.
به گزارش همشهری،  تحقیقات در این پرونده از شامگاه 21بهمن 
سال گذشته شروع شــد. آن روز مردی 24ساله تصمیم گرفت 
برادرزاده 8ســاله اش را برای تفریح به پارک ببرد، اما در پارک 
هدف حمله 2 سارق موبایل قاپ قرار گرفت. سارقان قصد سرقت 
موبایل مرد جوان را داشتند، اما وی در برابر آنها مقاومت کرد و با 
سارقان درگیر شد. در همین هنگام یکی از دزدان با ضربات چاقو 
مرد جوان را نقش زمین کرد و پس از سرقت موبایل او به همراه 
همدستش گریخت. مرد جوان بر اثر شــدت جراحات به قتل 
رسید و به  دنبال این جنایت، تیمی از کارآگاهان جنایی به دستور 
قاضی محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس ویژه قتل تهران برای 
دستگیری دزدان وارد عمل شدند. آنها با ردیابی های تخصصی به 
زنی جوان رسیدند که گوشی سرقت شده از مقتول را در اختیار 
داشت. این زن که خود را مینا معرفی می کرد، دستگیر شد، اما 
ادعا کرد گوشی را از پسرش هدیه گرفته است. با این حال در ادامه 
تحقیقات معلوم شد که نام اصلی او سهیال است و سوابق متعدد 
کیفری در پرونده اش دارد. با دستگیری سهیال معلوم شد که او 
با یک باند سرقت همکاری می کند. زن جوان در بازجویی ها به 
سرقت های سریالی اقرار کرد اما منکر قتل و موبایل قاپی مرگبار 
شد. وی گفت: مدت هاست که با یک باند سرقت کار می کنم و 
نقش من این است که به  عنوان پرســتار یا نظافتچی وارد خانه 
مردان پولدار در شمال تهران می شــوم. بعد اطالعات کاملی از 
وضعیت خانه و محل نگهداری پول و وسایل با ارزش را به دست 
آورده و در اختیــار اعضای دیگر باند قــرار می دهم. آنها هم در 
فرصتی مناسب قدم در خانه مورد نظر گذاشته و دست به سرقت 
می زنند. با اعترافات ســهیال، راز باندی که وی با آنها همکاری 
می کرد فاش شد، اما هنوز معمای موبایل قاپی مرگبار در پارک 
فاش نشده بود. از آنجا که زن جوان مدعی بود گوشی مقتول را از 
پسرش هدیه گرفته بود، مأموران پسر جوان را دستگیر کردند، 
اما او نیز مدعی شد که گوشی را از یکی از دوستانش گرفته است.

ماموران با پیگیری ماجرا در نهایت به جوانی 18ساله به نام حفیظ 
رســیدند که تبعه افغانستان اســت. او در یک عملیات ضربتی 
دستگیر شد، اما گفت: یک روز داشتم از خیابان عبور می کردم که 
گوشی مورد نظر را دیدم که گوشه ای افتاده و آن را برداشتم و از 
ماجرای قتل بی خبر هستم. اگر چه حفیظ ادعا می کند گوشی را 
پیدا کرده، اما بازپرس جنایی تهران دستور بازداشت وی را صادر 

کرده است و تحقیقات از او ادامه دارد.

پسرعموهای قاتل
باند سرقت تشکیل دادند 

2پسرعمو که به اتهام قتل در خرم آباد تحت تعقیب پلیس بودند 
به پایتخت فرار کرده و با تشکیل باند سرقت زندگی مخفیانه ای 
در پیش گرفتند اما پس از 4ماه فرار شناسایی و دستگیر شدند. 
به گزارش همشهری، یکی از روزهای دی ماه پارسال گزارش 
یک قتل به پلیس خرم آباد اعالم شد و مأموران تحقیقات خود 
را در این باره آغاز کردند. مقتول مردی جوان بودکه با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسیده بود. در بازرسی از جیب های قربانی 
مدارک شناسایی او به دست آمد و هویت وی فاش شد. در ادامه 
تحقیقات مأموران به بررسی دوربین مداربسته محلی که جسد 
در آنجا کشف شده بود پرداختند تا اینکه مشخصات قاتالن که 
2نفر بودند به دست آمد. بازبینی فیلم ها نشان می داد که مقتول 
در حال عبور از خیابان بوده که ناگهان 2مرد به او حمله کرده و با 
ضربات چاقو جان وی را گرفته بودند. در ادامه تحقیقات هویت 
متهمان به دست آمد و مشخص شد که آنها با یکدیگر نسبت 
فامیلی دارند و پسرعمو هستند. آنطور که مأموران متوجه شدند 
2پسرعمو با مقتول بر سر مسائل مختلف کل کل داشتند و برای 

یکدیگر کری می خواندند.

سرقت های سریالی در پایتخت
وقتی هویت متهمان فاش شد، مأموران راهی محل زندگی آنها 
شدند اما هردو پسرعمو پس از جنایت فراری شده بودند. از همان 
زمان تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه متهمان شروع شد تا 
اینکه مشخص شــد آنها از خرم آباد گریخته و درتهران پنهان 
شده اند. با این ســرنخ مأموران راهی پایتخت شدند و شامگاه 
پنجم اردیبهشت ماه هردو پســرعمو به دام پلیس افتادند. در 
بازرسی از مخفیگاه آنها اما وســایلی مسروقه به دست آمد که 
نشــان می داد آنها باند ســرقت راه انداخته بودند. در حقیقت 
این دو پسرعمو که از ترس دستگیری به تهران گریخته بودند، 
برای امرار معاش و تامین هزینه های زندگی به صورت سریالی 
به خانه های مختلف دستبرد می زدند.در این شرایط  آنها دیروز 
برای انجام تحقیقات به دادسرای جنایی تهران منتقل شدند و 
در بازجویی ها به قتل اقرار کردند. یکی از آنها گفت: برادرم آدم 
خالفکاری است و در شهرمان دست به سرقت می زند. قبل از 
جنایت بود که یک شب مأموران به کمین برادرم نشسته و او را 
دستگیر کردند. برادرم مدت ها بود که فراری شده بود و سعی 
داشت ردی از خودش به جا نگذارد با این حال پلیس دستگیرش 
کرد. من از این اتفاق ناراحت شــدم و احتمال دادم که مقتول 
برادرم را لو داده است. چون با او کل کل داشتم و همیشه برایم 
کری می خواند.حتی آخرین بارهم به من گفت باالخره یک روز 
برادرم دستگیر و مجازات خواهد شد. من هم بازداشت برادرم 
را از چشم مقتول می دیدم وتصمیم گرفتم که او را تنبیه کنم 
اما قتل او ناخواســته رقم خورد. وی ادامــه داد:به دنبال راهی 
برای انتقام و تنبیه مقتول بودم تا اینکــه روز حادثه به همراه 
پسرعمویم سد راه او شدیم و می خواستیم او را تنبیه کنیم تا 
بداند سزای آدم فروشی چیست اما ضرباتی که به او وارد کردیم 
کشنده بود و جانش را گرفت. وی ادامه داد: می دانستیم اگر در 
شهرمان بمانیم دستگیر می شویم، به همین دلیل راهی تهران 
شدیم. بعد از اینکه به تهران آمدیم، چون پولی برای خرج کردن 
نداشتیم، تصمیم گرفتیم باند سرقت تشکیل بدهیم. شیوه ما 
این بودکه وارد خانه هایی می شدیم که صاحبخانه هایشان حضور 
نداشتند و بعد در فرصتی مناسب نقشه سرقت را اجرا می کردیم. 
با اعتراف متهمان به جنایت، از آنجایی که محل وقوع قتل در 
خرم آباد بود، پرونده با صدور قرار عدم صالحیت به شهرستان 

مربوطه ارجاع شد.
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کوتاه از حادثه

گزارش

جنایی

پرونده قتل مرد شیرازی در بندرعباس پایان خوشی داشت

مرد جنایتکار سالح هایش را زیر خاک مخفی کرده بود 

جوانی کــه با همدســتی برادرش 
به خاطــر تصاحب خانــه ای اعیانی 
صاحب آن را ربوده و به قتل رسانده 
بود، پس از 11سال با گذشــت اولیای دم از چوبه دار 

نجات یافت.
به گزارش همشهری، این حادثه به اسفندماه سال 89 
برمی گردد. جوان جاه طلبی که آرزوی صاحب شدن 
خانه ای اعیانی در شــیراز را داشــت،  از بندرعباس 
به این شــهر رفت تا به آرزویش برســد. پسر جوان 
همینطور که در رویاهایش ســیر می کرد، شروع به 
پرســه زدن در خیابان های شــیراز کرد. همین که 
به نزدیکی باغ ارم رســید، خودش را مقابل خانه ای 
ویالیی و بزرگ دید.  با خودش گفت هرطور که شده 
باید صاحب این خانه شوم. او چند روزی در شیراز ماند 
و هر روز ساعت ها مقابل این خانه می رفت تا بتواند 
اطالعاتی درباره مالک آن به دست بیاورد. آنطور که 
معلوم بود افراد زیــادی در آنجا زندگی نمی کردند؛ 
چرا که در این چند روز فقط مردی سالخورده گاهی 
از خانه بیرون می آمد. پســر جوان با دیدن این مرد 
نقشه ای کشــید. یک روز وقتی او از خانه اش بیرون 
آمد، جلو رفت و گفت می خواهد خانه را بخرد. او گفت 
به این خانه عالقه مند شــده و به هرقیمتی که شده 
می خواهد آن را بخرد. صاحبخانه هم وقتی اشتیاق 
پسر جوان را دید، قبول کرد و برای انجام معامله در 
یک بنگاه امالک قرار گذاشــت. پسر جوان که آه در 
بساط نداشت، فقط می خواست با این کار اطالعات 
بیشتری از صاحب خانه به دســت بیاورد و با او طرح 
دوستی بریزد. درحالی که آنها بر سر فروش خانه توافق 
کرده و حتی قولنامه هم نوشته بودند، خریدار امضای 
آن را به وقت دیگری موکول کرد و از مرد شــیرازی 
خواست برای چند روز به بندرعباس بیاید و مهمانش 
باشــد. او هم که در این چند روز حسابی اعتمادش 
نسبت به پسر بندری جلب شــده بود، قبول کرد و 
درحالی که نمی دانست چه نقشه ای برایش کشیده 

شده، همراه او به بندرعباس رفت.

2هفته اسارت 
وقتی پسر جوان مرد شــیرازی را همراه خودش به 

بندرعباس برد، نقشه ای را که کشــیده بود با برادر 
بزرگ ترش در میان گذاشت و از او کمک خواست. 
او گفت که قصد دارد مرد را سربه نیست کرده و خانه 
اعیانی اش را صاحب شود. با وجود این، برادر بزرگ تر 
با این کار مخالفت کرد و توانست برادر جاه طلبش را 
از قتل مرد سالخورده  منصرف کند؛ اما او اصرار داشت 
هرطور که شده باید خانه این مرد را به دست بیاورد. به 
همین دلیل مرد شیرازی را در خانه زندانی کرد. بعد با 
تهدید از او خواست که قولنامه را امضا کند و خانه اش 
را دو دستی تقدیمش کند اما صاحب خانه  مقاومت 
کرد و گفت حاضر به این کار نیست. در این شرایط او 

حدود 2هفته در خانه این دو برادر اسیر بود.

قتل هنگام فرار
اسارت این مرد در خانه 2 برادر ادامه داشت و آنها 
در این مدت نتوانسته بودند از او امضا بگیرند. مرد 
با دست بسته در اتاقی زندانی بود تا اینکه یک شب 
وقتی 2 برادر خواب بودند یکی از شیشه های پنجره 
را شکست تا فرار کند. برادر بزرگ تر اما متوجه شد و 
در حالی که یک چاقوی آشپزخانه دستش بود، مرد 
را گرفت و مانع فرارش شد اما چون مرد سالخورده 
داد و فریاد می کرد و از طرفی انگشــت دست پسر 
جوان را گاز گرفته بود، با دســته چاقو ضربه ای به 
ســرش زد. مرد گروگان بیهوش شد و روی زمین 
افتاد و چند دقیقه بعد معلوم شد جانش را از دست 

داده است.
2برادر وقتی به خودشــان آمدند یــک جنازه روی 
دست شــان مانده بود که نمی دانســتند با آن چه 
کار کنند. ترس از دستگیر شدن به اتهام قتل باعث 
شد آنها نقشه ای برای خالص شدن از دست جنازه 
بکشند. آنها ابتدا در منطقه آبشورک بندرعباس سراغ 
چند کارگر افغان رفتند و مدعی شدند نماینده یکی از 
اپراتورهای تلفن همراه هستند و قصد دارند در محلی 
واقع در آن اطراف دکل مخابراتی نصب کنند. آنها به 
چند کارگر  پول دادند و از آنها خواستند برای نصب 
دکل در آنجا یک گودال حفر کنند. سپس به خانه 
برگشتند و جنازه مرد شــیرازی را مخفیانه به آنجا 

بردند و در گودال دفن کردند.

لو رفتن جنایت
2برادر گمان می کردند با دفن کردن جسد هیچ کس 
نمی تواند ردی از آنها پیــدا کند و ماجرای قتل مرد 
شیرازی نیز به دســت فراموشی سپرده خواهد شد. 
از طرفی قصد داشــتند به یکی از کشورهای عربی 
فرار کنند اما چند روز بعد مأموران پلیس که با اعالم 
مفقودی خانواده مرد شیرازی به دنبال یافتن ردی 
از او بودند، بــه خانه این دو برادر رســیدند و آنها را 
دستگیر کردند. 2 برادر که چاره ای جز بیان واقعیت 
نداشتند، در همان بازجویی های مقدماتی به ربودن 
مرد ســالخورده با انگیزه تصاحب خانه اش و قتل او 
اعتراف کردند. در ادامه با راهنمایی 2متهم جســد 
مقتول کشف شد و آنها به اتهام قتل و آدم ربایی در 
دادگاه کیفری یک استان هرمزگان پای میز محاکمه 

قرار گرفتند.
اولیای دم فرزندان مقتول بودند که در خارج از کشور 
سکونت داشتند. آنها در دادگاه حاضر شدند و برای 
قاتل پدرشان درخواست حکم قصاص کردند. به این 
ترتیب برادر بزرگ تر که از اول مخالف این نقشه بود 
و ناخواسته مرتکب قتل شده بود، به قصاص محکوم 
شد و برادر کوچک تر که طراح اصلی این نقشه بود و 
برای رسیدن به رؤیای خانه دار شدن، مرد شیرازی را 

ربوده بود به تحمل حبس محکوم شد.

نجات از چوبه دار
با وجود قطعی شــدن حکم قصاص اما اولیای دم 
پیگیر اجرای حکم نبودند و جوان محکوم سال ها در 
زندان با کابوس چوبه دار دست و پنجه نرم می کرد. 
این در حالی بود که چند سال بعد برادر کوچک تر 
با پایان دوران محکومیت اش از زندان آزاد شــد. 
در این مدت اعضای شــورای حل اختالف زندان 
بندرعباس و مســئوالن اجرای احکام تالش های 
زیادی بــرای بخشیده شــدن جوان قاتــل انجام 
دادنــد اما تالش های شــان به نتیجه ای نرســید. 
سرانجام با گذشت 11ســال از وقوع این حادثه بار 
دیگر مســئوالن زندان برای جلب رضایت اولیای 
دم به تکاپــو افتادند تا اینکه ســرانجام اولیای دم 
حاضر شــدند قاتل پدرشان را ببخشــند. کاظم 
شــاهرخ نیا، یکی از اعضای شــورای حل اختالف 
زندان بندرعباس در این باره به همشهری می گوید: 
حکم قصاص قطعی شــده و در آســتانه اجرا بود 
تا اینکــه رایزنی ها با اولیای دم به نتیجه رســید و 
فرزندان مقتول که در خارج از کشور به سر می برند 
به یکی از اقوام شــان وکالت دادند تــا قاتل پس از 
11سال بخشــیده شــود. به گفته او قرار است در 
روزهای آینده و پس از طی شدن مراحل قانونی این 

مرد بعد از 11سال از زندان آزاد شود.

کمتر از یک ماه پس از قتل 2طلبه اهل سنت در یک حوزه علمیه در محله چای بویین 
شهرســتان گنبدکاووس، عامل اصلی این جنایت به دام کارآگاهان پلیس افتاد. به 
گزارش همشهری، حدود ساعت 20:50 شامگاه شنبه، 1۳ فروردین امسال جنایت 
هولناکی در یک حوزه علمیه اهل سنت در شهرستان گنبد رخ داد که در جریان آن 2طلبه به ضرب 
گلوله به قتل رسیدند. عامل جنایت مردی ناشناس بود که مخفیانه وارد حوزه شده و بی آنکه کسی 
متوجه حضور او شود 2طلبه را هدف گلوله قرار داده و پس از آن نیز پا به فرار گذاشته بود. به دنبال این 
جنایت، تیمی از مأموران پلیس آگاهی گنبد راهی محل حادثه شدند و تحقیقات تخصصی زیرنظر 
سرهنگ محمود علیفر، فرمانده انتظامی گنبد کاووس برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت آغاز 
شد. این در حالی بود که همزمان با این حادثه رسانه های معاند همه تالششان را می کردند که دلیل 
قتل 2طلبه اهل سنت را اختالف میان شیعه و سنی اعالم کرده و با خبرسازی های خود باعث اختالف 
میان هموطنانمان شوند. در این شرایط تالش مأموران برای حل این معما ادامه داشت و آنها در جریان 
بررسی های تخصصی متوجه شدند که انگیزه این جنایت نه تروریستی است و نه بر سر اختالف میان 
شیعه و سنی. بلکه قاتل از قبل هر دو طلبه را می شناخته و با آنها بر سر برخی مسائل شخصی اختالف 
داشته است. با این اطالعات بود که مأموران شروع به بازداشت تعدادی مظنون کردند و در تحقیقات 
همه جانبه موفق شدند عامل اصلی جنایت را شناسایی کنند. او به همراه خانواده اش در همان محله 
چای بویین زندگی می کرد که مأموران موفق شدند عصر دوشنبه او را دستگیر کنند. متهم در همان 
بازجویی های اولیه به قتل 2طلبه اهل سنت اعتراف کرد و مدعی شد که از قبل نقشه قتل آنها را کشیده 
و برای اجرای نقشه اقدام به تهیه اسلحه کرده و در نهایت شب حادثه، نقشه اش را عملی کرده  است. مرد 
جنایتکار همچنین اعتراف کرد که پس از جنایت سالح هایش را در یکی از روستاهای اطراف و در دل 
زمین مخفی کرده است که با حضور مأموران در این محل، 4قبضه سالح ازجمله سالح استفاده شده در 
جنایت از زیر خاک بیرون کشیده شد. به گفته حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان، با 
تالش مأموران پلیس، قاتل، همدست او و فردی که از ماجرای این قتل ها خبر داشت دستگیر شدند و 
بررسی ها نشان می دهد این قتل ها هیچ انگیزه خارجی و یا ارتباط به گروه های تروریستی ندارد و هم 

مقتوالن و هم ۳ نفری که دستگیر شده اند، از اهل سنت گنبدکاووس هستند. 

سارقان مسلح که با گروگان گرفتن مرد طالفروش به 
مغازه اش دستبرد زده و 6کیلو طال دزدیده بودند پیش 
از اینکه موفق به فروش آنها شوند به دام پلیس افتادند. 
به گزارش همشــهری، صدای اذان ظهــر ۳0فروردین 
امسال همه جا را پر کرده بود و مرد طالفروش خودش 
را آماده می کرد که برای خواندن نماز به مســجد برود. 
او صاحب یک مغازه طالفروشــی در شهرستان خرامه 
در استان فارس بود و همیشه ظهر که می شد به مسجد 
می رفت و پس از خواندن نماز راهی خانه می شد که کمی 
استراحت کند و بعدازظهر دوباره به مغازه برمی گشت. 
مرد طالفروش در مغازه را قفــل کرد و دزدگیر را به کار 
انداخت و با خیال راحت راهی مســجد شــد. او پس از 
خواندن نماز به سمت خانه شان در همان حوالی حرکت 
کرد که در کوچه ای خلوت یک خودروی ســواري سد 
راهش شد و 2نفر که اسلحه داشــتند از ماشین پیاده 
شدند و با تهدید اسلحه مرد طالفروش را سوار ماشین 
کردند و به راه افتادند. دزدان مسلح از قبل نقشه سرقت 
از مرد طالفروش را طراحی کــرده بودند. آنها چند روز 
طعمه شــان را زیرنظر گرفته و متوجه شده بودند که او 
ظهرها از چه مسیری راهی خانه می شود و برای همین 
زمان و محل دقیق گروگان گرفتن او را مشخص کرده 
بودند. آنها پس از ربودن مرد طالفروش راهی بیابان های 
اطراف شهر شدند؛ جایی خلوت که از قبل برای انتقال 
گروگانشــان به آنجا درنظر گرفته بودند. دزدان سپس 
شــروع به شــکنجه و تهدید مرد طالفروش کردند و 
درحالی که لوله اسلحه شان را روی سر او گذاشته بودند 
با تهدید ریموت دزدگیر و کلید مغــازه را از او گرفتند. 
درحالی که یکی از دزدان مراقب مــرد طالفروش بود، 
بقیه آنها با در اختیار داشتن ریموت و کلید طالفروشی 
راهی آنجا شدند. حدود ساعت۳ بعدازظهر بود و در آن 
ســاعت از روز، خیابان  خلوت و بیشتر مغازه ها تعطیل 
بودند. همین باعث شد که دزدان بی آنکه کسی متوجه 
آنها شود خودشان را به طالفروشی رسانده، دزدگیر را 
خاموش کرده، کرکره مغازه را باال زده و به راحتی وارد آن 
شوند. آنها ظرف چند دقیقه همه 6کیلو طالیی را که در 
مغازه بود داخل یک گونی ریختند و از مغازه خارج شده و 

سوار بر خودروی خود به محلی برگشتند که گروگانشان 
آنجا بود. سارقان مســلح که نقشه خود را موفقیت آمیز 
می دیدند، مرد طالفروش را همانجا رها کرده و به همراه 

کیسه پر از طال پا به فرار گذاشتند.

پلیس وارد می شود
 مرد طالفروش پس از خالص شدن از دست دزدان مسلح، 
خودش را به مغازه رساند و وقتی دید که آنها همه طالها 
را به سرقت  برده اند پلیس را خبر کرد. تیمی از مأموران به 
سرعت راهی محل حادثه شدند و از همان زمان تحقیقات 
برای شناسایی و دستگیری دزدان شروع شد. ماموران در 
ادامه راهی محلی شدند که شاکی پرونده در آنجا ربوده 
شده بود. بررســی  دوربین های مداربســته و تحقیقات 
محلی نخستین سرنخ ها را در اختیار تیم تحقیق قرار داد 
و کارآگاهان با بررسی همین سرنخ ها بود که ظرف چند 
روز موفق به شناسایی 2نفر از سارقان شدند. سردار رهام 
 بخش حبیبی، فرمانده انتظامی استان فارس می گوید: 
مخفیگاه ســارقان در یکی از شــهرهای شمالی استان 
شناسایی شد و در یک عملیات ضربتی 2نفر از سارقان 
مســلح و فردی که قرار بود طالهای ســرقتی را از آنها 
خریداری کند، دستگیر شدند. وی با اشاره به کشف 6کیلو 
طالی مسروقه از مخفیگاه سارقان افزود: پس از اعتراف 
دزدان به سرقت مسلحانه، برای آنها قرار بازداشت صادر 

شد و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

به دنبال قتل مرد جوان در جریان درگیری میان فامیل های داماد و عروس در تاالر، عامالن جنایت پس از 4ماه 
فرار به دام افتادند. به گزارش همشهری، این حادثه شامگاه سوم بهمن پارسال اتفاق افتاد. آن شب مهمانان یک 
مراسم عروسی، وارد تاالری در مرکز تهران شدند اما ساعتی بعد میان ۳نفر از فامیل های عروس و داماد درگیری 
شــکل گرفت. درجریان این درگیری یکی از طرفین دعوا با ضربات چاقو  به قتل رسید.از همان زمان تیمی از 
کارآگاهان جنایی با دستور قاضی محمدجواد شفیعی تحقیقات خود را برای شناسایی عامالن درگیری مرگبار 
شروع کردند. بررسی ها حکایت از این داشت که متهمان 2 پسر عمو هستند که با مقتول درگیر شده و دست به 
جنایت زده بودند. با معلوم شدن هویت متهمان، تحقیقات برای بازداشت آنها شروع شد اما 2 متهم پس از قتل 
به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بودند.درحالی که تحقیقات برای دستگیری متهمان ادامه داشت، چند 
روز قبل به پلیس خبر رسید که آنها  از ترکیه به ایران برگشته و در یکی از محله های تهران زندگی می کنند. با این 
سرنخ مخفیگاه متهما ن شناسایی و هر2 در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند. صبح دیروز 2 متهم به دادسرای 
جنایی تهران منتقل شــدند.  محمود یکی از متهمان گفت: من و پسر عمویم آن شب با مقتول درگیر شدیم و 
هر چند درگیری ما 2بار با میانجیگری بستگان خاتمه یافت اما سومین بار دوست پسرعمویم که همراه ما بود 
با چاقو جان مقتول را گرفت. وی ادامه داد: آن شب ما فرار کردیم اما بعد متوجه شدم که پلیس در تعقیب من و 
پسرعمویم است و ما که به شدت ترسیده بودیم، به ترکیه رفتیم. وقتی نوبت به متهم دوم رسید، وی پسرعمویش 
را به عنوان قاتل معرفی کرد و گفت: پســرعمویم دروغ می گوید او بود که به مقتول ضربه زد نه دوست من. در 
ادامه پسرعموها با دستور بازپرس جنایی تهران برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفته اند.

پايان فرار عامالن جنايت در مراسم عروسی

قتل 2طلبه گنبدی بر سر اختالفات شخصی

دستگيری دزدان مسلح پيش از فروش 6کيلو طال 
مقتوالن
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ضرورت عضویت سوئد و فنالند در ناتو
آندرس فو راسموسن، دبیرکل پیشین ناتو، در یادداشتی 
نوشته است: کشورهای سوئد و فنالند باید فورا درخواست 
عضویت در ناتو را مطرح کنند. استراتژی مهار ناتو در برابر 
روسیه تاکنون موفق نبوده؛ چراکه اگر موفق بود، جنگی در 

اروپا درنمی گرفت. ناتو باید بزرگ تر و قوی تر شود.

بســياري از کشــورهای عربی 
عادی سازی روابط با سوریه را در 
پيش گرفته اند و به نظر مي رسد 
به زودي، بحران چندین ســاله در این کشور به 
پایان برســد. با این حال، ترکيه همچنان یکی از 
بزرگ ترین حاميان نيروهای مخالف دولت بشار 

اسد است.
به گــزارش العربی الجدید، آنــکارا در حالی این 
سياســت را حفظ کرده که احتماال چالش های 
داخلی و خارجی، ترکيه را در نهایت به ســمت 

آشتی با سوریه پيش می برد.
ترکيه اساسا مخالف از ســرگيری روابط رسمی 
با دولت بشــار اسد نيســت اما در این روند، باید 
نگرانی های امنيتی و اقتصادی خود در شــمال 
سوریه و همچنين مالحظات آمریکا و روسيه را 

هم لحاظ کند.

مالحظات داخلی 
در خانه، در ميــان بحران اقتصــادي که مردم 
ترکيه با آن روبه رو هســتند، مسئله پناهجویان 
سوریه اي، فشــاری مضاعف بر دولت وارد کرده 
اســت. در مراحل اوليه جنگ داخلی ســوریه، 
رویکرد حزب عدالت و توسعه برای سرنگون کردن 
اســد و ميزبانی از پناهجویان سوریه اي در ميان 
مردم ترکيه هوادار داشت اما در 6 سال گذشته، 
فرســودگی اقتصاد و مردم این کشور باعث شده 
تا رفتارهای تبعيض آميز عليه 3.7ميليون آواره 

سوریه اي در خاك ترکيه شدت بگيرد.
وخامت شــرایط اقتصادی در ترکيه و ســقوط 
83درصدی ارزش لير ترکيه در ســال گذشته، 
زندگی را بر شهروندان ترکيه بسيار سخت کرده 
است. بسياری در این کشور، آسان ترین راه برای 
توجيه شــرایط را در پيش گرفته انــد و به ناحق 
پناهجویان را تنها دليل شــرایط بــد اقتصادی 
کشورشان می دانند. احزاب سياسی مخالف دولت 
هم برای تقویت جایگاه خود در ميان مردم، این 

روایت ها را تقویت می کنند.
حزب جمهوریخواه خلق به عنــوان بزرگ ترین 
حزب مخالف دولت، به اميد موفقيت در انتخابات 
ســال آینده، حمله به سياست های رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور کشــور درباره سوریه را 
تشدید کرده و به صورت ویژه، بر مسئله پناهجویان 

تأکيد می کند. پيروزی این حزب در انتخابات سال 
آینده می تواند سياست های ترکيه در قبال سوریه 

را کامال دگرگون کند.
جاشوا لندیس، رئيس مرکز مطالعات خاورميانه 
در دانشــگاه اوکالهامــا، گفته اســت: »حزب 
جمهوریخواه خلــق از سياســت های اردوغان 
درباره ترکيه انتقاد کرده است. آنها مدعی اند این 
سياست ها فاجعه بار بوده، ميلياردها دالر به ترکيه 
هزینه تحميل کرده که هيچ دستاوردی نداشته 
اســت. آنها می گویند اگر پيروز شوند، نيروهای 
نظامي ترکيه را از سوریه فرا می خوانند و مذاکرات 

با اسد را شروع خواهند کرد.«
دولــت زیرنظر حزب جمهوریخــواه خلق، قطعا 
تالش ها برای بازگرداندن پناهجویان ســوری به 
»مناطق امن« را تشدید خواهد کرد. این مناطق 
در ســال 2019به عنوان منطقه حائل مرزی از 

سوی ترکيه در مرز با سوریه ایجاد شد.

مالحظات منطقه ای 
فشــار منطقه ای، مســئله دیگری اســت که بر 
تصميم گيری هــا و سياســت های ترکيه درباره 
سوریه اثر می گذارد. همزمان با عادی سازی روابط 
بسياری از کشورها با دمشق، فشار بر آنکارا برای 
پيروی از این رفتار زیاد می شــود. بــا این حال، 
مسائل ژئوپليتيك و امنيتی حساسی هستند که 

باید به آنها توجه شود.
ترکيه سياســت خارجی عملگرایانه تری را در 
پيش گرفته و می خواهد روابط خود با بازیگران 
منطقــه ای از جمله امارات، عربســتان، مصر و 
رژیم صهيونيســتي را اصالح کنــد. اماراتی ها، 
اعالم کرده اند که می خواهنــد ميلياردها دالر 
در ترکيه ســرمایه گذاری کنند؛ کاری که برای 
بهبود هر اقتصــادی حياتی و ضروری اســت. 
شــایعات مشــابهی درباره گرم شــدن روابط 
سعودی ها و ترکيه هم شنيده می شود و صحبت 
از قراردادهای اقتصادی و دفاعی اســت. با این 
حال، چنيــن قراردادهایــی مالحظاتی دارند 
که باید رعایت شــود؛ در مجموع، گرم تر شدن 
روابط ترکيه با کشورهای عرب، به این معناست 
که آنکارا باید سياست های کالن ابوظبی را هم 
بپذیرد  که یکی از آنها، قبول مشــروعيت دولت 

بشار اسد از سوی ترکيه است.

آینده روابط ترکیه و سوریه 
گرچه آینده روابط 2 کشــور تا حــد زیادی به 
نتيجه انتخابات ریاســت جمهوری سال آینده 
ترکيه بستگی دارد اما مسير بهبود روابط آنکارا-

دمشــق فارغ از مالحظات داخلــي و خارجي، 
مسيري سنگالخ خواهد بود. 2 کشور، عمال در 
11سال اخير در حال جنگ بوده اند و این یعنی 
تعامــل دیپلماتيك قابل توجهی الزم اســت تا 
2 طرف روابط دوســتانه ای را در قالب توافقنامه 
آدانا کــه در انتهای دهــه1990 از جنگ بين 
2 کشور جلوگيری کرده، از سر بگيرند. تالش های 
دیپلماتيك، به خصوص وقتی کــه اردوغان در 
قدرت بماند، باید بيشتر شــود چون او از سال 
2011صحبت های بسيار سنگين و تندی را عليه 
شخص اسد و دولتش به زبان آورده است. با این 
حال، اســد از هر درجه از صلح با آنکارا استقبال 
خواهد کرد؛ بدون توجــه به اینکه حزب عدالت 
توسعه در قدرت باشــد و یا حزب جمهوریخواه 

خلق.
ســرهت چوبوك  چواوغلو، محقق ارشد مسائل 
ژئوپولتيك در دانشــگاه جــان هاپکينز گفته 
اســت:  »کليد ثبات بلندمدت سوریه در دستان 
ترکيه اســت، نه فقط از منظر سياســی که از 
منظر اقتصادی و شرایطی انسانی.« با این حال، 
وضعيت در ادلــب که همچنــان تحت کنترل 
گروه هاي مســلح مورد حمایت ترکيه اســت و 
عملکرد یگان های مدافع خلق )کردها( که تحت 
حمایت آمریکا هستند، 2مســئله بسيار مهم و 
پرتنش در روابط دمشــق و آنکارا باقی خواهند 
ماند. برای دولت اســد، کنترل هر سانتی متر از 
ســرزمين ســوریه، برای تکميل پيروزی خود 
مهم و حياتی اســت. اما بازپس گيری ادلب، آن 
هم با زور، بحران پناهجویان در ترکيه را تشدید 
خواهد کرد. 4 ميليون سوریه اي در ادلب زندگی 
می کنند که تشــدید درگيری ها، باعث خواهد 
شــد به ميليون ها پناهجوی سوریه اي دیگر در 

ترکيه بپيوندند.
از انضمام ادلب توسط ترکيه گرفته تا آزادسازی 
آن توسط ســوریه، گزینه های مختلفی از سوی 
کارشناسان مطرح اســت اما با توجه به شرایط 
امروز منطقه، نمی تــوان قاطعانه درباره چيزی 
صحبت کــرد. حضور نظامی ترکيه در ســوریه 

در آینده، به مذاکرات و روابط آنکارا-دمشق در 
آینده بستگی دارد.

مسئله دیگر، تعارض منافع آمریکا و روسيه در 
همين منطقه است. مسکو قویا عالقه مند است 
تا آنکارا و دمشق با هم آشتی کنند؛ درحالی که 
واشنگتن تا زمانی که اســد در قدرت باشد و یا 
امتيازات موردنظر غربی ها را به آنها ندهد، با این 

تغيير موضع مخالف است.
چوبوك  چواوغلو در این باره گفته است: »به نظر 
نمي رسد که آمریکا مشــخصا عالقه مند باشد 
تا در شرایط فعلی، شاهد آشــتی ترکيه با اسد 
باشد؛ چون این کار به این معناست که اسد و در 
واقع مسکو، کنترل خود بر شمال و شمال شرق 
را گســترش می دهند و نه تنها گروه های مورد 
حمایت آمریکا ریشــه کن می شوند که ریسك 
درگيری با نيروهای ویــژه آمریکا در منطقه هم 
افزایش پيدا می کند. به صورت کلی، آشتي ميان 
آنکارا و دمشق، در راستای منافع ترکيه است اما 
به این بستگی دارد که دیگر بازیگران در منطقه 
چطور این تغيير موضع آنکارا را تفسير می کنند 

و به آن واکنش نشان می دهند.«
از نظر آنکارا، برای رســيدن به صلح با دمشق، 
یگان هــای کردها باید خلع ســالح، منحل و به 
ارتش سوریه تزریق شــوند. در غيراین صورت، 
آنکارا حداقلی از حضور نظامی خود را در خاك 
سوریه حفظ خواهد کرد؛ کاری که نه تنها دمشق 
که احتماال تمام پایتخت های کشورهاي عربي 
)احتماال به جز دوحه( را خشمگين خواهد کرد.

در نهایت، نوع رابطه واشــنگتن با نيروهاي کرد 
مستقر در شــمال شرق ســوریه، تعيين کننده 
خواهد بود. اگر آمریکا همچنــان به حمایت از 
این نيروها ادامه دهد، آنکارا به تنهایی نمی تواند 
نگراني هاي امنيتي خود را از این منظر برطرف 
کند. با توجه به نفوذ روسيه در معادالت سوریه، 
مي توان گفت که هرگونه توافق در این سطح باید 
در سطحی کالن، در پی معامله و توافق مسکو و 
واشنگتن حاصل شود. اما در شرایطی که غرب 
و روســيه، به خاطر تهاجم مســکو به اوکراین 
کامال در مقابــل یکدیگر قــرار گرفته اند، فقط 
خوش بين ترین تحليلگــران می توانند اميدوار 
باشند که آمریکا و روسيه در آینده ای نزدیك، بر 

سر سوریه با هم توافق کنند.

ترکیه و سوریه؛ تنش زدایی نزدیک است؟
مالحظات داخلی و خارجی، آنکارا را به چرخش در سياست  هایش در قبال دمشق مجبور خواهد کرد، اما دوستي دوباره دو 

طرف چندان ساده نيست

 وانگ ونبین
سخنگوی وزارت خارجه چین

چین عالقــه ای بــه جنگ جهانی ســوم 
ندارد و از راه حلی مبتنی بر دیپلماســی 
بــرای حــل بحــران اوکرایــن حمایــت 
می کند. همه طرف ها باید از گفت وگو 
و مذاکــره بــرای جلوگیــری از تشــدید 
درگیری هــا حمایــت کنند تــا هــم اروپا 
و هم جهــان مجبــور نباشــند هزینه ای 
بیشــتر از ایــن بــرای جنــگ اوکرایــن 

پرداخت کنند.)شینهوا(

الوروف: خطر جنگ جهاني 
سوم واقعی است

وزیر خارجه روسيه در گفت وگو با رسانه های روسی 
در مسکو، هشــدار داد که خطر تبدیل شدن جنگ 
اوکراین به جنگ جهانی سوم جدی است. سرگئی 
الوروف گفت که بــه نتيجه رســيدن مذاکرات به 
حســن نيت 2طرف نيــاز دارد و طــرف اوکراینی 
حســن نيتی در مذاکرات از خود نشان نداده است. 
الوروف، ناتو را به خاطر ارسال ســالح و تجهيزات 
نظامی به اوکراین به دنبال کردن یك جنگ نيابتی 
در این کشــور متهم کرد و گفت: »ناتو در واقع وارد 
جنگ با روسيه شده است؛ جنگ، جنگ است.« او 
گفت که در این شرایط، احتمال درگرفتن یك جنگ 
هسته ای بسيار جدی اســت. تحليلگران معتقدند 
وعده آمریکا برای ارسال ســالح بيشتر به اوکراین 
و شکست  دادن روســيه، احتمال استفاده مسکو از 

سالح های هسته ای در جنگ را تقویت کرده است.

نقل قول نگاه

 خبر

کيوسك

فن هونگدا؛ استاد خاورميانه دانشگاه شانگهای

چین و مسئله جنگ اوکراین 
از زمان آغاز جنگ روسيه و اوکراین در 
24فوریه، موضع چيــن در این جنگ 
مورد توجه رســانه ها و سياستمداران 
قدرت های غربی به ویــژه آمریکا قرار 
گرفته است. فقط به دليل اینکه چين 
به صراحت با جنگ روسيه مخالفت نکرد، برخی رسانه های 
غربی به شــدت از پکن انتقاد کردنــد. مقام های عالی رتبه 
اوکراین نيز علنا نارضایتی خــود را از موضع گيری چين در 
قبال این بحران ابراز کرده اند. نســبت ميان چين و جنگ 

اوکراین را چگونه می توان درك کرد؟
پس از آغاز جنگ اوکرایــن، وزارت خارجه چين بالفاصله 
اعالم کرد که باید به حاکميت و تماميت ارضی همه کشورها 
احترام گذاشت و خواستار حل و فصل مناقشه با مذاکره در 
اسرع وقت شــد. چنين اظهاراتی با موقعيت چين به عنوان 
یك طرف ثالث مطابقت داشت. در عين حال، چين به وضوح 
اشاره کرد که اقدام نظامی روسيه عليه اوکراین عمدتاً به این 
دليل است که آمریکا و سایر قدرت های غربی، گسترش ناتو 
به شرق را بدون در نظر گرفتن خواسته های مشروع امنيتی 
روسيه دنبال کرده اند. پکن همچنين صراحتا اعالم کرد که 
پس از شــروع جنگ، آمریکا نه تنها فعاالنه 2کشور را برای 
صلح متقاعد نکرده، بلکه حجم باالیی از تســليحات را در 
اختيار اوکراین قرار داد؛ اقدامی که روند رسيدن زودهنگام 
به صلح را مختل کرد. بدیهی است که مواضع اتخاذشده از 
ســوی پکن در قبال بحران اوکراین، پاســخگوی نيازهای 
آمریکا نيست. واشنگتن اميدوار بود که پکن در محکوميت 

و تحریم همسایه اش یعنی روسيه، به آمریکا بپيوندد.

اما نباید فراموش کرد که نوع ارتباط چين و آمریکا با بحران 
اوکراین تفاوت های اساسی دارد؛ چين کاماًل طرف سوم این 
جنگ اســت و آمریکا یکی از عناصر کليدی در آغاز جنگ. 
بنابراین پکن از ابتدا تصميم گرفت که به عنوان یك طرف 
ســوم اظهارنظر کند و وارد بازی تحریم روسيه نشود. فارغ 
از این، سياســت های آمریکا در قبال چين در ســال های 
اخير نشان داده که سياســتگذاران در واشنگتن، چين را 
به عنوان یك کشور دوست نمی دانند، بلکه آن را یك رقيب 

استراتژیك می بينند که باید مکرراً سرکوب و مهار شود.
آیا ممکن است چين موضع طرف ثالث خود در این جنگ 
و تعامل خوب با همســایه اش را صرفا به دليل خواسته های 
آمریکایی  که چين را به عنوان یك رقيب یا حتی یك دشمن 
می بيند، کنار بگذارد؟ سياستگذاران در پکن به وضوح قصد 
انجام این کار را ندارند. برخی از سياستمداران و رسانه های 
آمریکایی پس از ناکامی در کســب همکاری رضایت بخش 
از طرف چين، حمالت شــدیدی را عليــه مواضع چين در 
قبال جنگ اوکراین آغاز کردند. با توجه به نفوذ بين المللی 
آمریکا و رســانه های بزرگ این کشــور، تصویری از چين 
ســاخته شــده که حامی طرف متجاوز جنگ است. بر این 
اساس، می توان گفت که در اثر این فشارها، وجهه چين در 
جامعه بين الملل از زمان آغاز جنگ اوکراین آســيب دیده 
است. در این روند، چين نيز چيزی برای تأمل دارد. در آغاز 
جنگ، رســانه های چينی نه تنها صرفــا از منابع اطالعاتی 
روســيه اســتفاده می کردند، بلکه خوش بينی زیادی در 
مورد چشم انداز عملياتی روسيه در اوکراین نشان دادند. با 
این حال، بعدها رسانه های رسمی چين نيز رویکرد خود را 
تغيير داده و گزارش های مثبت تری نسبت به اوکراین پخش 
کردند. عالوه بر این، چين طــی چندین مرحله کمك های 
بشردوستانه خود را به اوکراین ارسال کرده است. با وجود 
این، به نظر می رسد نگرش اوکراین نسبت به چين بدتر شده 
است. تاکنون معاون نخست وزیر اوکراین سخنان سخنگوی 
وزارت خارجه چين درباره بحران را مــورد انتقاد قرار داده 
و مشاور دفتر رئيس جمهور این کشــور هم در شبکه های 
اجتماعی با اظهارات غيردوستانه از چين خواست تا اقدامات 
»وحشــيانه« روســيه را محکوم کند و در کنار کشورهای 

متمدن قرار گيرد.
چين در سياست  کالن خود نمی تواند به خواسته آمریکا در 
محکوم کردن روسيه تن دهد اما بدیهی است که حتی اگر 
بتوان روابط چين و اوکراین را در آینده احيا کرد، قطعا مدتی 
طول خواهد کشيد تا بتوان مسئله بدبينی مردم این کشور 

در قبال چين را برطرف کرد.
مترجم: سعیده زرین 
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 آنتونیو گوترش
دبیرکل سازمان ملل

موقعیت امــروز اوکراین، کامــال پیچیده 
اســت. تفســیرهای مختلفی در 2ســوی 
میدان وجود دارد اما مســئله این است 
کــه اختالف نظرهــا نبایــد مانــع ادامــه 
گفت وگوهــا شــود. گفت وگوهــا باید با 
جدیــت بــرای پایــان دادن بــه رنــج مردم 
ادامــه پیــدا کنــد. هرچــه ســریع تر بایــد 
یک آتش بــس برقــرار شــود.)خبرگزاری 

آناتولی(
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گرینویچ

حراج کتاب قافیه ها

 

لندن: در زمانه ای كه اصوال زنــان را در حلقه های 
ادبی و علمــی راه نمی دادند، 3 خواهــر همگی در 
ادبيات، صاحب جایگاهی قابل توجه شــدند و حاال 
كتاب مينياتوری یکی از آنها به قيمت یک ميليون 
و 250هزار دالر فروخته شده است. خواهران برونته 
در ادبيات جهان شهرت دارند و كتابی كه زیر چکش 
حراج رفت و ركورد هایــی را جابه جا كــرد، كتاب 
مينياتوری »شارلوت برونته« با نام »كتاب قافيه ها« 
بود. به گــزارش دیلی ميل، این دست نوشــته های 
مينياتوری شامل 10شــعر است كه شارلوت برونته 
آنها را در سال1829 ميالدی و هنگامی  كه 13سال 
داشت، ســروده بود. انجمن ادبی بریتانيایی كه این 
كتاب را خریده اعالم كرد كه آن را به موزه اختصاص 
داده شده به شــارلوت برونته در بریتانيا اهدا خواهد 
كرد. موزه برونته در روســتای هاورث، منطقه ای كه 

نویسنده در آنجا بزرگ شده است قرار دارد.

گرسنگی و پرخوری، الیورها و بامبل ها 

کشف عنکبوت بزن در رو

ووهان: در دنيای حشرات به خصوص ميان بندپایان اینکه 
عيال سر جفتش را در لحظه ای سرنوشت ساز قلوه كن  كند و 
آن را بخورد، اصال چيز غریبی نيست و اینگونه از توليد مثل 
ميان بند پایان بسيار رواج دارد، حاال چينی ها عنکبوتی را 
كشــف كرده اند كه با وجود اینکه جزو بندپایان اســت اما 
یاد گرفته چگونــه از مهلکه فرار كند آن هم شــتابی برابر 
200متر بر مجذور ثانيه)سرعتی 20برابر شتابی كه هنگام 
سقوط آزاد تجربه می شود(. به گزارش یورونيوز، این سرعت 
سرســام آور و فرار از عنکبوت ماده بی اعصاب به این علت 
است عنکبوت هایی كه به دست دانشمندان مجبور به ماندن 
شدند در كسری از ثانيه سرشان را به باد دادند و توسط نوع 
ماده خورده شدند. شيچانگ ژانگ، نویسنده اصلی این مقاله 
از دانشــگاه هوبی در ووهان چين درباره این عنکبوت های 
بزن و در رو می گوید: عنکبوت های ماده شایستگی جنسی 
عنکبوت های نر را براســاس توانایی آنها برای فرار قضاوت 
می كردند. او گفــت: »یک عنکبوت نــر از طریق منجنيق 
شدن می تواند از كانيباليسم جنســی ماده فرار كند و یک 
عنکبوت ماده هم می تواند جفت نری را با كيفيت باال انتخاب 
كند، زیرا عملکرد جنبشی ممکن است مستقيماً با وضعيت 

جسمانی جفت نر ارتباط داشته باشد.«

دانشجوی دکتری در 13سالگی
 

مینه سوتا: یک پسر نوجوان 13ساله امسال مدرک كارشناسی 
خود را از دانشگاه مينه ســوتا دریافت كرده و در مقطع دكترا 
مشغول تحصيل خواهد شد. براساس گزارش ای بی سی نيوز، 
این نوجوان كه اليوت تانر نام دارد، دوره كارشناســی اش را در 
رشته ریاضی  - فيزیک گذرانده و اكنون دارای معدل بسيار خوب 
3.78 از این دانشگاه معتبر در آمریکاست. تانر می گوید:»شوقی 
باورنکردنی به فيزیک دارم. هميشه از مهم ترین كارهای مورد 
عالقه ام بوده كه می خواستم انجام دهم.« قصه این فيزیکدان 
كوچک را حتی مشاهير دنيای سرگرمی هم شنيده اند: بازیگران 
مجموعه تلویزیونی »شــلدون جوان« كــه محصول جانبی 
)spin-off( مجموعه طنز »تئوری بيگ بنگ« بوده است، نيز به 
مناسبت نقش اول این مجموعه - یک فيزیکدان نظری جوان - از 
نزدیک با اليوت تانر آشنا شده اند. ایان آرميتيج كه نقش »شلدون 
جوان« را دارد، با اليوت - كه به نوعی همزاد او در دنيای واقعی 
محسوب می شود، یکدیگر را مالقات كرده اند و اليوت از مخاطبان 

و طرفداران این مجموعه است.

تازه مثل باران، مثل روزنامه/ باران بهاری در همدان   عکس: پوريا پاکیزه اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

کمک آداب دارد

تازگی هــا در صفحــات مجــازی 
زیاد دیــده می شــود كــه افرادی 
شماره حســاب های شــخصی خود را اعالم می كننــد و از مردم 
می خواهند برای كمک به بی بضاعت ها یا كمک به آزادی زندانيان یا 
تهيه افطاری و اطعام نيازمندان یا خرید لوازم التحریر برای كودكان 

مستمند و... به آن حساب های شخصی پول واریز كنند.
در اینکه كمک به همنوعان و تالش برای دستگيری از مستمندان 
و بی بضاعت هــا امری پســندیده و اخالقی و برخاســته از حس 
انسان دوستی است، شکی نيست و بدون تردید مورد سفارش اكيد 
اسالم عزیز هم قرار گرفته است اما قرار نيست به خاطر فضيلت این 
كار انسانی، هر كس برای خودش یک خيریه بزند و شماره حساب 

اعالم كند تا كمک مالی دیگران را جمع كند و به فقرا برساند.
حاال گاهی می شــود كســی در اطراف خود فقير و مســتمندی 
می شناسد كه طبيعتاً باید به هر طریقی كه می تواند به او كمک كند؛ 
حال چه از خودش مایه بگذارد و چه از دوستان و آشنایانش كمکی 
جمع كند اما اینکه هر كسی راه بيفتد و برای كمک به مردم فالن 
منطقه یا فالن قشر یا فالن بيماری پول جمع كند، شاید به حسب 
ظاهر كار نيکی باشد اما نتيجه اش آنچنان رضایت بخش نيست و به 

اتالف منابع و كمک های مردم منجر می شود.
البته این سخن بيشتر ناظر به ناهماهنگی و دوباره كاری در روند 
كارهاست، نه بی اعتمادی به افراد. ما در كشورمان این همه سازمان 
و ستاد رسمی با شماره حساب های مشــخص داریم كه موضوع 
فعاليتشان همين اســت. شــاید عده ای بگویند كه سازمان های 
رسمی و حاكميتی نمی توانند كمک های ما را به دست مستمندان 
و مستحقان واقعی برسانند. سؤال این است كه چطور می شود به 
سازمان های متولی و رسمی كشــور اعتماد نکرد اما به افرادی كه 
هيچ تخصصی در این زمينه ندارند اعتماد كرد. با اطمينان می گویم 
نتيجه اعتماد به سازمان های رسمی حتی اگر تالش شان و تقسيم 
هدایای مردمی چندان مورد تأیيد ما نباشد، ضررش كمتر از این 
رفتارهای هيجانی و دخالت آدم ها و خيریه های خلق الساعه است. 
چندی پيش سيمای خودمان نشان می داد كه آدم ها و گروه های 
مردمی مختلفی برای فقرای حاشيه شهر غذای نذری می بردند و 
طبيعتاً به هر خانه به طور متعدد و مکرر غذا می رســيد. آخر كار 
صدای یکی از خانم های كمک بگيــر درآمد كه كاش به جای این 
همه غذا، جيره خشــک می دادید كه هم خراب نشود و هم موقع 

نيازمان استفاده كنيم.
این معضل در بحران های اجتماعی مثل زلزله و سيل و نظایر آن 
خود را بيشتر نشــان می دهد. واقعاً قرار نيســت در این موارد هر 
كسی كه دلش به حال بحران زده ها سوخت، راساً وارد شود و برای 
جمع آوری كمک های مردمی راه بيفتد و شــماره كارت شخصی 
خود یا مؤسسه خودش را بدهد. گاهی می بينيم در روزهای بحرانی 
مثل وقوع زلزله یا سيل یا حتی برای آزادی زندانيان و جمع آوری 
كمک برای بی بضاعت ها، عده ای كه شــهرت و طرفدارانی دارند، 
از احساســات مردم اســتفاده می كنند و شماره حساب شخصی 

می دهند تا مردم كمک هایشان را به آن واریز كنند.
البته و با وجود احتمال سوءاستفاده های مالی، سياسی و تبليغاتی، 
باز هم بنا نداریم به افــراد بی اعتماد باشــيم و ذهنيت منفی در 
موردشان داشته باشيم، اما قبول كنيم كه دوباره كاری و اقدامات 
موازی، تهيه كاالهای غيرضروری و اسراف از پيامدهای جمع آوری 
خودسرانه كمک های مردمی است؛ چه آنکه هر كس از روی طبع 
خویش طبابت می كند؛ یکی می خواهد مسواک و اقالم بهداشتی 
ببرد و دیگری لباس زیر و یکی دیگــر ماكارونی و دیگری كفش و 
پالتو؛ یکی شکالت و نوشابه انرژی زا و دیگری بخاری برقی یا نفتی 
و آن یکی چادر و پتو. درحالی كه شــاید اینها نياز ضروری مناطق 
آســيب دیده یا فقرای فالن منطقه نباشد و سازمان های رسمی با 
سازوكاری كه دارند بهتر به نيازها اشراف دارند و نحوه توزیع شان 

هم منظم تر است.
عالوه بر آن فراموش نکنيم كه در ماجرای زلزله كرمانشاه، معاون 
وزیر كشور و رئيس ســازمان مدیریت بحران كشور با بيان اینکه 
هنوز اطالعی از پول های جمع آوری شده از سوی سلبریتی ها برای 
زلزله زدگان كرمانشاه نداریم، گفت: برخی از این افراد مقدار مبالغی 
را كه جمع آوری كردند، حتی اعالم هم نکردند و گفته می شــود 
برخی از آنها بدهــکار بانکی بودند و بانک این مبالغ را برداشــت 

كرده است.
بنابراین به نظر می رســد كه بــا توجه به ضرورت ســازماندهی و 
هماهنگی كالن، الزم است كمک های نقدی و غيرنقدی مردم با 
اعالم مبادی رسمی مربوطه به سمت و سوی آنان هدایت شود تا 
حتی اگر موضوع سوءاستفاده احتمالی را هم ندیده بگيریم، دچار 

اتالف و اسراف منابع و هدر رفتن كمک های مردمی نشویم.

كم پيدا می شود كسی 
در عرصه تخصصی خود، 
در اعلی درجه باشد اما با دانشجویان در نهایت 
خضوع و خشــوع رفتار كند. در جمع جوانان 
حاضر شود و با آنان گپ وگفت كند. با رسانه ها 
گفت وگو كند و خود را در منظر عموم جامعه 
قرار دهد. اگر برای ســخنرانی دعوت شــود، 
با رویی خوش بپذیرد و اســتقبال كند. و در 
كهولت، از توليد علم و نــگارش مقاله بركنار 

نماند.
این همه در »مســلم بهــادری« جمع بود؛ 
یکی از كهنســاالن ترین اطبــای روزگار ما و 
از آخرین بازماندگان یکی دو نســل نخستين 
فارغ التحصيالن دانشکده طب دانشگاه تهران 
كه نخســتين روز اردیبهشــت درگذشــت، 
درحالی كه نخستين روز بهمن   سال گذشته، 
95ساله شده بود. پزشــکی كه در رشته خود 
)پاتولوژی قلب و ریه( یکی از حاذق ترین های 
زمانه اش بود، بيش از 30 ســال معلمی كرد و 
البته بسيار بيش از آن، شاید قریب به 7 دهه، 

خود را وقف درمان گری دردمندان كرد. 
او آزمایشگاه تخصصی آسيب شناسی را 
در بيمارستان سينا و دانشکده پزشکی 

دانشگاه تهران راه انداخت و آن را در 
بيمارستان ها و دانشگاه های 
علوم پزشـکـــی كـشـــور 

گسترش داد و خدمــتی 
كرد فراموش نشــدنی. 

همچنين در دهه 50، 

عضو اتــاق فکری بود كه به ایجــاد خانه های 
بهداشت و شکل گيری شبکه گسترده بهداشت 
و درمان در سال های پس از انقالب منجر شد 
و این خدمت او و دوستانش، در همگانی شدن 
درمان و یکســان و رایگان بودنــش، به ویژه 
در مناطق روســتایی و عشــایری تا هميشه 
بر پيشانی تاریخ طب این ســرزمين خواهد 
درخشيد چنان كه خود اعتقاد داشت در دنيا 
منحصر به فرد بود. اگر رنجوری نزدش می آمد 
و دستش تنگ بود، با گشاده دستی درمانش 
می كرد. طبيبی بود كه مطبش، محملی برای 
طبابت بود نه كارهــا و چيزهای دیگر البته به 
انتفاع عمومی و خير جمعی بسيار توجه داشت 
و در این ميان همشــهریانش را نيز از یاد نبرد 
چنان كه 4سال پيش، 17هزار متر زمين وقف 
كرد تا صرف بهداشــت و درمان اهالی تنکابن 
شود. تا آخرین سال زندگی - دست كم تا تير 
1400كه نگارنده با او گفت وگو كرد - سرحال و 
سرزنده بود و حافظه اش درست و دقيق. تا آخر، 
انجمن فارغ التحصيالن و دانش آموختگان 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران را كه 
خــود پایه گذاشــته بــود و بنيادی 
كه خــود و به نام خود بنــا نهاده بود، 
مدیریت كرد. مسلم بهادری از 
هيچ كوششــی برای مردم 
سرزمينش فروگذار نکرد 
تا از رنج شــان بکاهد و 
بر لبان شان لبخند 

بنشاند.

پوسترسازان خاطره ساز
 روزهایی هستند در سال كه آدم های خاص دارد؛ كسانی كه شهره اند و 
چهره؛ كسانی كه شناسنامه آن روز هستند. روز جهانی گرافيک)هفتم 
اردیبهشت( هم از آن روزهاست كه در ایران، برجستگانی، بزرگانی، 
پيشکسوتانی شناسه اش هستند و شناسنامه اش. زبدگان و خبرگانی 
چون مرتضی مميز، صادق بریرانی، قباد شــيوا، فرشــيد مثقالی و 
بهزاد حاتم. بعضی شــان از كف رفته اند و برخی شان هنوز هستند و 
نقش و طرح می زنند. آنان اما همه در چيزی وجه اتصال و اشــتراک 
دارند و آن، آفرینش پوستر است. همه شان دهه ها با آثاری كه پدید 
آوردند، برایمان خاطره ساختند و حال تعدادی شان در نمایشگاهی 
به نمایش گذاشته خواهد شد. »اعالن آرت« مجموعه ای از پوسترهای 
قدیمی ایران و جهان است كه هر كدام به نوعی در حافظه جمعی ما 
به یادگار مانده اند. برخی با رویکــرد اجتماعی خود و برخی در نقش 

رسانه ای مردمی، در خيابان های شــهر به اعتراض، اطالع رسانی و یا 
آگاهی بخشــی پرداخته اند. با وجود از دست رفتن جایگاه پوستر در 
خيابان های شهر، پوستر همچنان به جهت نقشش در حفظ و نگهداری 
و آرشيو اطالعات رویدادهای مختلف در طول تاریخ از اهميت باالیی 

برخوردار اســت. هرچند پوسترها با گذشــت زمان، كاركرد خود را 
به عنوان مدیوم تبليغاتی زمان خود از دست می دهند، اما همچنان نگاه 
زیبایی شناسانه هنرمندان دوره خود را همراه با اطالعاتی از رویدادهای 
زمانـه دربردارند. این موضوع نگهداری و حفظ این پوسترها را ارزشمند 
و دسترسی به این اطالعات را برای محققان و پژوهشگران فرهنگی، 
هنری، سياسی و اجتماعی ساده تر و امکان پذیر  تر می كند. حاال كه 
60سال از توليد پوســتر هایی چون نمایش آنتيگون)مميز(، اپرای 
التراویاتا)حاتم(، فيلم شازده احتجاب)مثقالی(، رسيتال آواز ردنتو 
كوماكيو)بریرانی( و نمایش شهر قصه)شــيوا( می گذرد، گروهی از 
عالقه مندان این رشته اقدام به بازتوليد این آثار با روش سيلک اسکرین 
كرده و در قالب نمایشــگاهی با حضور خالقان آثــار از آن رونمایی 
می كنند. این نمایشگاه همزمان با هفته گرافيک از امروز)چهارشنبه، 
هفتم اردیبهشت( در گالری هدایت برپا می شود و به مدت یک هفته 

دایر خواهد بود.

فرهنگ و زندگي

حمیدرضا محمدی

طبیِب مسیحادم

 انجامش بدهعدد خبر

 دیدار بدون قرار قبلی

حاال که کرونا تا حد زيادی فروکش کرده و 
خوشبختانه رونق به سینماها بازگشته، وقت 
آن است که به جای نشستن پای تلويزيون 
چند اينچی، فیلم ديدن روی پرده جادويی 

سینما را از سر بگیريم.
فیلم »بــدون قرار قبلی« بــه کارگردانی 
بهروز شــعیبی و با بازی پگاه آهنگرانی، 
صابر ابر و مصطفی زمانی که چند ماه پیش 
به صورت آنالين اکران شده بود، قرار است 
به مناسبت ماه آگاهی بخشی اتیسم، روز 
جمعه 9ارديبهشت از ســاعت 16تا 21در 
محل مجموعه فرهنگی تاالر ايوان شمس 
بار ديگر برای عموم اکران شــود. عالوه بر 
نمايش فیلم، قرار اســت پنل تخصصی با 
حضور عوامل اين فیلم و استادان متخصص 
حوزه خانواده های دارای فرزند اتیسم هم 
برگزار شود. فیلم بدون قرار قبلی روايتی 
از زندگی هنرمندی است که پس از سال ها 
به کشــورش بازمی گردد. اين اثر در ژانر 
درام و اجتماعی تولیــد و فیلمبرداری آن 
در شهرهای تهران، مشــهد و برلین انجام 
شده است. خالصه داستان فیلم هم از اين 
قرار است که ياسمین به سن و سال پسر 6 
ساله اش بوده که به آلمان )مونیخ( مهاجرت 
کرده و حاال با مرگ پدر ناچار است پس از 
30 سال به ايران بازگردد؛ پسر ياسمن دچار 
اتیسم است و اين ســفر را برايش دشوار 

می کند.
اين اثر که با نگاهی به داستانی از مصطفی 
مستور ســاخته شــده، پس از نمايش در 
جشنواره فجر 1400توانســت نظر اهالی 
رسانه و منتقدان ســینما را به خود جلب و 
ســیمرغ زرين بهترين فیلم از نگاه ملی را 
دريافت کند. ديدن اين فیلم به ويژه برای 
خانواده هايی که با بیماری اتیسم درگیرند، 

خالی از لطف نیست.

حافظ

به تیغم گر کشد دستش نگیرم
وگر تیرم زند منت پذيرم

امروز بيست و هفتم آوریل روز پيشگيری از هدررفت 
غذاست. به همين مناسبت می توانيم نيم نگاهی به 

دور و بر 200سال پيش و اكنون بيندازیم.
اوایل قرن نوزدهم و هنگامی كه رمان مشهور اليور 
توئيســت اثر ماندگار چارلز دیکنز ابتدا به صورت 
پاورقی در یک ماهنامه انگليســی منتشر می شد، 
هيچ كس تصورش را هم نمی كرد كه این شخصيت 
داستانی روزی نماد معضل گرسنگی جهان شود. در 
بخشی از این رمان، اليور الغر و نحيف توسط باقی 
كودكان یتيم نوانخانه مجبور می شود از سرپرست 
آنجا )آقای بامبل چاق و فربه( درخواست یک كاسه 

دیگر غذا كنــد. بامبل از این تقاضا شــگفت زده و 
خشمگين می شود و مخاطب متوجه می شود این 
درخواست آنقدر ناپذیرفتنی و مستوجب عقوبتی 
سخت است كه در واقع اسباب سرگرمی باقی ایتام 
آن مركز است تا به درخواست كننده بخندند. چندده 
صفحه بعد در كتاب، آقــای بامبل فربه و چاق كنار 
باقی قشر مرفه انگلستان در حال خوردن و نوشيدنی 

هستند كه گویی پایانی ندارد.
این از قــرن نوزدهم )1837ميــالدی(. نزدیک به 
200سال بعد همچنان در جهانی زندگی می كنيم 
كه آن ميز اســراف غذاها توسط آقای بامبل و باقی 
اطرافيانش همچنان روی چهار پایه استوار است. به 
گواهی سازمان تغذیه جهانی وابسته به سازمان ملل 
)فائو( بيش از یک ميليارد گرسنه در حالی در جهان 
عذاب می كشند كه فقط با غذایی كه هربار در اروپا 

و آمریکای شــمالی دور ریخته می شود می توان تا 
3وعده به گرسنه های جهان غذا داد. به طور متوسط 
در كشورهای صنعتی 670ميليون تن، در كشورهای 
در حال توســعه 630ميليون تن و در كشــورهای 
ثروتمند 222ميليون تن مواد غذایی هدر می رود. 
این در حالی اســت كه كل مــواد غذایی توليدی 
كشورهای واقع در صحرای آفریقا 230ميليون تن 
اســت. بازگردیم به اليور توئيست. فشار گرسنگی 
به قدری است كه شاید چارلز دیکنر هم دچار حس 
همذات پنداری با اليور جوان شــد و نتوانست نماد 
قشر ضعيف كارگر را در جایگاهش حفظ كند و در 
پایان رمان با چرخش قلم دیکنز مشخص می شود 
اليور هم در واقع اشراف زاده بوده و همانجا قشر كارگر 
را تنها می گذارد.  بنابراین  نه بامبل با شيم و نه دیکنز. 

دستی باشيم برای پيشگيری از هدر رفت غذا.

امــروز بــا عنــوان روز »ایمنــی در 
حمل ونقل« نامگذاری شده و این در 
حالی اســت كه آمار تصادفات به ویژه 
در جاده ها هر ســال بيشتر می شود، 
ایربگ ها باز نمی شود، راننده ها سبقت 
غيرمجــاز می گيرنــد، خودروهــا با 
كوچک ترین برخوردی مچاله می شوند 
و حوادث رانندگی تيتر رسانه هاست. 
البته قرار اســت 7اردیبهشت روزی 
باشــد برای ایمنی راه ها و كاهش این 
تصادفات و به همين دليل هم مسئوالن 
از چند روز قبل به رانندگان هشــدار 
می دهند كــه در رانندگی دقت كنند 
چرا كه اصلی ترین عامل تصادفات عامل 
انسانی است. با این همه اما نمی توان 
نقش راه و خودرو را در تصادفات نادیده 
گرفت كه عوامل بعدی حوادث جاده ای 
هســتند. رئيس پليس راهور ناجا در 
این باره گفته: برای هر انسانی احتمال 
ارتکاب خطــا در رانندگی وجود دارد 
ولی نباید با این آمار كشته یا مصدوم 
مواجه باشــيم. درصورتی كه خودرو 
ایمنی كامل داشته باشد و راه هم دارای 
استانداردهای ایمنی باشد، راننده باید 
بتواند در ابتدا از خطــا و وقوع حادثه 
جلوگيری كند و درصورت وقوع حادثه 

كمترین آسيب به راننده و سرنشينان 
وارد شود. یکی از علت های رواج نيافتن 
این نــگاه در كشــور مــا، مقاومت 
خودروسازان برای اصالح و ایمن سازی  
توليدات خود است كه ادامه این روند 
تداوم تلفات رانندگــی و از بين رفتن 

سرمایه های كشور است.
حاال كه كم كم داریم به تابستان و فصل 
سفر رفتن نزدیک می شویم و تعطيالت 
عيد فطر را هم پيش رو داریم، با اینکه 
قرار اســت كميته فرهنگی جمعيت 
طرفداران ایمنی راه ها به منظور كاهش 
رفتار پرخطر ترافيکی، آموزش هایی 
را برای رانندگان داشــته باشند، اما 
بهتر است مســئوالن عالوه بر هشدار 
و توصيه، برای ایمنی راه ها و خودروها 
هم برنامه ریزی كنند تــا رانندگان با 
خيالی آسوده تر راهی سفر شوند و آمار 
تصادفات هم كمتر شود و حمل ونقل و 
جابه  جایی ها در كشور بی تلفات باشد.

قصه شهر

فاطمه عباسی

جابه جایی بی تلفات

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
درباره مســائل روزمره، مشــکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارســال کنید. 
اگر اهل طنز و کاريکاتــور و طراحی هم 
 هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 
23023636 بگیريد تا برای رساندنش به 

ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سید محمدرضا واحدی
كارشناس فرهنگی

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم اْجَعْلنی فیِه محّبًا ألْولیائِک و ُمعادیًا ألْعدائِک ُمْسَتّنًا بُِسّنه خاَتِم اْنبیائِک یا 

عاِصَم ُقلوِب الّنبیین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا قرار بده مرا در این روز دوســت دوستانت و دشمن دشمنانت 

و پيرو راه و روش خاتم پيغمبرانت ، ای نگهدار دل های پيامبران.

مهديا گل محمدینگاه
روزنامه نگار
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تزریق دوز چهارم 
واکسن برای 80ساله ها 

و کادر درمان
روز گذشته وزارت بهداشت ابالغیه ای درباره تزریق 
دوز چهارم واکسن کرونا منتشر کرد. براساس این 
ابالغیه که مصوبه کمیته ملی واکسن کروناست، 
به مراکز بهداشتی اعالم شد نوبت چهارم واکسن 
کووید-19برای گروه سنی 80سال به باال به فاصله 
حداقل 4ماه از نوبت ســوم آغاز شــود. همچنین 
توصیه شد که پرسنل بهداشت و درمان هم نسبت 
به دریافت نوبت چهــارم به فاصلــه حداقل 4 تا 
6ماه پس از نوبت سوم اقدام کنند. در این ابالغیه 
همچنین آمده که نوع واکسن نوبت چهارم، ترجیحا 
با پلتفرم مشابه نوبت سوم باشد. نکته اما اینجاست 
که گروهی از افراد دوز ســوم واکسن را آسترازنکا 
تزریق کرده اند و حاال در نبود این نوع واکســن در 
کشور درصورت بزرگ تر شدن دایره واکسیناسیون 
با دوز چهارم، بار دیگر، ماجرای کمبود واکســن و 
جمعیت بازمانده از تزریق رقم می خورد. هر چند 
که حاال تنها سالمندان باالی 80سال و کادر درمان 
در اولویت قرار گرفته اند. ضرورت تزریق دوز چهارم 
واکســن کرونا، با شیوع ســویه اومیکرون شدت 
گرفت، زمانی که اعالم شد  این سویه، افراد بیشتری 
را مبتال می کند. البته دراین میان برخی مطالعات 
جهانی هم نشان داد که افراد باالی 60سال که دوز 
چهارم را زده بودند، 78درصد کمتر از افرادی که 
تنها 3دوز واکسن دریافت کرده  بودند، در معرض 
خطر مرگ ناشــی از کرونا قرار دارند. پیش از این 
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های آمریکا 
هم اعالم کرده بود که آنتی بادی تولید شــده در 
بدن افراد پس از دریافــت دوزهای تقویت کننده 
پس از گذشــت تقریبا 4ماه به میزان قابل توجهی 
کاهش پیدا می کند. در این صورت افراد در معرض 
ابتال به نوع شدید بیماری کووید -19 و مرگ ناشی 
از آن  قرار می گیرند و به دریافت دوز تقویت کننده 

دیگری نیاز پیدا می کنند.
متخصصان عفونی در کشور هم اظهارات متفاوتی 
درباره واکسیناسیون گسترده با دوز چهارم  دارند؛ 
برخی بــر دوز چهارم برای تقویــت ایمنی تأکید 
می کنند و برخی دیگر مانند مسعود یونسیان که 
متخصص اپیدمیولوژی و رئیس کمیته راهبردی 
مطالعات واکسیناســیون وزارت بهداشت است، 
تأکید می کنند کــه دوز چهارم تنهــا برای گروه 
خاصی یعنی سالمندان و افراد دارای نقص ایمنی 
باید تجویز شود. یونسیان پیش از این به همشهری 
گفته بود که واکسیناســیون کرونا دیگر دوزهای 
چهارم و پنجم و... ندارد، بلکه تبدیل به واکســنی 
می شود که اواسط هر ســال تزریق می شود، مثل 
واکســن آنفلوآنزا. حاال با ابالغیه وزارت بهداشت، 
او توضیح بیشــتری می دهد و می گوید: »نیازی 
نیست دوز چهارم کرونا برای عموم جامعه استفاده 
شود و برای گروه ســالمندان و دارای نقص ایمنی 
یا افرادی کــه داروهای تضعیف کننده سیســتم 
ایمنی مصرف می کنند، تجویز شــده است. هدف 
از تجویز واکسن، محافظت از تک تک افراد است. 
قبال هدف از واکسیناســیون، منفعت جمعی بود. 
اگر کشــوری می خواهد به ایمنی جمعی برسد، 
باید پوشش واکسیناسیون را به 95درصد جمعیت 
برساند، آن هم با واکسن هایی که کارایی شان باالی 
90درصد است.« به گفته او، از حدود یک سال پیش 
نهادهای بهداشتی بین المللی بر این موضوع تأکید 
کردند که به جای اینکه ایمنی در گروه تامین شود، 
باید بر ایجاد ایمنی برای هر فرد تمرکز شود: »توجه 
به این نکته مهم است که افراد با یک بار ابتال به کرونا، 
ایمنی پیدا نمی کنند، بررسی ها نشان داده که برای 
ویروس اولیه کرونا موسوم به ووهان، هر یک نفر، 
2نفر را می توانســت مبتال کند اما در اومیکرون، 
هر نفر می تواند 8تا 10نفر را درگیر بیماری کند، 
بنابراین برای رسیدن به ایمنی جمعی باید از 8نفر، 
7نفر مصون شود، چه با واکسن چه با ابتال. اما چنین 

امکانی وجود ندارد.« 
وزارت بهداشــت ابالغیه تزریق دوز چهارم برای 
گروه های اولویت دار را در شــرایطی منتشر کرده 
که تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور هنوز دوز 
ســوم را نزده اند و براســاس اعالم این وزارتخانه، 
تعداد تزریق کنندگان دوز ســوم تا روز گذشــته، 
30میلیون نفر اســت. در این میان هنوز گروهی 
دوز اول و دوم را هــم نزده انــد. در این وضعیت، 
یونسیان درباره تأثیر واکسن نزده ها در ایجاد یک 
پیک جدید کرونا می گویــد: »حتی اگر 10درصد 
از جمعیت کشوری واکسن نزده باشند، می توانند 
مدیریت شیوع کرونا را مختل کنند و پیک جدیدی 
رقم بزنند. البته در تمام کشورها بخشی از جمعیت، 
مخالف واکسن هســتند. تنها راه باال بردن میزان 
واکسیناسیون ایجاد محدودیت برای افرادی است 
که واکســن نزده اند. هیچ کس نمی گوید واکسن 
اجباری اســت، هرکســی این اختیار را دارد که 
واکسن نزند، اما مسئله اینجاست که باید برای این 

افراد محدودیت های اجتماعی قائل شد.«
این اپیدمیولوژیست، در پاسخ به این سؤال که آیا 
تمام جمعیت کشور تاکنون یک بار مبتال به کرونا 
شده اند، توضیح می دهد: »اعالم این موضوع نیازمند 
انجام مطالعات ایمونولوژی و سنجیدن پادتن افراد 
اســت، اما چون چنین مطالعه ای صورت نگرفته، 
نمی توان به طور صددرصد درایــن باره اظهارنظر 
کرد، اما به طور کلی می توان گفت که همه جمعیت 
خیر، اما بخش زیادی از مردم کشور یک بار مبتال 
به کرونا شده اند؛ شاید حدود سه چهارم جمعیت. 
البته این موضوع تنها برای ایران نیست، کشورهای 
دیگر هم چنین وضعیتی دارند؛ یعنی کشورهایی 
که پیک های متعددی از کرونا را تجربه کردند، جز 
کشورهایی مانند چین و سنگاپور و کره جنوبی که 
محافظت بسیاری از مردم کردند و با واکسن ایمنی 
آنها را باال بردند.« او درباره اینکه ایمنی ایجاد شده 
از طریق ابتال به کرونا باالتر است یا تزریق واکسن؟ 
می گوید: »نه واکسن و نه ابتال، ایمنی صددرصدی 
برای فرد ایجاد نمی کند، حتی اگر تمام جمعیت هم 
مبتال شده باشند، باز هم نمی توان گفت که ایمنی 

ایجاد شده است.«

سالمت

تولد در سایه انگ و تبعیض

رها کیک تولد 5سالگی اش را فوت می کند. 
بچه های انجمن احیــاي ارزش ها دور میز 
کوچــک و رنگارنگی جمع شــده و برای 
دختری که قبل از تولد هم می شناختندش 
خوشحالی می کنند. مادر رها هزارمین »خدا 
را شــکر« را در دلش می گوید و بغض اش 
را قورت می دهد و می خندد . خوشــحالی 
از ســالمتی دختــرش و عدم ابتالی او 
بــه اچ آی وی را تنهــا در چنین جمعی 
می تواند شریک باشــد ؛ میان مددکاران 
و هم گروهی هایش در انجمــن احیا که از 
انگشت شمار افرادی هستند که از ابتالی 
او به اچ آی وی خبر دارنــد. اولین انجمن 
غیرانتفاعی و غیردولتی کاهش آســیب 
اجتماعی ایران این روزها کمک حال زنان 
مبتال به اچ آی وی و ایدز است تا بدون ترس 
از انگ های اجتماعی، به زندگی عادی خود 
ادامه دهند و حتی با وجــود ابتال به نقص 
ایمنی بدن، ازدواج کرده و فرزندان سالمی 
داشته باشند ؛ امکانی که حتی بسیاری از 
مبتالیان به این بیمــاری هم از آن آگاهی 

چندانی ندارند.

ترس از انگ های اجتماعی
جلســه گروهــی مــادران تمــام  شــده اما 
صحبت های زنــان با مشــاور انجمن احیاي 
ارزش ها همچنان ادامــه دارد. امروز در گروه 
کوچکشان جشن تولد یکی از فرزندانی است 
که با حمایت های همیــن انجمن، بدون ابتال 
به ایدز به دنیا آمــد ؛ آن هم از رحم مادری که 
ســال ها پیش این بیماری را از همســر خود 
گرفته بود. الهه شعبانی، مدیر انجمن احیاي 
ارزش ها می گوید: »آگاه سازی و اطالع رسانی 
در زمینه ایدز آنقدر در جامعه ما پایین اســت 
که حتی بسیاری از مردم از بدیهی ترین مسائل 
مربوط به بیماری هم اطالع ندارند. چه برسد به 
اینکه بدانند حتی با وجود ابتال به این بیماری 
می توانند ازدواج سالمی داشته باشند و بیماری 
را به فرزندان خود منتقل نکنند.« و یاد بی شمار 
دغدغه های مادران اچ آی وی مثبت می افتد؛ 
آزار و اذیت همســایه ها، طرد شدن از طرف 
خانواده و اقوام، محروم ماندن از بســیاری از 
خدمات بهداشتی و اجتماعی و... . او می گوید: 
»ترس از انگ های اجتماعی یکی از مهم ترین 
چالش های این حوزه است؛ این موضوع آنقدر 
عمیق و ریشه دار است که باعث شده بسیاری 
از افراد ابتالی خود به ایــن بیماری را پنهان 
کنند یا حتی حاضر نباشــند به دنبال کنترل 

بیماری خود بروند.«

زندگی امن و ایمن
سال هاست جشن تولد بچه هایی که از مادران 

اچ آی وی مثبت به دنیا می آیند، بهانه ای شده 
برای آگاهی رساندن به مبتالیان و البته عموم 
مردم در این بــاره که: »با کنتــرل رفتارهای 
پر خطر، می تــوان زندگی امــن و ایمنی در 
کنار مبتالیان به ایدز یا افراد اچ آی وی مثبت 

داشت.«
»رویا« 50ســالش بود که بعد از گذران یک 
دوره طوالنی ســرماخوردگی و آزمایش های 
مختلف، متوجه مثبت بودن تســت اچ آی وی 
خود شد؛ اتفاقی که زندگی او را برای همیشه 
تکان داد و در چشــم برهم زدنــی از او زنی 
افسرده و منزوی ساخت. حاال که 7سال از آن 
روزها می گذرد،  رؤیا می گوید: »وقتی نتیجه 
آزمایش های من مثبت از آب در آمد دنیا روی 
سرم خراب شده بود. به جز همسر و فرزندانم 
هیچ کس از این موضوع خبر ندارد. با این حال 
فکر می کردم هرجا که می روم روی پیشــانی 
من نوشته شــده که اچ آی وی مثبت هستم. 
از دست زدن به هر شــیئی در اماکن عمومی 
احساس عذاب وجدان داشــتم. برای اینکه از 
این بیمــاری هیچ چیزي  نمی دانســتم. تازه 
بعد از 7ماه که کمی اوضاع روحی ام بهتر شد 
و اطالعاتی در مورد بیماری ام به دست آوردم، 
دیدم در چه دنیای بی پناهی پرسه می زنم؛ تا 
چشم کار می کرد کسی از این بیماری اطالع و 

آگاهی ای نداشت.« 
تنها کمک حــال روزهای ســخت او، گروهی 
از افراد مبتــال بودند کــه در انجمنی دور هم 
جمع می شدند و از مشکالتشــان می گفتند. 
بیرون از این دایره، جهانی تاریک و ترســناک 
در انتظارش بود که باید به تنهایی روشــنش 
می کرد. او می گوید: »من بیمــاری خودم را 
شــناخته ام و برای عدم ابتالی دیگران به این 
بیماری، همه تالش خودم را می کنم. اما چیزی 
که باعث رنج من می شود عدم آگاهی دیگران 
درباره ایدز و هپاتیــت و بیماری هایی از این 
دست است. چراکه هرجا از آن صحبت کردیم، 
ما را از آنجا طرد کردند. اگــر بیماری مان را با 
پزشــکی در میان بگذاریم، معموال از ویزیت 
کردن ما امتناع می کنند؛ وقتی پزشکان جامعه 

چنین نگاهی داشته باشند وضعیت بقیه مردم 
بهتر از این نخواهد بود.«

اطالعاتی که ما را شوکه کرد
قدیمی تریــن انجمــن مردم نهــاد کاهــش 
آســیب های اجتماعی در ایران، تمرکز خود 
را روی خدمات رســانی به مــادران مبتال به 
ایدز و فرزندانشان گذاشــته است؛ راهبردی 
که تجربه های چندین و چندساله مددکاران 
اجتماعی و مدیران انجمن به آن رســیده اند. 
»خســرو منصوریان« که نخســتین معاون 
اجتماعــی و رفاه شــهرداری تهــران بعد از 
انقالب هم بود، مؤسس این انجمن است. او که 
سال ها فعالیت در رشته مددکاری را در مراکز 
پرآســیب مختلفی از ســر گذرانده می گوید: 
»وقتی نخستین مرکز کاهش آسیب اجتماعی 
غیردولتی و غیرانتفاعــی و عام المنفعه ایران 
را راه اندازی کردیــم، فعالیت های مختلفی را 
دنبال می کردیم. کار را از مدارس شروع کردیم 
و اســتقبال زیادی از جلسات مشاوره می شد. 
همزمان با چاپ تبلیغات و اطالع رســانی های 
دیگر، یک روز به مرکز مخابرات رفتیم و گفتیم 
اگر کسی به شما زنگ بزند و بگوید می خواهد 
خودکشــی کند چه می کنیــد؟ گفتند هیچ! 
شماره مؤسسه را به آنها دادیم و گفتیم از این 
به بعد این شماره را به چنین افرادی بدهید و 
بگویید می توانند از حمایت ها و مشــاوره های 

رایگان ما استفاده کنند.«
یک ســال از راه اندازی خط تلفن مشاوره این 
مؤسسه می گذشــت که مشــاهدات آماری، 
اطالعاتی درباره آنچه زیر پوســت شــهر در 
جریان بود به مــددکاران انجمن احیا می داد. 
منصوریان می گوید: »یک سال بعد از راه اندازی 
سامانه تلفنی، تصمیم گرفتیم موضوع تماس ها 
را بررســی کنیم تا بدانیم مهم ترین مشکالت 
افرادی کــه از ما کمــک می خواهند در کدام 
دســته قرار می گیرد. من فکر می کردم طالق 
یا اعتیــاد در صدر این مشــکالت باشــد. اما 
بررسی اطالعات، چیز دیگری به ما می گفت؛ 
با اختالف بســیار زیادی، مراجعــه تلفنی به 

مرکز مشــاوره ما درباره بیماری ایدز در صدر 
موضوعات قرار داشــت. از طرفی 73درصد از 
مراجعان را زنان تشکیل می دادند به این دلیل 
که آنها احساس مســئولیت بیشتری نسبت 
به سالمت خانواده داشــتند و بیشتر از مردان 
احساس نگرانی می کردند. برای همین تصمیم 
گرفتیم خدمات خودمان را روی مشــاوره و 
حمایــت از زنان مبتال به ایدز و فرزندانشــان 

متمرکز کنیم.«

فرزندان سالم
اســتفاده منظم از دارو، دور شدن از استرس، 
تغذیه مناســب و... از نیازهای ضروری افراد 
مبتال به اچ آی وی و ایدز اســت که در انجمن 
احیا برای افراد تحت حمایت فراهم می شود. 
اشــتغال و کمک به تامین معیشت خانواده 
مبتالیان هم از دیگر دغدغه هایی است که از 

طرف این انجمن دنبال می شود.
 منصوریان می گوید: »مــوج اول ابتال به ایدز 
از طریق خون های آلوده در ایران به راه افتاد. 
موج دوم این بیماری از طریق ســرنگ های 
آلوده مشــترک که اغلب در زندان ها استفاده 
می شد به راه افتاد. بعد از آن هم زنان زیادی 
از شریک جنســی خود به این ویروس مبتال 
شــدند. می دانیم که راه هــای مختلفی برای 
شیوع این بیماری و افزایش ابتال به آن وجود 
دارد. اما بزرگ ترین مشــکل ما نــگاه منفی 

جامعه به مبتالیان به این بیماری است.
 افراد اغلب از طریق جامعــه و حتی خانواده 
خود طرد می شــوند. ما زنانی را در این مرکز 
در حمایت خودمان داریم که بدون اطالع از 
بیماری همسرشــان، بیماری به آنها منتقل 
شده است. دلیل این ابتال عدم آگاهی از بیماری 
و همچنین عدم آگاهی از راه های پیشگیری از 
بیماری مثل استفاده از کاندوم است. این زنان 
نمی دانستند که درصورت ابتال به اچ آی وی، از 
طریق زایمان سزارین می توانند شانس مبتال 
نشدن فرزنداشــان را باال ببرند. یا نمی دانند 
که نباید به فرزند خود شیر بدهند. در نتیجه 
فرزندان این افــراد هم مبتال شــده اند. زنی 
که شــوهرش بر اثر این بیمــاری فوت کرده 
و خانــواده او را طرد کرده اســت و خودش و 
فرزندانش هم بیمار هســتند، چه راهی برای 

تامین معیشت خود دارد؟« 
اینجا بود که انجمن احیا پا در راه اشــتغال و 
مهارت آموزی زنان مبتــال به ایدز و اچ آی وی 
هم گذاشــت: »به این زنان گفتیــم ما برای 
تامین مخارج زندگی به شما خیاطی آموزش 
می دهیم. چرخ خیاطی و وســایل الزم را در 
اختیارتان می گذاریم و ســفارش دوخت هم 
خودمان به شما می دهیم. حتی سفارش آماده 
شده را هم خودمان از شما تحویل می گیریم.« 

محرمانه
آنچه تجربــه به انجمــن احیــاي ارزش ها 
آموخت، ایجاد فضایی امن برای افرادی است 
که به دالیل مختلف نیاز به تســت و آزمایش 
اولیه بــرای بیماری ایدز دارنــد و همچنین 
مشاوره و حمایت از آنها. حفظ گمنامی افراد 
و حریم شخصی آنها مهم ترین نکته ای بود که 

در اغلب مراجعان باید به آن توجه می شد.
 منصوریان می گویــد: »بعد از شناســایی، 
باید شــرایطی را فراهم می کردیــم که افراد 
بدون احســاس ناامنی راضی به تست دادن 
شوند. برای همین اعالم کردیم همه تست ها 
به صورت محرمانه و کامــال رایگان در مرکز 
گرفته می شود. بعد اتوبوس سیار را راه اندازی 
کردیم تا بتوانیم به مراکز مختلف برویم و از 
گروه های مختلف تست بگیریم ؛ از پادگان ها 
گرفته تــا گودهای جنوب تهران و حاشــیه 
شــهرها و کارخانه های بزرگ و.... در برخی 
شهرها، شــعبه هایی با الگوبرداری از انجمن 
احیا ارزش هــا راه اندازی کردیم تا مشــکل 
دور بودن به مرکز احیا را برای افراد ســاکن 
در دیگر شــهرها حل کنیم. امروز می دانیم 
اگر در شهری مثل مشهد یا اصفهان انجمن 
احیاي ارزش ها شعبه ای ندارد، به این معنی 
نیست که تعداد مبتالیان به ایدز و اچ آی وی 
در این شهرها کم اســت ؛ این نشان می دهد 
مبتالیان این شــهرها کمتــر فرصتی برای 

شناســایی، حمایت شدن، 
مصرف دارو و پیشــگیری از 
رفتارهای پرخطــر دارند.«

ازرنجیکهمیبریم
»یک بار خبرنگاری از دکتر هاشــمی، وزیر بهداشت اسبق دولت، 

درباره تعداد مبتالیان ایدز در ایران پرسید. 
وزیر بهداشت جواب داد 70درصد مبتالیان را نه ما می شناسیم و نه 
خودشان از بیماری شان خبر دارند؛ چون اصال مراجعه ای برای تست 
و آزمایش نمی کنند. از بین 30درصد از افراد مبتال که از بیماری خود 
خبر دارند، تنها 10درصد بــرای دریافت دارو و کنترل بیماری اقدام 
می کنند. آن 20درصد دیگر از تبعات شناســایی شدن و انگ های 
اجتماعی بیماری می ترسند.« مؤســس انجمن احیاي ارزش ها این 
را می گوید تا از عدم اطالع رسانی درباره ایدز و فرهنگسازی در این 

زمینه گالیه کند.
روی دیوار اتاق انجمن، جدولی از تماس های تلفنی و موضوعات این 
تماس ها به چشــم می خورد که ایدز و راهنمایی های مربوط به آن، 

همچنان پیشتاز است. 
مادران عضو انجمن احیا، این روزها سفیر و حامی سالمت در همین 
مؤسسه هستند و در جلسات مختلف به دیدن گروه های دانشجویی 
و دانش آموزی می روند و در برنامه های تلویزیونی شرکت می کنند. 

از رنج هایی می گویند که به جز درد بیماری به آنها تحمیل می شود 
و زندگی را برای آنها ســخت تر و عذاب آورتر می کند ؛ آنها از انگ و 
تبعیضی می گویند که جامعه به آنها می چسباند و قضاوت هایی که 

گاهی زندگی افراد مبتال و فرزندانشان را زیرورو می کند.

نکته

نی
میا

ده 
ن 

سم
: یا

س
عک

بررســی اطالعــات، چیــز دیگــری 
بــه مــا می گفــت؛ بــا اختــالف بســیار 
زیــادی، مراجعــه تلفنــی بــه مرکــز 
مشــاوره مــا دربــاره بیمــاری ایــدز در 
صــدر موضوعــات قــرار داشــت. از 
طرفی 73درصد از مراجعان را زنان 

تشکیل می دادند

مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

فعاالن انجمن احیاي ارزش ها از مادران مبتال به ایدز مي گویند که فرزندان سالم به دنیا می آورند

ناشی از نزاع)شامل 
درگیری های خیابانی و 

خانوادگی( سال گذشته 
به مراکز پزشکی قانونی 
کشور مراجعه کردند و 
این عدد در مقایسه با 

سال1399 دو دهم درصد 
بیشتر بوده است. از میان 

مراجعه کنندگان هم 
391هزار و ۶۲۵نفر مرد 
و 19۴هزار و ۶۵۸نفر زن 

بوده اند.

586283
مصدوم

تهران، خراسان رضوی و 
اصفهان در سال1۴00، در 
صدر آمار نزاع در کشور 

قرار گرفتند.

3استان

از مجموع نزاع های کشور 
به 3استان صدرنشین 
تعلق دارد که 91هزار و 

۴9۶نفر در تهران، ۵1هزار و 
۶30نفر در خراسان رضوی 

و ۴1هزار و ۶۴نفر هم 
در اصفهان بوده است. 
استان های ایالم هم با 

3هزار و ۴90نفر، بوشهر 
با 3هزار و ۶۴1نفر و 

خراسان جنوبی با ۴هزار 
و 1۶۴نفر کمترین آمار 

ارجاعات نزاع را داشته اند.

یک سوم 

اردبیل، آذربایجان شرقی، 
همدان و زنجان بیشترین 
نرخ نزاع براساس جمعیت 

را به خود اختصاص 
داده اند و کمترین نرخ 

نیز مربوط به استان های 
سیستان وبلوچستان، 

هرمزگان، بوشهر و 
خوزستان است.

4استان 

خرداد و شهریور 
پرارجاع ترین ماه های 

سال از جهت موارد نزاع 
در کشور بوده است. 

بر این اساس ۶0هزار و 
1۷۵نفر در خرداد و ۶0هزار 
و۴نفر در شهریور به مراکز 

پزشکی قانونی مراجعه 
کرده اند.

2ماه 

بی اعصاب ترین 
مردم ایران در 

کالنشهرها زندگی 
می کنند 

نکته: براساس گزارش 
اعالم شده از سوی سازمان 

پزشکی قانونی کشور، 
بررسی مراجعین نزاع 
در واحدهای معاینات 
پزشکی قانونی نشان 
می دهد که بسیاری از 
این افراد از روی خشم 
و عصبانیت آنی دست 
به عملی می زنند که 

عوارض ناشی از آن نه تنها 
زندگی فرد آسیب دیده 

بلکه زندگی فرد ضارب را 
نیز مختل و دچار بحران 
می کند؛ حال آنکه در 
تعداد قابل توجهی از 

این نوع ارجاعات می شد 
مسئله به وجود آمده را 
بدون زد و خورد و تنها با 

صحبت کردن حل و فصل 
کرد.

جنگ سرد اجتماعی را چه 
کسانی راه انداختند؟

 آینده توییتر
 با آمدن ماسک 

 کم برخوردارها 
روی ریل توسعه

غربی ها نمی دانند توهین به مقدسات مسلمانان 
خدشه ای به باورهای آنان وارد نمی کند

ایالن ماسک در یکی از بزرگ ترین تصاحب های 
تاریخ دنیای فناوری، توییتر را خریداری کرد

مدیریت شهری با توجه به مناطق جنوبی پایتخت، سعی 
در کاهش فاصله برخورداری بین شمال و جنوب شهر دارد



چهارشنبه 7  اردیبهشت 101401
 شماره  8485

 ترس لیبرال ها 
از بیدارگری اسالمی

بعد از انقالب اســالمی ایران، روند اسالم ســتیزی تشدید 
شد. به نوعی با قدرت گرفتن دولت اسالمی و شکل گرفتن 
اسالم انقالبی، رویه های معاند و علیه این جریان نیز شکل 
گرفت. تا جایی که نوعی جریان اسالم هراســی و اســالم 
ســتیزي در قالب جــدال تاریخی و تمدنی علیه اســالم 
شکل گرفت. نمونه های این جدال را در افکار اندیشمندان 
غربی همچون فوکویاما، هانتینگتون و کیسینجر مشاهده 
می کنیم. به تناسب گسترش رسانه ها و شبکه های مجازی 
نیز روند شاکله اسالم هراسی تغییر کرده است. در این راستا 
گفتمان لیبرالیسم غرب نوعی تهدید بالقوه و بالفعل برای 
جریان اسالم خواهی و مســلمانان است. در واقع نظام های 
سیاسی غرب همواره تقویت کننده و مجری اسالم هراسی و 

اسالم ستیزی بوده اند.
 نمونه های اجرای این تفکر را در حمله به مسلمانان، هتک 
حرمت به قرآن، حمله به مساجد و زنان مسلمان محجبه 
و... شــاهد بوده ایم. به عبارتی باید اینگونــه بیان کرد که 
تمامی رویدادهای مشابه از این دســت در راستای جدال 
گفتمان لیبرال دمکراســی غربی و گفتمان اسالمی است. 
چنین جریانی مدعی آزادی بیان، حقوق بشر و آزادی های 
اجتماعی اســت اما با آزادی های مذهبی مخالف اســت و 

نژادپرستی را ترویج می کند.
 در جریان جنگ اوکراین و روسیه هم دیدیم که در پذیرش 
پناهندگان اوکراینــی چطور رویه نژادپرســتی را در نظر 
داشــتند و تنها به سفیدپوســت ها بها دادند. در نمونه ای 
دیگر شاهد هســتیم که چطور سیاهپوســتان در آمریکا 
مورد تبعیض اجتماعی و نژادی قــرار می گیرند. یا چطور 
یک زن 93ســاله را به جــرم انکار هولوکاســت محاکمه 
می کنند. از این رو نوعی دوگانگی در رفتارهای غربی ها را 
شاهد هستیم. طبیعی است که سردمداران و نظریه پردازان 
چنین گفتمانی قائل به این باشند که هر نوع گفتمان، فکر و 
عقیده ای که با لیبرال دمکراسی فاصله داشته باشد محکوم 
به حذف و جدال است. به همین دلیل اسالم هراسان با هر 
نوع نماد مقدس مســلمانان اعم از مســجد، کتاب و تفکر 
مبارزه می کنند. در این راستا حجم حمالت اسالم هراسان 
در ماه های مبارک مســلمانان همچون  ماه رمضان بیشتر 
می شــود. چرا که حضور نمادهای عبادی در این  ماه بیش 
از ماه های دیگر است و عناصر وحدت و انسجام مسلمانان 
نیز بیشــتر اســت. همچنین معنویت شــکل گرفته بین 
مســلمانان نوعی جاذبه را ایجاد می کند کــه این جاذبه 
برای ســرزمین های غربی خطرناک است و بیم آن می رود 
که مردمان غربی نیز به اسالم گرایش پیدا کنند. از این رو 
اسالم هراسان در یک نقشــه راه از پیش تعیین شده سعی 

می کنند از صدور این جاذبه جلوگیری کنند.

نقل قول خبر

خبر

اصغر زارعی، تحلیلگر مسائل بین الملل یادداشت

 رژیم صهیونیستی
 فقط زبان زور را می فهمد

نماینده کلیمیان ایران در مجلس با اشــاره به جنایات رژیم 
صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیســتی زبان دیپلماسی را 
نمی فهمد و باید با این رژیم با زبان زور صحبت کرد. همایون 
ســامه یح با اشــاره به در پیش بودن روز قدس گفت: تجربه 
به ما ثابت کرده که هرگاه کشــورهایی سعی کردند از طریق 
دیپلماســی با رژیم صهیونیســتی صحبت کنند، این روش 
در مقابل صهیونیســت ها بی نتیجه بوده و عملکرد این رژیم 
نشــان داده که باید با آنها با زبان زور صحبت کرد. وی گفت: 
همانطور که دیدیم در دهه های پیش سازش و مذاکره با رژیم 
صهیونیستی هیچ فایده ای نداشت، امروز نیز تنها راه مقابله 
با این رژیم، مقاومت مســلحانه از سوی ملت فلسطین است. 
سامه یح خاطرنشان کرد: ارتباط دیپلماتیک و سیاسی برخی 
کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی محکوم به شکست است 
و سرنوشت تلخی در انتظار این کشورها خواهد بود. وی افزود: 
درگیری های اخیر مردم فلسطین در مسجداالقصی با نیروهای 
نظامی رژیم صهیونیستی نشان داد که آنها مخالف ارتباطات 
دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی هســتند و هرگونه سازش 

و ارتباط دیپلماتیک با این رژیم را محکوم می کنند./ فارس

احمد وحیدی
وزیر کشور 

لیســتی که دربــاره تغییــر اســتانداران در 
فضای مجازی منتشر شده است، صحت 
ندارد. انتشار چنین مطالبی هیچ کمکی 
به مردم و بهبــود اوضــاع نمی کند چراکه 
اســتانداران بــه شــکل شــبانه روزی و بــا 
قدرت تمام مشــغول فعالیت هســتند تا 
مسائل استان ها را برطرف کنند و ازاین رو 

قصدی برای تغییر استانداران نداریم.

صولت مرتضوی
معاون اجرایی رئیس جمهور

در یکــی از جلســات دولــت بحــث حضور 
اعضادر کمیســیون هامطرح شد و گفتم  
تعداد اعضای کمیســیون ها زیاد است و 
بایدتعداد اعضا کم شــود.خودم به دلیل 
اینکه در 2کمیسیون دولت حضور داشتم 
و الزمه حضور در کمیسیون ها، اظهارنظر 
کارشناســی اســت درخواســت کــردم از 
عضویت کمیسیون اقتصادی خارج شوم.

توهین به مقدسات مسلمانان برای آنها گران تر تمام 
می شود و نه تنها خدشــه ای در باورهای مسلمانان 
و دوستداران اسالم ایجاد نمی کند که امت واحده 

اسالمی را تقویت می کند.

ماه رمضان؛  ماه وحشت سکوالرها
همزمانی رویدادهایی چون هتک حرمت به قرآن، 
حمله صهیونیســت ها به مســجداالقصی و انزجار 
مسلمانان از این رویدادها در  ماه رمضان امسال جای 
تامل دارد. به این معنی که چرا اسالم هراسان سعی 
می کنند از چند تکنیک برای نشــان دادن اعماق 
اسالم ستیزی خود استفاده کنند و چرا  ماه رمضان 
را انتخاب می کنند؟مهدی خورسند، تحلیلگر مسائل 
بین الملل در این زمینه به همشهری گفت: »گفتمان 
لیبرالیسم بر پایه آزادی فردی تا آن حدی است که 
به دیگران لطمه وارد نکنیــم. در واقع دنیای غرب 
همواره نشــر دهنده گفتمانی اســت که اجزای آن 
بر مبنای آزادی بیان و عقیده اســت. این در حالی 
است که در جریان هتک حرمت به قرآن، احساسات 
یک ونیم میلیارد مســلمان جریحه دار می شــود و 

دنیای لیبرالیســم که مدعی احترام به عقاید افراد 
است سکوت می کند. از این رو می توان گفت هتک 
حرمت به قرآن توهین به آزادی تفکر است.« خورسند 
افزود: »ماجرای هتک حرمت به قــرآن و تکرار آن 
نوعی جدال علیه اسالم است که دنیای غرب سعی 
دارد با این رفتار گفتمان فانتــزی لیبرالی خود را از 
نفوذ بارقه های اســالمی دور نگه دارد. بدیهی است 
که قدرت نفوذ قرآن می تواند وجدان های مردم را در 
غرب نیز بیدار کند. از این رو ترس از اسالم آنها را وادار 
می کند که در راستای اسالم هراسی دست به هتک 
حرمت قرآن بزنند. چه بسا که پروژه اسالم ستیزی 
در  ماه مبارک رمضان عمیق تر اســت، چرا که نظام 
لیبرال دمکراسی از فضای معنوی مسلمانان می ترسد 
و همین ترس مقدمه تکرار هتک حرمت قرآن است.« 
این تحلیلگر مسائل بین الملل گفت:» ما شاهد بودیم 
که همزمان با هتک حرمت به قرآن در سوئد، فشارها 
بر مردم غــزه افزایش پیدا می کنــد، وقوع همزمان 
این دو رخداد باعث می شــود که نگاه ها به کشــتار 
مسلمانان توسط صهیونیست ها کمتر شود. واقعیت 
این است که اصل قضیه غزه و فلسطین قابل فراموشی 

برای مسلمانان نیست بلکه همزمانی این رویدادها 
توسط دنیای غرب به این دلیل اســت که از میزان 
اهمیت رخدادها کم شود. شاید به این دلیل که فضای 
رسانه ای قدرتمندی در اختیار دنیای غرب است و آنها 
می خواهند با جریان سازی  به نوعی روند اسالم هراسی، 
اسالم ســتیزی و مقابله با تمدن مسمانان را تقویت 
کنند.«با توجه به آنچه خورسند اشاره می کند می توان 
نتیجه گرفت که ماجراهای هتک حرمت به مسلمانان 
نه تنها تمامی ندارد که نوعی دستاویز رسانه ای نیز 
به حساب می آید که در چارچوب پروژه اسالم هراسی 
و اسالم ستیزی قابل بررسی است، بدیهی است که 
گروه های خاصی پشت صحنه و دست اندرکار تهیه 
نقشه راه توهین و هتک حرمت به مسلمانان وجود 
دارندکه شامل گروه های صهیونیست، جریان های 
پروتستان فعال در آمریکا)مسیحیان صهیونیست(، 
جریان های کاتولیــک، جریان های قومی ارتدکس 
متضاد با مسلمانان، گروه های نژادپرست و آشوبگر، 
جریان های سیاسی، الئیک های مهاجر از کشورهای 
اســالمی، ایدئولوژی های انحرافی و ضد اســالمی 

همچون بهائیت هستند.

جنگ سرد اجتماعی را چه کسانی راه انداختند؟
غربی ها نمی دانند توهین به مقدسات مسلمانان خدشه ای به باورهای آنان وارد نمی کند
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نمی تــوان بی حرمتی اخیــر راســموس پالودن، 
رهبر حزب راســتگرا در دانمارک به قرآن کریم را 
نخستین مورد هتک حرمت و توهین به مسلمانان 
از جانب غرب دانســت؛ به واقع قبل از اینکه پالودن 
با همراهی پلیس به یک فضــای عمومی باز برود 
و کتاب مقدس مسلمانان را بسوزاند شاید هزاران 
مورد بی حرمتی در کشورهای غربی علیه مسلمانان 
به وجود آمده باشد که نمونه های آن را در کشورهای 
غربی دیده ایم . شاید این سؤال برای شما ایجاد شود 
که چرا در کشــورهایی که ادعای باالترین سطح 
رعایت حقوق بشر را دارند و خود را سردمدار حفظ 
آزادی های اجتماعی می دانند، مسلمانان در امنیت 
زندگی نمی کنند و به باور کاظم غریب آبادی، دبیر 
ستاد حقوق بشــر، ســرزمین آنها به » یک زندان 
برای مســلمانان« تبدیل شده اســت. درواقع چرا 
راســتگرایان و افراطیون ضد اسالم در این کشورها 
بسیار آزادانه فعالیت می کنند و اتفاقا با مجوز پلیس  
آزادی های مذهبی مســلمانان را نقض می کنند و 
به حریم اعتقادی آنهــا توهین می کنند؟ باید ابتدا 
این نکته را فراموش نکنیم که این آخرین باری هم 
نخواهد بود که افراطیون ضد اسالم این چنین هتک 
حرمتی می کنند بلکه باید بدانیم که جدال تمدنی 
با اسالم و مسلمانان تا جایی عمیق است که این روند 
در آینده نیز رخ خواهد داد که در راســتای پروژه 
اسالم هراسی و اسالم ســتیزی غرب است. عوامل 
مختلفی نیز برای این اسالم هراسی بیان شده است.

جدال دنباله دار
گســترش نفوذ اســالم در غرب متفکران غربی را 
نگران و مضطرب ساخته است. آنها نگران گفتمان 
از هم گسیخته لیبرالیسم هســتند، از این رو برای 
تخریب جریان اسالمی دســت به عملیات روانی 
می زنند. واقعیت این اســت که مالــکان گفتمان 
لیبرال دمکراســی، پس از فروپاشی کمونیسم، از 
اسالمگرایی به عنوان بســتر تقابل سکوالریسم و 
مذهب یاد می کنند، تا جایی که به نظر می رسد برای 
بقای گفتمان پوشالی خود نیاز دارند که به این جنگ 
هویتی ادامه دهند. کشورهای غربی در حالی در این 
جنگ سرد اجتماعی غوطه ور شده اند که نمی دانند 

گزارش
 صفیه رضایی 

روزنامه نگار
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از زمانی که ایالن ماســک بــا خرید 9.2درصد 
ســهام توییتر، به ســهامدار اصلی این شــبکه 
اجتماعی تبدیل شــد، مدت زیادی نمی گذرد. 
پس از آن، ماسک ناگهان پیشــنهاد خرید کل 
ســهام توییتر را مطرح و رقمی را پیشنهاد کرد 
که پس از جلســات مختلف هیــأت مدیره این 
شــبکه اجتماعی، درنهایت روی مبلغی معادل 
44میلیارد دالر توافق شد. با این اتفاق، مهم ترین 
پرسشی که ذهن همه را مشغول کرد، این بود که 

»حاال چه می شود؟«
یکــی از صادقانه تریــن کلمــات در  دنیــاي 
روزنامه نــگاری »نمی دانم« اســت. این کلمه، 
درحالی که کل اکوسیســتم جهانــی فناوری و 
رسانه شاهد معامله عجیب ایالن ماسک غیرقابل 
پیش بینی برای خصوصی کردن توییتر اســت، 
بسیار مفید است. ماسک چه خواهد کرد؟ توییتر 
چه خواهد شد؟ ما نمی دانیم. هیچ کس نمی داند. 
به نظر می رسد خود ماسک هم نمی داند در آینده 

چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
بنابراین، اگــر بخواهیم صادق باشــیم به این 
نکته باید توجه کنیم که آیا توییتر در آســتانه 
بهترین دوران خود اســت یا خریــد توییتر از 
ســوی ماســک به معنای آغاز پایان این شبکه 
اجتماعی اســت. با این حال، می توانیم واکنش 
رسانه ها، کاربران، سیاستمداران، افراد مشهور 
و کارکنــان توییتر را بخوانیــم و تحلیل کنیم. 
2 نفر از خبرنگاران شــبکه خبری سی ان ان به 
نام های کلیر دافی و دانی اوسولیوان معتقدند که 
این معامله »ثروتمندترین مرد جهان را مسئول 
یکــی از تأثیرگذارترین شــبکه های اجتماعی 
می کند«. وال استریت ژورنال هم نوشت: »این 
معامله یکی از بزرگ ترین خریدهای یک شرکت 
فناوری خواهد بود و احتماالً بر مسیر رسانه های 
اجتماعی تأثیر می گذارد.« ماســک اعالم کرد 
که پیشنهاد اولیه او، 54دالرو 20سنت به ازای 
هر سهم، »بهترین و آخرین پیشــنهاد« او بود 
و این پیشــنهاد دقیقاً همان چیزی اســت که 
هیأت مدیره توییتر 11روز بعد پذیرفت. با این 
حال، در کوتاه مــدت چیزی تغییــر نمی کند. 
روند معامله چند ماه طول خواهد کشید و ایالن 
ماسک احتماال تا پاییز کنترل توییتر را در دست 
نمی گیرد. ماسک همچنین تعهدات خاصی به 
کاربران داده اســت، ازجملــه »منبع باز کردن 
الگوریتم ها برای افزایــش اعتماد، حذف کامل 
روبات های اسپم و احراز هویت انسان ها و دکمه 
ویرایش«. همچنیــن در حوزه سیاســی، وال 
استریت ژورنال از خوشحالی جمهوریخواهان و 

احساس خطر دمکرات ها خبر داد.

نگرانی از تجمیع اطالعات
باوجود بعضی از نظرات شوخ طبعانه در مورد این 
معامله، اما برخی گروه ها از در اختیار قرار گرفتن 
حجم باالیی از اطالعات کاربران نزد ماسک اظهار 
نگرانی کردند. آنان این موضوع را دارای عواقبی 
می دانند که باعث می شــود ثروتمندترین فرد 
دنیا از یک قدرت بزرگ با عنــوان »اطالعات« 

بهره ببرد.
با این حال، نگرانی هایی هم درباره نشر اطالعات 
غلط به خاطر کاهش سختگیری ها در نشر محتوا، 

از سوی کاربران مطرح شده است.
همچنین، بعضــی از گروه های حقوق بشــری 
نگرانی خود را از این معامله پنهــان نکرده اند. 
به عنوان نمونه، »دبورا براون«، پژوهشگر حقوق 
دیجیتال و عضو دیده بان حقوق بشر گفته است 

»صرف نظر از اینکه چه کسی مالک توییتر است، 
این شــرکت به لحاظ حقوق بشری وظیفه دارد 
که به حقوق مردم سراسر دنیا که به این پلتفرم 
متکی هســتند، احترام بگذارد. تغییر سیاست، 
قابلیت ها و الگوریتم های این شــبکه اجتماعی، 
چه کوچک باشد و چه بزرگ، می تواند تأثیرات 
بی تناســب و گاهی اســفبار ازجمله در زمینه 

خشونت های آفالین داشته باشد.«
»آنتونی رومرو« مدیر اجرایی اتحادیه آزادی های 
مدنی آمریکا هم اگرچه ماسک را یکی از اعضای 
اتحادیه و از برجسته ترین حامیان این اتحادیه 
معرفي کــرد، اما در اختیار داشــتن این قدرت 
در دســتان یک نفر را با خطرات زیادی همراه 

می داند.

از خودش بپرسید
 یکــی از نگران ترین گروه هــا، کارکنان توییتر 
هستند. صحبت های آشــکار و پنهان در مورد 
سرنوشت توییتر و آینده شــغلی کارکنان آن، 

نشان از نامعلوم بودن وضعیت آنها دارد.
با این حال، مدیرعامل توییتر پس از اعالم خبر 
خرید این شرکت از سوی ایالن ماسک، جلسه ای 
با کارمندان این شــبکه اجتماعی برگزار کرد و 
از مشــخص نبودن شرایط این شــرکت پس از 
مالکیت ماسک سخن گفت، اما در عین حال به 
این نکته اشاره کرد که هنوز درباره تعدیل نیرو 

صحبتی نشده است.

زمانی کــه »پــاراگ آگــراوال« در برابر موج 
پرســش های کارکنان درباره سرنوشت توییتر 
قرار گرفت، گفت: »کارمندان باید این پرسش ها 

را از خود ماسک بپرسند.«
او آینده شــرکت را نامعلوم دانست، اما در عین 
حال از سرنوشت خود و این شــبکه اجتماعی 
که چند ماه پیش مدیرعامل آن شــده اســت، 

سخنی نگفت.
وقتی ایالن ماســک اعالم کرد کــه می خواهد 
توییتر را بخــرد، برخی از کارمنــدان با فروش 
این شرکت مخالفت کردند. این در حالی است 
که ماســک گفته بود می خواهد در این شــبکه 
اجتماعی تغییر ایجاد کنــد و نمی خواهد صرفا 

به عنوان یک منبع درآمد به آن نگاه کند.

تنها گزینه قابل اطمینان برای رهبری توییتر 
با این حال، جک دورســی،  بنیانگذار توییتر هم 
در توییتی اعالم کرد ایالن ماسک تنها فرد قابل 

اعتماد برای هدایت این شبکه اجتماعی است.
دورسی در توییتی نوشت: »ایده و سرویس تنها 
چیزهایی هســتند که برای مــن اهمیت دارند 
و برای محافظــت از این دو موضــوع هر کاری 
خواهم کرد. توییتر به عنوان یک شرکت همیشه 
تنها مشــکل و بزرگ ترین پشــیمانی من بوده 
است. این شرکت تحت مالکیت وال استریت و 
مدل درآمدزایی بر مبنای تبلیغات قرار داشت. 
بازپس گیری آن از وال اســتریت، نخستین گام 

درست محسوب می شود.«
او معتقد است که هیچ کس نباید مالک یا مدیر 
توییتر باشد. این پلتفرم نه یک شرکت بلکه باید 
یک کاالی عمومی باشد. به گفته مدیرعامل سابق 
توییتر »هدف ایالن در ساخت پلتفرمی که تا حد 
ممکن قابل اعتماد و دربرگیرنده سالیق مختلف 

باشد، اتفاق درستی است.« 

شادی محافظه کاران، نگرانی دمکرات ها
پس از اعالم خبر خرید توییتر از سوی ماسک، 
واکنش های محافظــه کاران و دمکرات ها مورد 

توجه رسانه ها قرار گرفت.
فرماندار ایالت تگزاس که ســاکنان آن را بیشتر 
جمهوریخواهان تشــکیل می دهنــد از ایالن 
ماسک خواست که دفتر مرکزی توییتر را به این 

ایالت منتقل کند.
همچنین یکی از نماینــدگان محافظه کار ایالت 
فلوریدا در کنگــره آمریکا در توییتی نوشــت: 
»به ایالن ماســک باید نشــان افتخــار آزادی 

رئیس جمهوری اهدا شود.«
یک ســناتور جمهوریخواه هم، زمانی که خبر 
معامله منتشر شــد، این روز را روز خوبی برای 
آزادی بیان دانســت و اظهار امیدواری کرد که 
ماســک به سانســور صدای کاربرانی که عقاید 

متفاوتی دارند، پایان دهد.
این در حالی است که دمکرات ها به این معامله 
روی خوش نشــان ندادند. یکــی از نمایندگان 
دمکرات ایالت کالیفرنیا گفت این معامله دلیل 
دیگری اســت که نیاز به تصویــب قانون برای 
محافظت از اطالعات آنالین را یادآوری می کند.

»الیزابــت وارن«، رهبــر اکثریت ســنا که از 
منتقدان شرکت های فناوری است، این معامله 
را برای دمکراســی خطرناک دانســت و گفت: 
»میلیاردرهایی مثل ایالن ماســک با قواعدی 
متفاوت از بقیه مردم بازی می کنند و قدرت را به 

نفع خودشان متمرکز می سازند.« 
با این حال، »جن ساکی«، سخنگوی کاخ سفید 
درباره معامله ماســک اظهارنظر خاصی نکرد. 
هرچند به این موضوع اشــاره کــرد که بایدن 
مدت هاســت درباره قدرت پلتفرم های شــبکه 
اجتماعی ازجمله توییتر و ســایر شــبکه های 
اجتماعی در نشر اطالعات نادرست، ابراز نگرانی 

کرده است.

آینده توییتر با آمدن ماسک 
 ایالن ماسک در یکی از بزرگ ترین تصاحب های تاریخ دنیای فناوری، توییتر را خریداری کرد

 اما آینده این شبکه اجتماعی به کجا می رسد ؟

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

اپراتورها چقدر می خواهند 
اینترنت را گران کنند؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نخستین مصاحبه رسمی 
خود بعد از شوک گرانی اینترنت در هفته های اخیر اعالم کرده 
اپراتورها خواستار افزایش بیشتر قیمت اینترنت تا سقف مصوبه 
سال 1395 هستند. عیسی زارع پور در مصاحبه تلویزیونی خود 
در شــبکه ۶ اعالم کرده که وزارت ارتباطات با این درخواست 
مخالفت کرده اســت. به گفته زارع پور، شرط وزارت ارتباطات 
برای پذیرش افزایش قیمت ها، دوبرابر شدن سرعت اینترنت و 

پوشش سراسری شبکه 4G تا 3سال آینده است.
این مسئله به معنای آن است که اپراتورها قصد دارند براساس 
مصوبه سال 1395 هر گیگابایت اینترنت را در سیم کارت  های 
دائمی به قیمت 40هزار تومان و در سیم کارت های اعتباری به 
قیمت ۶0هزار تومان به فروش رسانده و براساس آن بسته های 
خود را تعریف کنند. زارع پور در این برنامه بار دیگر تأیید کرد که 
حذف بسته های بلندمدت که برای کاربران به صرفه تر هستند 

با مجوز این وزارتخانه صورت گرفته است.
به گزارش همشهری، وزیر ارتباطات در این برنامه گفت: وزارت 
ارتباطات رگوالتور حوزه ارتباطات بوده و بایســتی منابع الزم 
را برای شــرکت های خصوصی فراهم کنیم تا بــه مردم ارائه 
خدمت کنند. به طور مثــال در حوزه تلفن همــراه، فرکانس 
2300 را واگذار کردیم تا کیفیت شبکه ارتباطی افزایش یابد. 
اما اپراتورها می گویند برای فعال کردن ایــن فرکانس نیاز به 
تجهیزات و سرمایه گذاری دارند درحالی که طی 5سال گذشته 
با تورم تجمیعی بیش از 200درصد روبــه رو بوده ایم و تعرفه 
اینترنت نیز ثابت باقی مانده اســت. از همین رو آنها خواهان 

افزایش قیمت ها هستند.
به گفته وی، افزایش اخیر قیمت اینترنت و حذف برخی بسته ها 
در چارچوب مصوبه سال 1395 کمیسیون تنظیم مقررات بوده 
اما اپراتورها به دنبال تعریف بسته با تعرفه های جدید تا سقف 
همان مصوبه هستند؛ موضوعی که البته وزارت ارتباطات با آن 

مخالفت کرده و برایش شرط گذاشته است.

زارع پور در این رابطه گفته اســت: ما به دنبال افزایش ســود 
اپراتورها نیستیم. از آنها توجیهات برای افزایش قیمت و برنامه 
برای توسعه و افزایش کیفیت خواسته ایم. اگر موارد مطرح شده 
از سوی اپراتورها معقول باشد، با اعمال قیمت جدید موافقت 

خواهیم کرد مشروط بر اینکه فشار زیادی به مردم وارد نشود.
 او اعالم کرد: در تالش هستیم تا بســتر فیبرنوری را در 
کشــور توســعه دهیم. توســعه اینترنت ثابت مبتنی بر 
فیبرنوری تکنولوژی دهه های آینده است. زارع پور گفت: 
اعتقاد داریم نسخه شــفا بخش حل مشکالت شبکه ای و 
اینترنت کشور توســعه ارتباطات ثابت است. وی با بیان 
اینکه به 3میلیون کیلومتر فیبر نوری احتیاج داریم، تصریح 
کرد: بسته حمایتی برای اپراتورهایی که در این حوزه کار 
کنند، آماده کرده ایم و اجازه داده ایم که اپراتورهای تلفن 

همراه برای ارائه خدمات ورود پیدا کنند.

دولت؛ یک آیکون هوشمند در تلفن همراه 
وزیر ارتباطات همچنین با اشــاره به برنامه هــای دولت برای 
توسعه شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیک تصریح کرد که 
قصد داریم دولت را به یک آیکون در گوشی تلفن همراه مردم 
تبدیل کنیم تا  کاربران بتوانند با ورود به یک پنجره واحد ملی 

به تمام خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند.
زارع پور درباره شبکه ملی اطالعات گفت: شبکه ملی اطالعات 
یک شبکه پرسرعت، با کیفیت، امن و مستقل است که خدماتی 
در بستر آن به مردم ارائه می شود. برخی مردم اعتقاد دارند اگر 
شبکه ملی اطالعات راه بیفتد، دسترسی  آنها به اینترنت قطع 
می شود، مسئوالن نیز می گویند که راه اندازی این شبکه نشدنی 

است، ما قصد داریم این دو نگرش را عوض کنیم.
وی با اشاره به اهمیت شــبکه ملی اطالعات در ارائه خدمات 
الکترونیک افزود: در حوزه خدمات، زیرســاخت های خوبی 
فراهم شــده تا دولت را به یک آیکون در گوشی تلفن همراه 
مردم تبدیل کند. در قانون بودجه 1401 بند قانونی پیش بینی 
شد که براساس آن کلیه دستگاه ها مهلت دارند تا شهریور ماه، 
پنجره واحد خدمات خود را تکمیل و وزارت ارتباطات نیز دی 
ماه پنجره واحد هوشمند را راه اندازی کند تا کاربران با یک بار 
وارد شــدن به این پنجره واحد ملی، بتوانند به همه خدمات 
دولتی دست پیدا کنند. یکی از آرزوهای نظام اداری است که 
این پنجره راه اندازی شــود. وی ادامه داد: تا کنون اپراتورهای 
ارتباطی ثابت و سیار در کشور داشتیم و وزارت ارتباطات قصد 
دارد اپراتورهای خدمت رسان را نیز راه اندازی کند تا خدمات 

باکیفیتی به مردم ارائه شود.

 شیوع بیماری کبدی مرموز
در کودکان

ابتالی 1۶9کودک در چند کشور مختلف جهان به یک بیماری 
مرموز کبدی باعث هشدار سازمان بهداشت جهانی شده است. 
مقامات بهداشــتی انگلیس جزئیات جدیدی از بررسی های 
خود درباره موارد مشــکوک و غیرعادی هپاتیت در کودکان 
منتشر کردند. گزارش جدید به توضیح اینکه چرا آنها به یک 
پیوند احتمالی با خانواده آدنوویروس دســت یافته اند، کمک 
می کند. به گزارش سی ان ان، از آغاز ســال جدید میالدی، 
حداقل 111کودک در انگلیس با مشــکل التهاب مزمن کبد 
شناسایی شده اند که به نظر ناشی از گروه ویروس های هپاتیت 
نبود. اخیرا نیز موارد بیشــتری از این مورد در آمریکا و سایر 
کشورهای اروپایی نیز مشاهده شده است. تقریباً سه چهارم 
از 53کودکی که به این ویروس ســرماخوردگی موســوم به 
آدنوویروس در بریتانیا مبتال شده اند،آزمایش شان مثبت شده 
است. از سوی دیگر، ویروسی که باعث کووید-19می شود، تنها 
در یک ششم کودکانی که مورد آزمایش قرار گرفتند یافت شد. 
سازمان بهداشــت جهانی در بیانیه ای اعالم کرد که در میان 
موارد گزارش شــده، حداقل یک کودک جان خود را از دست 

داده است و 17کودک به پیوند کبد نیاز داشته اند. 

بازگشت مسافران نخستین 
سفر فضایی خصوصی

مسافران نخستین سفر کامال خصوصی به فضا بعد 
از ماموریت علمی 2 هفته ای و اقامت در ایســتگاه 
بین المللی فضایی روی اقیانوس اطلس در فلوریدا 
فرود آمدند. به گزارش سایتک دیلی، این 4فضانورد 
بعد از 1۶ســاعت ســفر در مدار زمین بر آب های 
اقیانوس اطلس در فلوریــدا فرود آمدند. ماموریت 
این گروه به طور کامال خصوصی توســط شرکت 
آکسیوم اسپیس از شرکت های وابسته به اسپیس 
ایکس طراحی و اجرا شد. فضانوردان این ماموریت 
که با همکاری »اکسیوم اسپیس« و اسپیس ایکس 
انجام شد و Ax-1 نام داشــت، در اواسط فروردین 
ماه به فضا پرتاب شده بودند و در مجموع 15روز را 
در فضا ســپری کردند. با این حال، ماموریت آنها 
کمی بیشتر از مدت زمان برنامه ریزی شده به طول 

انجامید و با مشکالتی مواجه شده بودند.

پزشکی

فضا

اینترنت

عوارض ماندگار ابتال به کووید-19پس از یک سال
طبق مطالعه ای که به تازگی انجام شده اســت، ۶0درصد افراد یک سال پس از ابتال به کووید-19 
همچنان از عوارض آن رنج می برند. این تحقیق حاکی است شــایع ترین عالئم این عوارض خواب 
ضعیف، خستگی، خستگی چشــم ها، تنگی نفس و کج خلقی است. به گزارش ساینس الرت، یک 
نظرسنجی روی 300نفر که یک سال قبل به کووید-19 دچار شده اند، نشان می دهد 59/5درصد 

هنوز با حداقل یک عالمت طوالنی مدت حاصل از این بیماری درگیر هستند.

همـــــــکاری های  دفتــــر  مدیــــرکل 
فراسازمانی سازمان فناوری اطالعات، 
تومــان  میلیــارد   ۳۰ اختصــاص  از 
تســهیالت به اســتان یزد خبــر داد. به 
گــزارش مهــر، فرهــاد ســنجری گفت: 
ســهم اســتانی یــزد در برنامــه حمایت 
از توســعه اشــتغال شــرکت های فناور 
نوپا، دانش بنیان و دفاتر پیشــخوان، 
۶میلیــارد و 1۰۰میلیــون تومــان اســت 
که مجموعــا بــرای اشــتغالزایی ۲۷نفر 
در دفاتــر پیشــخوان و ۳۰نفــر ایجــاد 
اشــتغال برای ســایر شــرکت ها درنظر 

گرفته شده است.

 ۳۰
میلیارد 

شــورای  گــزارش  جدیدتریــن  طبــق 
 ،)BMC ( کویــن  بیــت  اســتخراج 
شرکت های اســتخراج کننده بیت کوین 
)BTC( نســبت بــه گذشــته »انــرژی 
اســتفاده  بیشــتری  بســیار  پایــدار« 
می کننــد و ســهم آنهــا در ایــن صنعــت 
طــی یکســال گذشــته رشــد۶۰درصدی 

داشته است. 

 6۰
درصد 

عدد خبر

آیا ترامپ برمی گردد؟
اگرچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا اعالم کرده که باوجود تحت مالکیت 
قرار گرفتن توییتر به وسیله ماسک، به این شــبکه اجتماعی بر نمی گردد، اما به نظر 

می رسد که اظهارنظر در این مورد هنوز زود است.
ترامپ اعالم کرده که از اپلیکیشن خود به نام Truth Social استفاده خواهد کرد. اما 
باور این موضوع که رئیس جمهور سابق آمریکا به عنوان شخصی که آشکارا به توییتر 
معتاد است و همچنین انصراف او از فرصت دیده شدن در چنین پلتفرمی، دشوار است. 
با این حال، هنوز یک پرسش باقی می ماند. آیا توییتر تحت مالکیت ماسک، ممنوعیت 
او برای حضور در این شبکه اجتماعی را لغو می کند؟ این پرسش در حالی مطرح می شود 
که هشــتگ BringBackTrump پس از اعالم خبر خرید توییتر، در این شــبکه 

اجتماعی ترند شد.
ترامپ گفته که طی روزهای آینده رسما شروع به انتشار پست یا »Truths« در شبکه 

اجتماعی Truth Social می کند و برنامه ای برای بازگشت به توییتر ندارد.
او پیش از قطعی شدن خرید توییتر از سوی ماسک اعالم کرد که »به توییتر نمی روم و در 
Truth باقی می مانم. امیدوارم ایالن ماسک توییتر را بخرد، چرا که آن را بهبود می دهد. 

ماسک آدم خوبی است، اما باز هم در Truth می مانم.«

مکث
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یکــی از اولویت هــای کاری 

مدیریت شــهری تهران، کم گزارش
کردن فاصله میان شــمال و 
جنوب شــهر از نظر برخورداری است؛ اینکه 
محله های پایین دســت پایتخت از امکانات 
ورزشی، آموزشی، تفریحی و حتی درمانی مانند 
باالنشین ها برخوردار شوند. در بودجه ای که 
زمستان سال گذشته برای تهران1401 بسته و 
اواخر1400 نیز ابالغ شد، به وضوح می توان این 

موضوع را مشاهده کرد. حاال مناطقی مثل 14 تا 
21 روی ریل توسعه قرار گرفته اند و امید می رود 
تا در پایان امسال، در وهله نخست پروژه های 
نیمه تمام آنها پایان یابد و ســپس سرانه های 

خدماتی آنها افزایش یابد.
به گزارش همشهری، طی 15سال اخیر، همواره 
صحبت از کاهش فاصله میان شمال و جنوب 
شــهر تهران در میان بوده است. در این میان، 
اقداماتی هم انجام شده و بعضی از آنها بیشتر 

در حوزه عمرانی بوده و در مواردی تنها باعث 
شده تا دسترسی اهالی محله های نیمه جنوبی 
پایتخت به شمال شهر، تسهیل شود و واقعیت 
آن است که هنوز جنوب شهری ها از نظر امکانات 
و داشتن سرپناه امن، در فاصله دورتری نسبت 
به شمال شهری ها قرار دارند. این درصورتی 
است که جمعیت متراکم ساکن در بافت های 
ناپایدار ریزدانه، عالوه بر بسته های تشویقی و 
تسهیالتی که بتوانند خانه خود را نو کنند، نیاز 

به یکسری امکانات نزدیک به  خود دارند.
حاال صحبت از برخورداری پیش کشیده شده و 
علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم بر آن تأکید 
دارد و می گوید: »در بحث قرارگاه مســکن، 
برنامه ساخت 180هزار واحد مسکونی را برای 
امســال دنبال می کنیم. عمده این بناها در 
بافت فرســوده انجام می شود چراکه وسعت 
بیشتری از بافت فرسوده در جنوب شهر قرار 

گرفته است.«

کم برخوردارها روی ریل توسعه
مدیریت شهری تهران با توجه به مناطق جنوبی پایتخت، سعی در کاهش فاصله برخورداری بین شمال و جنوب شهر دارد

 بیشترین افزایش اعتبارات
 سهم منطقه 19 شد

منطقه 19شــهرداری تهران که در جنوب غربی پایتخت 
واقع اســت و محالت خانی آباد، عبدل آباد و نعمت آباد را 
در برمی گیرد، در شــمار مناطق کمتر  برخوردار پایتخت 
 بــوده و با چالش هــا و معضالت گســترده ای دســت به

گریبان است.
 ایــن چالش ها و مســائل انباشت شــده، کیفیت زندگی 
شهروندان را نسبت به متوسط کیفیت زندگی در کالنشهر 
تهران کاهــش داده و امکان بهره منــدی از ظرفیت های 

توسعه ای محدوده را از بین برده است.
یکــی از نیازمندی های تحقــق پروژه های توســعه ای و 
زیرســاختی، تأمین منابع اعتباری این پروژه ها به شمار 
می رود. منطقه19 تا سال1398 در شمار مناطقی از تهران 
قرار می گرفت که منابع اعتبــاری محدودی در اختیار آن 
قرار داشت.  حاال اما اعتبار مصوب منطقه از 200میلیارد در 
سال1398 به 710میلیارد در سال1401 رسیده و رشد3 

و نیم برابری را تجربه کرده است.
 این در حالی است که رشد اعتباری سایر مناطق شهرداری 
تهران در بودجه سال1401 نسبت به سال 1398 به صورت 
متوسط 2.3برابر شده است و منطقه19 از حیث افزایش 
اعتبار، بین مناطق 22گانه رتبه نخســت را کسب کرده 

است. 
در بودجه تملک دارایی ســرمایه ای )اجــرای پروژه ها( 
اعتبار منطقه در ســال1398، 71میلیارد بوده است که 
در سال1401 به 365میلیارد افزایش یافته و 5 برابر سال 
پایه افزایش اعتبارات داشته است. این امر در حالی است 
که بودجه تملک دارایی ســرمایه ای در منطقه به صورت 
متوسط رشــد 3.2برابری را تجربه کرده و به این ترتیب 
منطقــه 19در افزایش بودجه تملک دارایی ســرمایه ای 

نیز بین مناطق 22گانه رتبه نخست را کسب کرده است.
منطقه19 شهرداری تهران که در ســال 1398به لحاظ 
بودجه پروژه  ای مصوب در جایگاه چهاردهم مناطق 22گانه 
قرار می گرفت، با رشد اعتباری 3سال اخیر، توانسته است 
بین مناطق 22گانه به لحاظ اعتبار پروژه ای مصوب، رتبه 

دوم را به خود اختصاص دهد.
 چنانچــه آخرین آمــار جمعیــت مناطق را نیــز لحاظ 
کرده و ســرانه اعتبارات پــروژه ای هر یــک از مناطق را 
به دســت آوریم، ســرانه اعتبارات پــروژه ای منطقه در 
 ســال جاری رتبه نخســت را به خود اختصاص می دهد.
افزایش اعتبارات منطقه موجب آغــاز پروژه های متعدد 
توسعه ای و زیرســاختی در حوزه های عمرانی، ترافیکی، 
خدمات شهری و اجتماعی شده است و اهتمام به اجرایی 
کردن آنها، خواهد توانست گام بزرگی در جهت توسعه این 

منطقه جنوبی و کمتر توسعه یافته پایتخت تلقی شود.
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سرپرستسازمانعمرانیمناطق
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نیما پروین؛ معاون برنامه ریزی شهرداری منطقه19یادداشت
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مناطق ۱۸، ۱۲، ۱۹، ۲۱ و ۱۵ صدرنشین اختصاص بودجه به 
مناطق در شهرداری هستند.

۱00محلــه پایتخت جزو محالت کم برخوردار محســوب 
می شوند.

3.۱ درصد افزایش سهم اعتبارات و امکانات مناطق جنوبی 
شهر نسبت به سایر بخش ها

۱۸6درصد افزایش اعتبار مناطق کم برخوردار در سال۱40۱ 
نسبت به سال گذشته

تملک دست کم ۵باغ و تبدیل آنها در محدوده مناطق ۱4، 
۱0، ۱6 و سایر مناطق کم برخوردار به بوستان عمومی

احداث تعداد زیادی از طرح ایجاد ۱00میدان میوه و تره بار 
جدید در مناطق کم برخوردار

اتصال بزرگراه یادگار امام)ره(
 به جاده ساوه

توسعه عملیات پروژه بزرگراهی
 شهیدشوشتری

اجرای طــرح جامــع مدیریت آب های ســطحی محله 
خاورشهر

تجهیز بوستان ها در محالت کم برخوردار از نظر فضای بازی 
کودکان و مناسب سازی 

ساماندهی محله های شهید هرندی، مظاهری، باغ آذری، 
خالزیر و دولتخواه از نظر حضور معتادان متجاهر

بازآفرینی خیابان
 فدائیان اسالم

اجرای فاز نخست بازآفرینی
 کارخانه سیمان ری

بازآفرینی عرصه های ناکارآمد منطقه۱۹، زمین های برجای 
مانده از کوره های آجرپزی

اجرای فاز نخست طرح بازآفرینی محدوده پیرامونی حرم 
شاه عبدالعظیم حسنی)ع( و محله نفرآباد

اجرای پروژه هایی بــرای ایجاد پارکینگ، فرهنگســرا و 
مجموعه های فرهنگی و ورزشی، در منطقه۱0 تهران

ایجاد پردیس های گردشگری
 خانواده محور در منطقه۲۱ تهران

تبدیل فضای بی دفاع شهری به وسعت ۲0هزار مترمربع در 
منطقه۱7 به بوستان عمومی

اجرای ۱۱4 پروژه شــامل ۱0۱پــروژه مســتمر و ۱3پروژه 
غیرمستمر توسعه محله ای در منطقه ۲0

مرمت و بازسازی خانه های تاریخی 
باغ ملک و باغ ظهیرالدوله

توسعه زیرســاخت های فرهنگی و آموزشی مجتمع های 
گلستان، ارغوان و شهرک مفتح

احــداث پارکینگ طبقاتــی ضلع جنوب حــرم حضرت 
عبدالعظیم حسنی)ع(

سرپوشیده کردن 700متر
 کانال عباس آباد

تکمیل خط متروی تهران - پرند و افتتاح ایستگاه خیابان 
شهدای هفدهم شهریور در خط7 مترو
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مرگ سیاه
مرگ ســیاه یک اپیدمی طاعون از نــوع طاعون خیارکی و 
ویرانگرترین بیماری همه گیر تاریخ اســت که در دوره اوج 
خود بین سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ میالدی اروپا را درنوردید. 
این نخستین همه گیری بزرگ در اروپا و دومین آن در جهان 
و تنها نخستین همه گیری بود که به طور دقیق توسط مورخان 
توصیف شده است. شمار مرگ ومیر از این بیماری در این دوره 
به صورت دقیق مشخص نیست، اما برآورد آن حدود ۳۰ تا 
۶۰ درصد جمعیت اوراسیا و بین ۷۵ تا ۲۰۰ میلیون نفر در 
این منطقه اســت. منابع تاریخی زیادی درباره همه گیری 
طاعون سیاه در آســیا وجود ندارد. تخمین زده می شود که 
یک سوم جمعیت ایران در آن زمان کشته شدند.طاعون سیاه 
بحران ها و پیامدهای بســیار اقتصادی، اجتماعی و مذهبی 

به دنبال داشت.

پیشینه و عواقب سرپیچي از 
مايه كوبي )واكسن( 

گمان می رود آبله ۱۰هزار ســال پیش از میــالد در میان 
مردم پدید آمده باشد.شاید نخســتین نشانه پدیداری آبله 
جوش های یافت شده در بدن مومیایی شده رامسس پنجم، 
فرعون مصر، باشد. تا پیش از اینکه محمد بن زکریای رازی 
کتاب »الجدری و الحصبه« را بنویســد آبله با سرخک یکی 
گرفته می شد رازی در این کتاب که کهن ترین و مهم ترین 
کتابی است که پیرامون آبله و سرخک نوشته شده است، این 
دو بیماری را دو بیماری جداگانه دانسته و  به بیان تفاوت های 
آن دو پرداخت. گمان می رود که دلیل ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون 
مرگ در سده بیستم آبله باشد و ازجمله افراد برجسته ای که 
مبتال به آبله بودند: ولفگانگ آمادئوس موتسارت، رامسس 
پنجم، هنری هشتم، ادوارد ششــم، پتر دوم روسیه، جرج 

واشینگتن، اندرو جکسون. 
بخش زیادي از مــرگ و میر میلیوني آبلــه بابت خودداري 
برخي از مایه کوبي آبله به عنوان نخستین واکسن جهان بود.

در ایران هم در ســال ۱۲۶۴ هجری قمری با صدور فرمان 
مایه کوبی آبله، امیر کبیردستور داده بود که هر کس نخواهد 
آبله بکوبد باید پنج تومان جریمه  به صندوق دولت بپردازد. 
اما جهل و نادانی و شــایعاتی که دعانویسان و رماالن پخش 
کردند باعث شد هنگام مراجعه ماموران به خانه ها برای مایه 
کوبی، مردم در آب انبارها پنهان شوند و یا از شهر خارج شوند. 
آبله، شیوع وبا و قحطی در آن سال ها تلفات بسیاری به همراه 
داشت. دعانویســان گفته بودند که زدن واکسن باعث ورود 
جن به خون می شــود، و مردم را از همکاری با مســئوالن 
واکسیناسیون بر حذر می داشتند. ناصرالدین شاه به منظور 
جلوگیری از شــیوع بیماری های واگیری چون وبا و سل و 
طاعون که بیشترین عامل مرگ و ابتالی گسترده ایرانیان در 
آن زمان بود، مجلس حفظ الصحه را تاسیس کرد. انستیتو 
پاستور ایران در سال ۱۲۹۹ هجری شمسی ایجاد شد و براي 
مهار اپیدمي هاي گوناگون حرکات مثبتي انجام داد. با این 
وجود برخي همچنان به دالیل خرافي از مایه کوبي یا همان 

واکسن سر باز مي زدند ) و مي زنند(. 

 قضاوت تاريخ 
درباره واكسن هراس ها

نگاهي به تاریخ پزشکي نشان مي دهد که در کشور هاي 
مختلــف این واکســن  هراس هــا بودند کــه جلوي 
واکسینه شــدن کامل یا به اصطالح گلــه اي را گرفته 
و موجب مرگ بســیاري شــده اند. حــال آنکه تأثیر 
واکسن ها روي پیشگیري از مرگ هاي پرشمار غیرقابل 
انکار اســت. براي نمونه تخمین زده مي شود واکسن 
فلج اطفال و درمان هاي مشــابه مانع از فلج شــدن 
۱۸میلیون نفر و مرگ ۱.۵میلیون کودك شده باشند. 
امروزه ویروس طبیعي فلج اطفال فقط در پاکستان و 
افغانستان دیده مي شــود اما ساالنه فقط در حد ده ها 
مورد. این امید هســت این بیماري که زماني والدین 
را در دنیا به وحشــت مي انداخت، به زودي ریشه کن 
شود. واکسن سرخک بسیار مؤثر است و از مرگ سالي 
۶/۲میلیون نفر پیشگیري مي کند اما ویروس سرخک 
به قدري مسري است که اگر مصونیت جامعه به کمتر 
از ۹۵درصد برسد بیماري شیوع پیدا مي کند. با وجود 
پیشــرفت هاي قابل مالحظه از زمان ساخت واکسن، 
اوضاع در بعضي نقاط دنیا رو به وخامت گذاشته و در 
سال هاي اخیر با کاهش تعداد افراد واکسینه، ابتال در 
آمریکا و اروپا افزایش یافته است. یک دلیل آن نگراني 
مردم از عوارض جانبي احتمالي واکسن سرخک است 

که برایش هیچ مدرك معتبر پزشکي وجود ندارد.

پزشکان طاعون لباس خاصی می پوشیدند .
منقار ماسک حاوی گل های خشکی بود كه تأثیر بوی 

بد دارو را كاهش می داد.

قديمی ترين قربانی طاعون

دانشــمندان رقیب جدیدی را برای »بیمار صفر« طاعون 
شناســایی کرده اند که باعث همه گیــری مرگبار »طاعون 
ســیاه« یا »مرگ سیاه« در اروپا شد. شــواهد جدید نشان 
می دهد مردی کــه بیش از پنج هزار ســال پیش در لتونی 
امروز، از کشورهای حوزه بالتیک در شمال اروپا، درگذشت، 
به اولین گونه شناخته شده بیماری طاعون مبتال بوده است.

طاعون در دهه اول ۱۳۰۰ میالدی در سراسر اروپا گسترش 
یافت و جان نیمی از جمعیت آن زمــان را گرفت. موج های 
بعدی بیماری در طی چندین قــرن همچنان به طور منظم 
شــیوع پیدا می کرد که باعث مرگ میلیون ها نفر شد. دکتر 
بن کراوزه-کیورا از دانشــگاه کیل در آلمان درمورد بقایای 
این مرد ۵۳۰۰ ساله گفت »تا امروز، این قدیمی ترین قربانی 
شناخته شده طاعون است«. این مرد به همراه سه نفر دیگر در 
گورستانی در عصر نوسنگی در لتونی در کنار رودخانه ساالك 
که به دریای بالتیک می ریزد، دفن شــده بود. پژوهشــگران 
دی اِن ای اســتخوان ها و داندان های هر چهار فرد را بررسی 
کردند و ســپس آنها را برای شناسایی باکتری ها و ویروس ها 
آزمایش کردند. آنها متعجب شدند از این که مردی حدود ۲۰ 
ساله از جامعه شــکارچی-گردآورنده را یافته اند که به گونه 
باستانی طاعون، ناشی از آلودگی با باکتری یرسینیا پستیس، 
مبتال بوده است. دکتر کراوزه-کیورا گفت »او به احتمال زیاد 
توسط یک حیوان جونده گزیده شده و به عفونت اولیه یرسینیا 
پستیس مبتال شده است؛ چند روز بعد، شاید هم یک هفته 

بعد، درگذشته است«.

پاندمی در ایراندرگذر تاریخ

تمام پاندمی های جهان روی نوار نقاله تاريخ
کرونا باعث شد که موضوع پاند می به یکی از سوژه های اصلی مردم دنیا تبدیل شود

در طول تاريخ به موازات پراكنده شــدن جمعیت 
بشر و به خصوص تمركز جمعیت در شهر ها شمار 

مبتاليان به بیماري هاي واگیــر هم افزايش 
پیدا كردند. با وجود پیشــرفت چشمگیر 

علم پزشــکي همین افزايش جمعیت و 
تمركز آن باعث شده پاندمي به موازت 

علم پزشکي قدرت واگیر خود را 
افزايش دهــد؛ قدرت واگیري 

كه حتي در قرن بیست و يکم 
خود را با كوويد-19 به رخ 

علم پزشکي كشید.

در اين صفحه از حجم كشتار و آمار پاندمي ها )بیماري هاي واگیر جهان شمول( كه 
در طول تاريخ ) از سال 200 میالدي تا به حال( بشر را درگیر كرده و  بین صد هزار 

)تب زرد( تا 200میلیون )طاعون سیاه (كشــته  بر جاي گذاشته اند به صورت 
تصويري اطالعاتي به دست مي آوريد. يکي از اهداف ارائه اين اينفوگرافي 

نمايش حجم كشتاري است كه دست كم پس از رواج مايه كوبي )واكسن( 
مي توانست متوقف شود.

تقويم ميالدی 

5ميليون نفر 165 تا 180ميالدي 

يك ميليون نفر 735 تا 737 ميالدي

200ميليون نفر 1347 تا 1351ميالدي

56ميليون نفر1520ميالدي 

30 تا 50ميليون نفر 541 تا 542 ميالدي 

آبله 
در میانه سده هاي هفده و هجده میالدي به طور مداوم 

طاعون برخي شهر هاي اروپا را در نورديد

طاعون خياركی

وستينين طاعون  ژ
آبله ژاپنی 

مرگ سياه )طاعون(

3ميليون نفر1600ميالدي 

600هزار نفر1700ميالدي 

طاعون قرن هفده

طاعون قرن هجده 

وبا  ششمين   يك ميليون نفر1817 تا 1932ميالدي 
همه گيری

تب زرد

طاعون سوم
آنفلوانزای
 اسپانيايی

وسی آنفلوانزای ر

12ميليون نفر1855ميالدي

بين 100 تا 150هزار نفر1800ميالدي 
 40- 50ميليون نفر
1918 تا 1919ميالدي

يك ميليون نفر
 1889تا 1890ميالدي

آنفلوانزای آسيايی

آنفلوانزای هنگ كنگی

يك ميليون و 100هزار نفر- 1957 تا 1958ميالدي

يك ميليون نفر- 1968تا 1970ميالدي

25 تا 35ميليون نفر 
1981ميالدي  تا به حال 

)2021ميالدي( 

مرگ سياه )طاعون(
200ميليون نفر

1347 تا 1351ميالدي 

آبله 
56ميليون نفر 
1520ميالدي 

وستينين طاعون ژ
30 تا 50ميليون نفر
 541 تا 542ميالدي 

آنفلوانزای اسپانيايی

آنفلوانزاي اسپانيايي 
40 -50   ميليون نفر

1918 تا 1919ميالدي

طاعون از طريق موش ها منتقل 
مي شود و توسط نیش كک به انسان 
منتقل مي شود.

طاعون يا مرگ سیاه موجب 
مرگ 30 تا 50 درصد از 
جمعیت اروپا شد. 200سال 
طول كشید تا جمعیت اروپا 
به زمان پیش از همه گیري 
طاعون سیاه برسد.

میزان مرگ و میر ناشي از اين 
طاعون هنوز مورد بحث مورخان 
و دانشمندان است اما مورخان بر 
اين باور متفق القول هستند كه 
شیوع اين بیماري يکي از علل 
 اصلي سقوط امپراتوري رم
 بوده است.

عصر چهارشنبه، ۲۱    اسفند )۱۱ مارس(
 تدروس ادناهوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی WHO اعالم كرد كه شیوع ويروس »كوويد19« 

در جهان به سطح پاندمی )Pandemic(،  يعنی »اپیدمی در سطح همه گیر در مقیاس بزرگ« 
رسیده است.

حجم پاندمی های بزرگ جهان به ترتيب ميزان مرگ و مير مبتاليان سرتاسر جهان

پروفســور مارك هريسون، اســتاد تاريخ پزشکي دانشگاه 
آكسفورد می گويد اپیدمی ويروس سارس در سال 2003- 2002 
میالدي فصل جديدی در شیوه های كنترل بیماری های عفونی 
آغاز كرد. در دوران اوج همه گیری، كسانی كه در معرض ويروس 

قرار گرفته بودند قرنطینه شدند. حکومت چین هركسی كه 
خالف مقررات قرنطینه و جلوگیری از گسترش بیماری عمل 
كند را به اعدام و زندانی شدن تهديد كرد. اين بیماری درس 
جديدی بود در اهمیت همکاری بین كشــورها در مبارزه با 

بحران های بیماری های همگانی. وقتی بیماری از چین به شهر 
تورنتوی كانادا رسید، ۴۴ نفر مردند و صدها نفر به ويروس مبتال 
شدند. حدود 7 هزار نفر در كانادا قرنطینه شدند تا از گسترش 

بیماری جلوگیری شود.

 * میزان مرگ و میر های ناشی از كرونا تا تاريخ نشر اينفوگرافیک/ منبع: سايت ورلد متر 

همه گیري اين آبله باعث مرگ 90درصد از 
جمعیت بومي آمريکا شد. در اروپا میان سده 
1800میالدي ۴00هزار نفر پس از ابتال به آبله كشته 
شدند. نخستین واكسن براي مقابله با اين بیماري 
مهلک ساخته شد و موجب نجات جان میلیون ها 
انسان شد.

مرس )نشانگان تنفسی خاورمیانه( 
850 نفر - 2012ميالدي تا به امروز

ابوال 
11هزار و 300نفر -  2014- تا 2016ميالدي 

كوويد - 19 
6 ميليون 207هزار و 26نفر
ساعت 8:21دقيقه 6 ارديبهشت 1401 

آنفلوانزای خوكی 
200هزار نفر  - 2009 تا 2010ميالدي

ايدز 
25 تا 35ميليون نفر  

1981ميالدي  تا به حال
 )2022ميالدي( 

وبا   )ششمين همه گيري(
يك ميليون نفر   

1817 تا 1932ميالدي 

آبله ژاپنی  
يك ميليون نفر   

735 تا 737ميالدي 

طاعون قرن هجدهم   
600هزار نفر    
1700ميالدي 

آنفلوانزای خوكی   
200هزار نفر     

2009 تا 2010ميالدي

تب زرد   
بين 100 تا 150هزار نفر     

1800ميالدي 

ابوال   
11هزار و 300نفر     

2014 تا 2016ميالدي 

سارس   
770 نفر     

2002 تا 2003ميالدي 

مرس   )نشانگان تنفسی خاورميانه(
850 نفر      

2012ميالدي تا به امروز

طاعون سوم 
12ميليون نفر  
1855ميالدي

طاعون خياركی 
5ميليون نفر  

165 تا 180ميالدي 

آنفلوانزای آسيايی 
يك ميليون و 100هزار نفر  
 1957 تا 1958ميالدي

وسی  آنفلوانزای ر
يك ميليون نفر  

1889تا 1890ميالدي

آنفلوانزای هنگ كنگی 
يك ميليون نفر

1968تا 1970ميالدي

طاعون بزرگ
 قرن هفده 

3 ميليون نفر  
1600ميالدي

كوويد - 19 
6 ميليون و 207هزار نفر  

ميزان مرگ و مير ها تا تاريخ نشر 
اينفوگرافيك

 منبع: سايت ورلد متر

سارس 
770 نفر  - 2002 تا 2003ميالدي 

نوار نقاله تاريخ )تايم الين(

       نوار مرگ
برگردان: مهديا گل محمديگزارش

منبع:  دانشگاه جانز هاپکنینز

تاريخچه طاعون در ايران 
در ســال های ۶۲۸–۶۲۷ میــالدی، »طاعــون 
شیرویه« سراسر استان های باختری شاهنشاهی 
ساســانیان، به ویژه میــان رودان را در هم نوردید 
و باعث جــان باختن نیمی از جمعیــت آن ایاالت 
و از جمله شاهنشاه ساسانی شــد.در سده ۱۳۰۰ 
میالدی، شــیوع طاعون خیارکی که به »طاعون 
ســیاه« معروف شــد، به مرگ بیش از ۷۵ تا ۲۰۰ 
میلیون نفــر از مردم اوراســیا انجامیــد. تخمین 
زده می شــود که یک ســوم جمعیت ایران در آن 
زمان کشته شــدند.در تاریخ ایران، به ویژه پس از 
بی ثباتی ها و زوال ســامان کشوری به دلیل حمله 
مغوالن، بیمــاری طاعون به طور متناوب شــیوع 
یافته و باعث کشتن شمار فراوانی از مردم شهرهای 
گوناگون شده است. از جمله، در سال های ۱۱۵۲–
۱۱۵۱ شمسی، همه گیری طاعون خیارکی در ایران 

به مرگ حدود ۲ میلیون تن انجامید.

شیوع طاعون خیاركی در ايران قديم
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بازار پرندگان فریدونکنار بسته شد
کارشناسان می گویند: جمع شدن بازار فریدونکنار در جلوگیری از کشتار و عرضه پرندگان مهاجر الزم اما ناکافی است

طرح های احیای جنگل های زاگرس 
از سر گرفته می شود

9ماه پس از تعطیلی کارگروه جنگل های زاگرس، بار دیگر 
این جلسات با محور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. 
از زمان تغییر دولت، این کارگروه تعطیل شــده بود، اما روز 
گذشته با تشکیل این کارگروه مهم بر طرح های احیا و توسعه 

زاگرس تأکید شد.
قرار است تکمیل طرح های کاداســتر زاگرس، شناسایی 
و تعیین واحدهای ذخیره گاه جنگلی در سطح 400هزار 
هکتار، مبارزه با آفات جنگلی در ســطح 75هزار هکتار و 
کنترل بیماری زغال بلوط در سطح 250هزار هکتار، تجهیز 
یگان حفاظت منابع طبیعی و پیشگیری از حریق و احداث 
پایگاه های حفاظت در جنگل های زاگرس، ممنوعیت ارائه 
مجوز احداث هرگونه کوره زغال سوزی سنتی و صنعتی، 
استقرار بالگرد در اســتان ها با کمک ستاد بحران، توسعه 
انرژی های نو برای 6هزار خانوار روستایی، ساماندهی نظام 
بهره برداری از اراضی و کوچ عشایر،  ارائه الگوی کشت زیر 
اشکوب ســازگار با جنگل های زاگرس و توسعه و ترویج 

برنامه های فرهنگی طبق تصمیم این کارگروه اجرا شود.
معــاون اول رئیس جمهور در جلســه دیــروز کارگروه 
جنگل های زاگــرس، بر ضرورت تدویــن طرحی جامع و 
عملیاتی برای احیا و توسعه جنگل های زاگرس و همچنین 
اقدامات فوری بــرای جلوگیری از تخریب های ناشــی از 
آســیب های انســانی و طبیعی و حفاظت از جنگل ها در 
مقابل آتش ســوزی های عمدی و غیرعمدی در تابستان 

سال جاری تأکید کرد.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت، محمد مخبر 
گفت: حل مســائل مرتبط با جنگل های زاگرس نیازمند 
اتخاذ تصمیمات ملی اســت. معاون اول رئیس جمهور از 
جنگل های زاگرس به عنوان میراث بین نسلی و ثروت ملی 
یاد کرد و افزود: مجموعه جنگل های زاگرس، زیســت بوم 
جمعیتی بالغ بر 10میلیون نفر است و نمی توان به سادگی 

از کنار مسائل و مشکالت ساکنان این مناطق عبور کرد.
معاون اول رئیس جمهور از وزیر کشور خواست کارگروهی 
را با عضویت سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه های 
مرتبط برای تدوین طرحی عملیاتــی و همه جانبه برای 
پیشگیری از آسیب ها و توسعه جنگل های زاگرس تشکیل 
دهد و حداکثر ظرف مدت یک ماه برنامه ای جامع، عملیاتی 
و قابل اجرا در این خصوص به دولت ارائه دهند؛ به گونه ای 
که وظایف استانداران و دستگاه های اجرایی به طور کامل 
مشخص باشد و اعتبارات موردنیاز اجرای طرح ها نیز برآورد 
شده باشد. مخبر با یادآوری اینکه متأسفانه هم در شمال 
کشور و هم در جنگل های زاگرس با مسئله حریق مواجه 
هستیم بر لزوم ایجاد و تقویت مرکز پایش جنگل های این 

مناطق تأکید کرد.

محمدرضا کنعانی
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان گلستان
 تــاالب گمیشــان از ۱۰ســال قبــل 
دچــار تهدیــد خشــکی شــد. خشــک 
شــدن تــاالب گمیشــان باعــث شــد 
ایــن منطقــه 3هــزار هکتــاری بــه یکی 
از کانون هــای گردوغبــار و ریزگــرد در 
گلستان تبدیل شود. تاالب گمیشان 
حــاال مســتعدترین نقطــه بــرای ایجاد 

گردوغبار است.

محمدجواد اشرفی 
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

خوزستان
 به دلیــل کاهــش بارندگــی و خالــی 
بودن ســد کرخه، شــرایط خوبــی برای 
پیــش رو  تابســتان  در  هورالعظیــم 
پیش بینی نمی شود. بنابراین امسال 
همه باید همــکاری کنند تــا در حوضه 
کرخه کشــاورزی صورت نگیــرد. چون 
در غیراین صــورت با بحــران مرگ ومیر 
آبزیــان و ماهیــان هورالعظیــم روبــه رو 

خواهیم شد.

نقل قول خبر

آبخــوان  اصفهــان مصرف شــده و تنها 
35درصد ذخیره آبی در اصفهان باقی 
است.  کارشناسان مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی اعالم کرده اند که 
اگر زاینده رود خشک بماند و برداشت 
از 35 درصد حجــم آبخــوان باقیمانده 
در دشت اصفهان ادامه داشته باشد، 

اصفهان خالی از سکنه می شود.

65
درصد

هکتار کانــون داخلــی و 3۰۰میلیون 
هکتار کانــون خارجــی گردوغبــار در 
داخــل و اطــراف کشــور وجــود دارد. 
کانون هــای داخلــی ســاالنه حــدود 
4.23میلیــون تن غبارخیــزی دارند. 
حدود یک میلیون  و 4۶۰هزار هکتار 
بســتر تاالبــی نیــز به دلیــل آنکــه 
حقابه شــان داده نشــد، تبدیــل بــه 

کانون گردوغبار شدند.

34/6
میلیون

عدد خبر

خبر روز

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

بازار پرنده فروشی فریدونکنار با ورود دستگاه قضایی 
در انتهای فصل شکار پرندگان مهاجر بسته شد. این، 
خبر خوبی است که رئیس فراکسیون محیط زیست 
مجلس یازدهم می دهد و می گوید که این »بســته 
شدن« همیشگی خواهد بود. برخی از متخصصان اما 
معتقدند که این، کافی نیست چرا که بازارهای علنی 
مثل فریدونکنار بخشی از کوه یخ قاچاق حیات وحش 
در ایران اســت. ســمیه رفیعی می گوید که فروش 
غیرقانونی انواع پرندگان وحشی در این بازار غیرقانونی 
از حدود یک دهه قبل موجب افزایش قابل توجه شکار 
غیرمجاز پرندگان مهاجر شــده اســت. پیش از این، 
فروش پرندگان حمایت شــده به خصوص در فصول 
مهاجرت بســیار محدود و به صورت زیرزمینی انجام 
می شد. متأســفانه با ایجاد بازار پرندگان فریدونکنار 
به صورت غیرقانونی ضمن افزایــش تقاضای خرید 
پرندگان حمایت شده و ایجاد چرخه مالی باال، عمال 
این محل بــه محملی برای فعالیت هــای غیرقانونی 
تبدیل شــده بود که بعضا مورد حمایت برخی افراد 
با نفوذ نیز قرار می گرفت. خوشــبختانه با نظر مثبت 
قوه قضاییه و دســتور مقام محترم قضایی مقرر شد 
ضمن افزایش عوامل انتظامی و نیروهای محیط بانی 
از ورود خودروهای حامل پرندگان صید شده غیرمجاز 
از شهرستان ها و اســتان های همجوار به شهرستان 
فریدونکنار و ادوات صید جلوگیری شده و با متخلفان 

در این زمینه به شدت برخورد شود.

تهدید حیات  وحش در بازار زیرزمینی 
بــازار فریدونکنار بخشــی از چرخه شــکار و صید 
غیرقانونی پرندگان مهاجر است ولی همه آن نیست. 
علیرضا شــهرداری از مخالفان سرسخت برپایی بازار 
فروش پرندگان مهاجر در فریدونکنار معتقد اســت 
که اگر همه اجزای مقابله با شکار غیرقانونی به صورت 
کامل، همزمان و مســتمر انجام نشــود، بسته شدن 
این بــازار راه به جایی نخواهد بــرد. او در گفت وگو با 
همشــهری می گوید: اگرچه مخالفان شکار، نسبت 
به شــکار مجاز هم ایراداتی وارد می دانند و در نهایت 
آن را راهکاری به منظور جلوگیری از شکار غیرمجاز 
می دانند، اما اعتــراض اصلی آنها بر میــزان و تعداد 

شکارهای غیرمجاز است و همیشــه خواسته اند که 
قانون، جلوی شــکارهای غیرمجاز را بگیرد. بشخصه 
از بسته شدن بازار فریدونکنار بســیار خوشحالم به 
شــرطی که بند های دیگر قانون ممنوعیت شکار و 
مجازات متخلفان نیز اجرا شــود؛ به طور مثال قاچاق 
حیات وحش در کشور ممنوع است ولی به صورت علنی 
در فضای مجازی فروخته می شــود؛ بازار فریدونکنار 
هم مثل بازار فروش حیات وحش مولوی که چند سال 
پیش برچیده شد، خواهد شد. ممنوع ماندن یک تخلف 
نیاز به نظارت مســتمر و طوالنی مدت دارد و نیروی 
ضابطی می خواهد که همدست متخلف نشود. بارها 
شــاهد بوده ایم که ناظر، دوست، همشهری یا فامیل 
متخلف بوده است. در غیراین صورت شاهد زیرزمینی 
شــدن بازار فروش و افزایش تعارضــات متخلفان و 
نیروهای یگان حفاظت خواهیم شد. آیا در کنار بستن 
بازار، برای تورها، دام گاه ها و اسلحه های شکاری هم 
کاری خواهد شــد؟ آیا قوانین بازدارنــده و مجازات 
متخلفان هم به مانند روش های صید به روز خواهند 
شد؟  زمستان سال گذشته بود که تعداد قابل توجهی از 
شکارچیان با بستن نقاب بر چهره هایشان پیاده،  راهی 
منطقه حفاظت شده میانکاله شده و با تنها 2 محیط بان 
منطقه، درگیــری لفظی پیدا کرده و به سمتشــان 
تیراندازی کردند. اگرچه تشنج منطقه در ظاهر چند 

روزی ادامه داشت و در نهایت با ورود نیروهای انتظامی، 
چند نفری دســتگیر و به مراجع قضایی تحویل داده 
شدند، اما این اتفاق خبر از وقاحت شکارچیان غیرمجاز 
و چرخه مالی باالی شکار دارد و به نظر می رسد بسته 
ماندن این بازار که با کمک شــهرداری برپا شده بود 
تأثیر چندانی در منصرف شدن این افراد نداشته باشد 
و  معلوم نیست که آیا قتلگاه فریدونکناردر دامگاه های 

این منطقه هم بسته خواهد شد یا خیر؟ 

 اصل بازار در فضای مجازی است
بخش عمده کــوه یخی که از آن یاد شــد در فضای 
مجازی قرار دارد و تجارت اصلی به صورت علنی انجام 
نمی شود. علیرضا ساجدین، رئیس مرکز فوریت های 
سایبری یگان حفاظت محیط زیســت در گفت وگو 
با همشهری می گوید: جمع شــدن بازار فریدونکنار 
اتفاق بســیار مهم و خبر خوبی اســت، در این بازار 
تخلفات بســیاری رخ می داد. ما باید بتوانیم نظارت 
را بر همه اماکن با همکاری همه ســازمان ها ازجمله 
وزارت بهداشت و دامپزشــکی انجام دهیم. در مورد 
قاچاق حیات وحش به خصوص پرندگان، تا خریدار 
نباشــد، فروشــنده هم نخواهد بود. متأسفانه رونق 
بازارها به دلیل درخواســت مردم است. از میمون تا 
کالغ خریدار دارد. آموزش به مــردم این زنجیره را 

قطع می کند. حیات وحش حیوان خانگی نیســت. 
چرا که نه تنها نمی توانیم حقوق آن حیوان را رعایت 
کنیم، عامل شیوع بیماری های مشــترک انسان و 
حیوان خواهیم شــد. نخریدن و نخواستن بهترین 
راه کنترل قاچاق حیات  وحش اســت. او با اشــاره 
به نحوه نظارت بــر قاچاق حیات  وحــش در مراکز 
عرضه حضوری مثل پت شاپ ها و غیرحضوری مانند 
شــبکه های اجتماعی می گوید: با گسترش فضای 
مجازی، بازارهای حضوری به مکانی برای مشتری یابی 
و ســفارش گیری تبدیل شده اســت و اصل بازار در 
فضای مجازی رونق دارد. جمع شدن بازار فریدونکنار 
به افرادی که تصــور می کنند دایر بــودن این بازار 
دلیل بر موجه بودن آن اســت، ایــن پیام را می دهد 
که خرید حیات وحش تخلف و جرم است. من و شما 
هم اگر ببینیم یک بازار به صورت علنی، دایر اســت 
فکر می کنیم که همه مجوز ها را دارد، بهداشــتی و 
سالم است و اطمینان حداقلی به آن پیدا می کنیم؛ 
درصورتی که در مورد فریدونکنار اصال اینطور نیست. 
او از همه شهروندان خواست که اگر تخلفی در مورد 
خرید و فروش حیات وحش دیدند و یا حیات وحش را 
بیرون از زیستگاهش مشاهده کردند مراتب را حتما از 
طریق شماره تلفن سامانه1540 که متعلق به سازمان 

حفاظت محیط زیست است، اطالع دهند.
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»حویش نیس« روســتایی از توابع شهرستان مرزی 
هویزه در غرب خوزســتان است؛ روستایی گمشده در 
تاریخ جنگ که با وجود اصابت راکت شیمیایی، جایی 
در فهرست حمله های شیمیایی عراق علیه ایران ندارد.

حویش نیس 1اردیبهشت سال 1367و 3ماه مانده به 
پایان جنگ و چند ماهی پیــش از آخرین حمله های 
شیمیایی عراق در طالییه )منطقه ای مرزی و بیابانی 
در شهرستان هویزه(  مورد اصابت یک راکت شیمیایی 

قرار گرفت.

ماجرای حمله به حویش نیس 
آنچه اهالی »حویش نیس« روایت می کنند، شباهت 
زیادی بــه ماجرای روســتای »رش هرمــه« از توابع 
سردشت دارد که در فیلم ســینمایی »درخت گردو« 
محمدحسین مهدویان طرح می شود. به نظر می رسد 
بیش از آنکه هواپیمای دشــمن بعثــی قصد بمباران 
شیمیایی هویزه را داشته باشد، در حال تخلیه بوده و در 
این بین، یک راکت شیمیایی روی روستایی مرزی در 

هویزه آوار می شود.
اهالی می گویند بعدازظهر دوم اردیبهشــت بود که با 
صدای پرتاب شــدن این راکت و رخ دادن حمله، دود 
سفیدی در نزدیکی روستا بلند شد و بعد از آن، باد همه 

دود را به خانه روستاییان کشاند.
هیچ خطی از این سرنوشــت در منابع در دســترس 
درباره حمله های شیمیایی عراق موجود نیست. حتی 
مسئوالن جوان خوزســتانی اطالعی درباره این اتفاق 
ندارند به طــوری که یک عالمت ســؤال بزرگ درباره 
صحت و سقم ماجرا شــکل گرفته است. با وجود این، 
حافظه یک سرهنگ بازنشسته سپاه که در دوران جنگ 
رزمنده بســیجی بوده و در هویزه خدمت می کرده به 

خوبی روایت اهالی را تأیید می کند.
عبدالرحمان سلیمانی در این باره به همشهری توضیح 
می دهد: اوایل سال67جنگ در حال اتمام به سود ایران 
بود. در این زمان دشــمن بعثی عملیات ویژه ای را در 
پیش گرفت تا اسیر بیشتری در اختیار داشته باشد یا 
منطقه ای از ایران را تصرف کند و یکی از اقدامات این 

عملیات ویژه حمله شیمیایی بود.
به گفته او، در حمله شــیمیایی به حویش نیس، یک 
راکت شیمیایی در نزدیکی روســتا و در 7کیلومتری 
هویزه در محل مزار فعلی شــهدای هویــزه به زمین 
اصابت کرد که البته به وسعت حمله شیمیایی سردشت 

یا حلبچه نبود.
در این حمله هیچ یک از اهالی روســتا شهید نشدند، 
اما دود ناشی از اصابت راکت حدود 50نفر را کم یا زیاد 

مصدوم کرد و کارشان را به بیمارستان کشاند. برخی 
از اهالی که سن بیشتری داشتند چند سال بعد بر اثر 

تبعات این حمله شهید شدند.
عبدالرحمان ســلیمانی روایت می کنــد چون مردم 
شناخت کافی از سالح های شــیمیایی نداشتند حین 
اصابت راکت به ســمت آن رفتند و آســیب دیدند و 
 از ســویی دود راکت هم اهالی ســاکن در روســتا را 
مصدوم کرد. این ســرهنگ بازنشســته سپاه توضیح 
می دهد: مصدومان در بیمارستان سوسنگرد و برخی 
هم دربیمارستان اهواز بستری شدند، اما بسیاری که 
حالشان بهتر بود و از عوارض حمله اطالع نداشتند به 
بیمارستان مراجعه نکردند و به همین دلیل نامی از آنها 
در فهرست بیمارستان نیست. به همین دلیل مدارک 

مستندی دال بر این موضوع ندارند.
این رزمنده حتی عملیات خنثی ســازی راکت توسط 
افراد ش.م.ر را به خاطر دارد تا آثار مخرب مواد شیمیایی 

را از بین ببرند.
او می گوید ممکن است اصابت راکت به قصد حمله یا 
برای تخلیه هواپیمای جنگی صورت گرفته باشد، اما 
به هر حال یک سالح شــیمیایی استفاده شده است و 
برخی در نتیجه آن آســیب دیدند و این موضوع باید 
ثبت می شد. ســلیمانی توضیح می دهد: مردم منطقه 
آگاهی کافی نداشــتند، بعد از جنگ هم که بیشــتر 
از هر چیز شاهد دعوای سیاســیون بودیم و به همین 
دلیل کســی ســراغ موضوع نرفت. به صورت کلی در 
شهرستان دشــت آزادگان، هویزه و حمیدیه با وجود 
همه ایثارگری های صورت گرفته درباره تاریخ شفاهی 

کار نشده است.

آسیبی که هیچ وقت پیگیری نشد
شهرســتان هویزه 180کیلومتر مرز مشترک با عراق 
دارد و کل منطقه تحت تأثیر جنگ آسیب های زیادی را 
متحمل شده است؛ این نکته ای است که رئیس پیشین 
بنیاد شهید شهرستان هویزه مطرح می کند و معتقد 
است همه روستاها از »کوک سیدنعیم« تا »هور« همه 
در زمان جنگ با بمباران هوایی، حمله توپخانه و هم در 
دوران اسارت آسیب های زیادی دیدند، اما هیچ گاه همه 

صدمه ها و آسیب ها ثبت و پیگیری نشد.
هادی ســیاحی به همشــهری می گوید: همه مردم 
خوزستان در نتیجه حمله شــیمیایی یا عوارض موج 
گرفتگی ناشی از حمله ها و بمباران آسیب دیدند و باید 
جانباز محسوب شوند، اما متأسفانه موقعیت و امکانات 
اجازه چنین کاری را نداده و بــرای تأیید جانبازی به 

موارد خاص اکتفا شده است.
در دوره فعالیت سیاحی مدارک جانبازی برخی از اهالی 
حویش نیس تأیید شده است، اما او در این باره توضیح 
می دهد: اغلب مردم هیچ مدرکی دال بر حمله شیمیایی 
یا مجروحیت و مصدومیت ناشی از این حمله در اختیار 

ندارند و به همیــن دلیل، فقط آنهایــی که همان روز 
حمله یا یکی دو روز بعد به بیمارستان مراجعه کرده اند، 

توانستند پرونده تشکیل دهند.

روایت بهورز روستا از حمله 
باوجود اینکه رئیس پیشــین بنیاد شهید شهرستان 
هویزه اطالعات درباره حمله شیمیایی به حویش نیس 
را کم و مدارک را ناکافی می داند، حافظه یکی دیگر از 
اهالی که زمان جنگ تا ســال82بهورز خانه بهداشت 

روستا بوده، مهر تأیید دیگری بر اتفاق است.
بهورز روستا که حاال بازنشسته شده، متولد 1334است 
و در زمان حمله شیمیایی، 33ســاله بوده و به خوبی 

تصویر آن روز را به یاد دارد.
عبدالرضا ساکی به همشــهری می گوید: من در خانه 
بهداشت روستا بودم که هواپیما آمد و راکت شیمیایي 
در 50متری روستا بر زمین افتاد. حوالی بعدازظهر بود 
و بعد از اصابت راکت دود سفیدی کل روستا را گرفت. 
با اینکه سرگیجه داشتم، اما به همراه علی ساکی راننده 
آمبوالنس بیماران را به بیمارستان هویزه و سوسنگرد 
رساندیم. او حاال با آب سیاه چشم و مشکالت ریه ناشی 
از این حمله دست و پنجه نرم می کند و توضیح می دهد: 
نه کسی از مســئوالن در این باره کاری کرد و نه کسی 
برای سرکشی به روستا آمد. حدود 30نفر از اهالی که در 
بیمارستان بودند، پرونده ای دارند و بقیه هیچ مدرک یا 
نشانی از این حمله در اختیار ندارند. حتی خودم هیچ 
پرونده ای ندارم. تا امروز کســی به این موضوع اهمیت 
نمی داد و حاال مردم متوجه شده اند که بدون پیگیری 

کارشان به جایی نمی رسد.

فعالیت مجازی اهالی حویش نیس
اهالی حویش نیس حاال در شبکه های مجازی گروهی 
تشــکیل داده  و در حال تکمیل فهرســتی از افرادی 
هستند که در حمله شیمیایی سال67 آسیب دیده اند. 
تصاویری از آسیب های پوستی اهالی هم در این گروه 
دست به دست می شود که بررسی آنها از سوی مسئوالن 

کار چندان سختی به نظر نمی رسد.
آنها از اختالل سیســتم بینایی و عصبی بعد از حمله و 

آسیب های پوستی شــان صحبت می کنند و معتقدند 
نه تنها در دوران جنگ به مدت 5سال اسیر بودند، بلکه 

حاال هم فراموش شده اند.
نام این روستا آن قدر فراموش شده که در تماس تلفنی 
با مسئوالن جوان خوزستانی باید به آنها یادآوری کرد 
حویش نیس کجای خوزستان است و اهالی آن پیگیر 

چه هستند.

بررسی های بیشتر تا چند روز آینده
هر چند مسئوالن استان معتقدند بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس باید سندیت این حمله شیمیایی 
را تأیید کند، اما سردار عبدالرضا مرادحاجتی، مدیرکل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان 
این موضوع را منوط به بررسی بیشتر اسناد و مدارک و 

روایت های فرماندهان حاضر در منطقه می داند.
فرمانده سپاه هویزه هم در گفت وگو با همشهری تأکید 
می کند هیچ سند و مدرکی دال بر حمله شیمیایی به 
حویش نیس موجود نیست و پرونده ای در این باره وجود 
ندارد. ســرهنگ حاتم عبیداوی از بررسی بیشتر این 
موضوع طی روزهای آینده و اعــالم نتیجه قطعی در 

این باره به همشهری خبر می دهد.

   
نام حویش نیس در جست وجوها در یک روایت از مرکز 
مطالعات و تحقیقات جنگ ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی در کتاب »هویزه، آخرین گام های اشغالگر« 
ذکر شده است: »یکشنبه 2آذر1359، امروز بار دیگر 
دشمن با تدارکاتی سنگین حمله مجددی را از 2محور 
در جبهه سوسنگرد آغاز کرد. دشمن از روز قبل با پلی 
که روی کرخــه کور در منطقه حویش نیس ســاخته 
بود، یک تیپ را از جنوب ایــن رودخانه عبور داد و در 

جنوب شرقی سوسنگرد مستقر کرد.«
حتی اگر به گفته فرماندهان خوزستانی راکت اصابت 
کرده به روستا شــیمیایی نبوده، یا عمل نکرده است، 
اما هیچ گاه نه مردم به دنبال ثبت روایت خود رفتند و نه 
مسئوالن پیگیر چیستی آن شدند. حاال بعد از گذشت 
بیش از 3دهه به نظر می رسد وقت آن رسیده تا یک بار 

برای همیشه تکلیف این ادعا روشن شود. 

روستای شیمیایی های گمنام
  نامی از این روستا و مصدومان شیمیایی آن در هیچ سندی نیامده است، اما 
پس از پیگیری های همشهری فرمانده سپاه هویزه قول بررسی این موضوع را داد

  اهالی »حویش نیس« در شهرستان هویزه روایت های مشابهی از 
اصابت یک راکت شیمیایی به روستایشان در اردیبهشت 67 دارند

سیده زهرا عباسی گزارش
خبرنگار

 بارندگی در شمال غرب 
گردوغبار در جنوب

صادق ضیائیان، مدیرکل پیش بینی و مدیریت هواشناسی 
با اعالم اینکه میــزان بارش هــا در فروردین 80درصد 
کاهش یافت، از افزایش بارندگی ها در هفته های ابتدایی 
اردیبهشت خبر داده اســت. فعالیت سامانه بارشی فعال 
فعلی در کشور هم این موضوع را تأیید می کند؛ سازمان 
هواشناسی با هشدار نسبت به بارش  شدید باران، رعدوبرق 
و وزش باد شدید در 7استان از ورود سامانه بارشی جدید 

طی روز جمعه به کشور خبر می دهد.

بارندگی شدید در 7استان
کارشناس سازمان هواشناســی در این باره به همشهری 
می گوید: روز گذشــته )سه شــنبه( تحت تأثیر فعالیت 
ســامانه بارشــی فعلی که چند روز پیش هم هشدار آن 
صادر شده اســت، بیشتر مناطق شــمال غرب و غرب و 
بخش هایی از مرکز کشــور مثل همدان، استان مرکزی، 
البرز، قزوین، تهران، شمال و شرق خوزستان و یزد شاهد 

بارندگی بودند.
به گفته کبری رفیعی، امروز )چهارشنبه( عالوه بر مناطق 
ذکر شده، بیشترین شدت بارندگی را در آذربایجان شرقی 
و آذربایجان غربی، اردبیل، غرب کردستان، شمال زنجان، 

گلستان و خراسان شمالی شاهد هستیم.
او همچنین از وقــوع پدیده گردوغبار و صدور هشــدار 
کاهش کیفیت هوا در خوزستان و ایالم برای امروز خبر 
می دهد و می گوید: روز گذشــته هم بیشــترین شدت 

گردوغبار در خوزستان، بوشهر، ایالم و کرمانشاه رخ داد.
رفیعی توضیح می دهد که ســامانه بارشــی فعلی فردا 
)پنجشــنبه( با شــدت کمتری فعال خواهد بود و از روز 
جمعه سامانه جدید بارشی از شمال غرب و غرب کشور 

وارد می شود.
سامانه بارشــی جدید در مناطقی از شمال غرب و غرب 
کشــور افزایش ابر، رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق 
و وزش باد شدید را منجر خواهد شد و شنبه هفته آینده 
عالوه بر مناطق فوق دامنه های جنوبی البرز، ســواحل 
دریای خزر، بخش هایی از جنــوب غرب، مرکز و جنوب 

کشور هم تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می گیرند.

هوای 5شهر در وضعیت خطرناک
همانطور که پیش بینی های هواشناســی نشــان می داد 
خوزســتان در همه روزهای گذشــته در معرض پدیده 
گردوغبار قرار داشــت به طوری که بســیاری از مردم در 

شهرهای جنوبی ترجیح دادند در خانه بمانند.
محمدجواد اشرفی، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای 
خوزســتان هم توضیح داده بود که با توجــه به احتمال 
وقوع پدیده همرفتی افراد دارای بیماری زمینه ای مانند 
بیماری های تنفســی و قلبی، می توانند روز سه شنبه در 

محل کار حاضر نشوند.
مدیر روابط عمومــی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
خوزســتان هم از قرار گرفتن هوای 4شــهر اســتان در 
وضعیت خطرناک خبر می دهد و می گوید: طبق آخرین 
اندازه گیری ها روز گذشته شــاخص کیفی هوای امیدیه 
500، رامشیر418، ماهشهر416 و اهواز 338میکروگرم 
بر مترمکعب بوده و هوای این شهرها در وضعیت خطرناک 

قرار گرفت.
شهریار عسگری می افزاید: در این مدت هوای شهرهای 
بهبهان و بندر امام)ره( هم در وضعیت بسیار ناسالم و هوای 
شهرهای سوسنگرد، حمیدیه، دزفول، شادگان، شوشتر، 
هندیجان و شوش نیز در وضعیت ناسالم قرار داشته است.
در استان کرمانشاه هم هوای قصرشــیرین در وضعیت 
خطرناک اعالم شد. سرپرســت محیط زیست کرمانشاه 
با اشــاره به غبارآلود بودن هــوا در نیمه غربی اســتان 
می گوید: براساس اطالعات به دست آمده از ایستگاه های 
پایش کیفیت هوا، شــاخص لحظه ای کیفیــت هوا در 
 ایستگاه قصرشــیرین 326 بود که نشان دهنده وضعیت 

خطرناک است.
احد جلیلیان می افزاید: همچنین شــاخص کیفیت هوا 
در ایستگاه سرپل ذهاب عدد 121 را نمایش می دهد که 
وضعیت کیفیت هوا در این شهرستان را برای گروه های 

حساس ناسالم کرده است.

خروج تدریجی گردوغبار از بوشهر
در بوشــهر هم ورود گردوغبار باعث کاهش کیفیت هوا 
و کاهش دید افقی در سطح استان شــد. براساس اعالم 
محیط زیست استان بوشــهر، میزان ریزگردها در شهر 
برازجــان286، دیلــم99، بوشــهر19، خورموج249، 
گناوه223، کنــگان167 و عســلویه280 میکروگرم بر 

مترمکعب است.
روز گذشته باالترین میزان ریزگرد در ساعت های مختلف 
برای شــهر برازجان 2هزارو776، دیلــم 2هزارو173، 
بوشهر1666، خورموج1838، گناوه3237، کنگان279 

و عسلویه243 میکروگرم بر مترمکعب بوده است.
با توجه به غلظت ریزگردها، براساس استانداردها به غیراز 
دیلم در شهرهای برازجان، بوشهر، گناوه، کنگان، عسلویه 
و خورموج برای گروه های حساس به عنوان هوای ناسالم 

گزارش شده است.
به علت ناپایداری های جوی و سرعت کم وزش باد پدیده 
گردوغبار تا شب گذشته مهمان آســمان استان بوشهر 
بود و این اســتان امروز از فهرست هشدارهای گردو غبار 

خارج شد.

عدد خبرآب و هوا

مدیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از 
وقــوع ۲۵۲مورد حــوادث ناشــی از کار 
طی سال گذشته در سطح استان خبر 
داد و گفت: برخی از این حوادث ناشی 
از رعایت نکردن کارگران در اســتفاده 
از لوازم ایمنی و حفاظت بوده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، فــرزاد پیشــکاری 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه بی توجهــی 
صــورت گرفتــه بــه ایمنــی و حفاظــت 
فردی باید نظارت هایی بر این موضوع 

صورت گیرد.

کردستان

 ۲۵۲
حادثه  

اســتاندار هرمــزگان از موافقــت وزیــر 
کشــور با تاســیس 4۵دهیــاری جدید 
در روســتاهای هرمــزگان خبــر داد. 
بــه گــزارش فــارس، مهــدی دوســتی 
اظهار کــرد: یکــی از مبناهــای دولت، 
توســعه روســتایی و افزایــش ضریــب 
همیــن  بــر  اســت.  خدمات دهــی 
مبنــا یکــی از اولویت هــا در اســتان 
هرمــزگان پیگیــری تأســیس دهیــاری 
در روســتاهای فاقد این امکان اســت 
کــه درخواســت آن را به وزارت کشــور 

داده بودیم.

 4۵
دهیاری

هرمزگان

افزایش 120درصدی 
گردشگران سالمت در مشهد

مدیر گردشگری سالمت دانشــگاه  علوم پزشکی 
مشهد گفت: شمار گردشگران سالمت که پارسال 
از کشورهای مختلف به مشهد سفر کرده اند، رشد 
120درصدی نسبت به مدت مشــابه سال 1399 
داشته اســت. به گزارش ایرنا، داوود خوش شکن 
افزود: پارسال 32هزار و 935هزار گردشگر سالمت 
از خدمات درمانی در مشهد بهره مند شدند که از این 
تعداد 18هزار و 106نفر از خدمات درمانی بستری و 

بقیه در قالب سرپایی خدمت گرفته اند.
وی بیان کرد: این دانشــگاه در سال 1400 با وجود 
موج های پنجم و ششم کرونا و اعمال محدودیت های 
رفت وآمد، معرفی ظرفیت های درمانــی خود را از 
6ماهه دوم این سال شروع کرد و بدین ترتیب توانست 
افزایش چشمگیر تعداد گردشگران سالمت را رقم 
بزند. وی ادامه داد: روند جذب گردشــگر سالمت تا 
قبل از شیوع کرونا صعودی بود به طوری که مشهد 
بیشــترین آمار جذب را در ســال 1398 با حدود 
25هزار گردشگر ســالمت به خود اختصاص داد که 
با شیوع کرونا و اعمال محدودیت ها در سال 1399 
این میزان کاهش 40درصدی داشت. خوش شکن با 
اشاره به روند افزایشی گردشگران سالمت در مشهد 
از ابتدای ســال 1401 تاکنون افزود: 440گردشگر 
ســالمت طی تعطیالت نوروز امســال به مشــهد 
مراجعه کرده اند. مدیر گردشگری سالمت دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد در ادامه گفت: گردشگران 
سالمت از 80کشــور نظیر عراق، افغانستان، عمان، 
پاکستان و ترکیه به مشهد سفر می کنند که بیش از 
70درصد آنان از کشورهای عراق و افغانستان هستند. 
خوش شکن افزود: با توجه به آمار رسمی ثبت شده 
در سامانه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، 
طی 10سال گذشته ساالنه حدود 20هزار گردشگر 
ســالمت از خدمات درمانی بســتری و سرپایی در 

مشهد بهره مند شده اند. 

خراسان رضوی خبر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری قــم بــا بیــان اینکه تــا پایان 
شــهریور امســال دفــن زبالــه نزدیــک 
صفــر خواهــد شــد، گفــت: روزانــه 
۷۰۰تــن زبالــه  به صــورت متوســط 
و پســماند خانگــی در قــم تولیــد و بــه 
ســایت مخصــوص دفــع زبالــه البــرز 
منتقــل می شــود. بــه گــزارش ایرنــا، 
بیــان  میرابراهیمــی  ســیدعبدهللا 
کــرد: طــی 4ســال هــر ســال بیــن ۲تــا 
 4 درصــد تولیــد زبالــه در قــم کاهــش 

یافته است.

700
تن

قم

2اقدامی که اهالی حویش نیس باید انجام دهند 

یکی از گالیه های اهالی حویش نیس موضوع تایید جانبازی و مصدومیت اهالی اســت. 
باوجود این مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خوزستان در پاسخ به این گالیه ها به 
همشهری می گوید: مصادیق جانبازی و شهادت به استناد قانون روشن است. برای تایید 
جانبازی افراد 2مدرک صورت سانحه واقعه و  مدارک بالینی هم زمان نیاز است که پرونده به 
کمیسیون احراز و بعد پزشکی ارجاع شود. عبدالرضا فرجیان با بیان اینکه موضوع حمله به 
حویش نیس باید از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تایید شود، می افزاید: ستاد کل نیروهای 
مسلح اطلس همه مناطق عملیاتی را در اختیار دارد. او اظهار می کند: اهالی باید برای تایید 
روایت شان ابتدا به بنیاد حفظ آثار یا ســتاد کل نیروهای مسلح مراجعه کنند، بعد از آن 
نوبت به اثبات حضور اهالی در روستا در زمان حادثه و مصدومیت بر اثر این حمله می رسد.

مکث

خدمات رسانی به حویش نیس
بخشدار مرکزی هویزه با بیان اینکه روستای حویش نیس کمتر از 20خانوار و زیر 100نفر جمعیت دارد 
به همشهری می گوید: جمعیت روستا در گذشته بسیار بیشتر بود، اما همه مهاجرت کردند و به همین 
دلیل حاال کمتر از 100نفر در آن سکونت دارند. ناصر سیالوی با بیان اینکه روستا کد روستایی دارد، اما 
بدون دهیار است، می افزاید: روستا محروم است، اما طی سال های گذشته رسیدگی های زیادی به آن 
صورت گرفته است. وی با بیان اینکه روستا آب، برق و تلفن دارد، اظهار می کند: کل روستا فاقد شبکه 
دفع آب های سطحی و زیرسازی بود که این موارد طی سال های گذشته انجام شد و به تازگی هم از مدرسه 
3کالسه روستا بهره برداری شده است. فقط آسفالت روستا مانده که آن هم بعد از اجرای انشعاب های گاز 
کل بخش مرکزی شهرستان هویزه اجرا خواهد شد. سیالوی تأکید می کند زمین های کشاورزی روستا 
جزو طرح 550هکتاری قرار گرفته و با توجه به رسیدگی های صورت گرفته اهالی مشکل اشتغال ندارند. 

مکث

ت
 اس

نی
زئی

س:  ت
عک
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افزایش قیمت خودرو در بازار که از 

خودرو
نخستین روزهای سال جدید شتاب 
گرفته، با شروع اردیبهشت نیز ادامه 
یافته و در 6روز گذشته این بازار شاهد قیمت های 

جدید و ثبت رکوردهایی غیرقابل پیش بینی بود.
 رشــد قیمت اگرچه در تمــام انــواع و مدل های 
خودرو مشاهده می شود، اما شتاب افزایش نرخ در 
پرفروش ها بسیار بیشتر است؛ به طوری که پراید در 
نخستین روزهای اردیبهشــت 200میلیون تومان 
را پشت سرگذاشت و با قیمت 201میلیون تومان 
آگهی شد. دیگر خودروهای پرفروش هم همچنان 
در حال رشد قیمت هســتند؛ دناپالس اتوماتیک 
مدل1۴01 روز گذشته با قیمت ۴۹۳میلیون تومان 
در بازار خودرو معامله شــد و دنا معمولی 1۴01 به 
۳۸6میلیون تومان رســید. تیبــا هاچ بک پالس تا 
21۳میلیون تومان آگهی شــد. پژو 206 تیپ2 تا 
۳0۳میلیون تومان باال رفت و پــژو 206 تیپ5 به 
۳۳5میلیون تومان رسید. پژو پارس اتوماتیک نیز 
به ۴۴6میلیون تومان معامله شد و تارا اتوماتیک با 
5میلیون افزایش قیمت تا 5۸5 میلیون تومان رشد 

قیمت داشت.

کارشناسانچهمیگویند
کارشناسان معتقدند فاصله زیاد بین عرضه و تقاضا 
قیمت خودرو را باال نگه داشته و شکاف قیمت کارخانه 
تا بازار را هر روز عمیق تــر می کند. به باور آنان رکود 
بازار شب عید که ناشی از انتظار برای توافق هسته ای، 

کاهش نرخ دالر و ورود احتمالی خودروهای خارجی 
به بازار پس از آزادســازی واردات بــود، حاال با ابهام 
روبه رو شده و انتظارات تورمی، جای خود را به شتاب 
برای خرید داده، حاال متقاضیان با یک ماه تأخیر وارد 
بازار شده اند و این به فشار برای افزایش قیمت خودرو 
دامن زده اســت. با این حال برخــی فعاالن صنفی 
معتقدند قیمت های آگهی شده با واقعیت بازار متفاوت 
است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران در این زمینه به همشــهری گفت: 
قیمت اعالمی در آگهی ها به ویژه برای خودروهایی 
مثل پراید که از ســال۹۹ تولید نمی شود، قیمتی 

نیست که معامله شود. 
سعید مؤتمنی افزود: کل خودروها نسبت به هفته 
پایانی اسفند بین 10 تا حدود 1۳درصد رشد قیمت 
داشته اند که به افزایش قیمت ارز و عرضه کم خودرو 
از ســال ۹7 بازمی گردد. آمارها نشان می دهد این 
میزان عرضه جوابگوی بازار نیست و این خأل، فاصله 
قیمت بازار با کارخانه برای بعضی از خودروها ازجمله 
206 به 100درصد هم رســیده و یک خریدار 206 
باید 150میلیون تومان بیش از قیمت اصلی برای 

خرید این خودرو در بازار پول پرداخت کند.

دماسنجخریدارانوفروشندگان
این فعال صنفی در پاســخ به این پرســش که آیا 
پرایــد 201میلیونی در بازار خریــدار دارد یا خیر، 
گفت: متقاضیــان، این خودرو را بــا قیمت 1۹6 تا 
1۹۸میلیون تومان خریداری می کنند و به اعتقاد من 

کسی برای پراید 201میلیون تومان نمی پردازد. این 
شرایط برای 206 هم صادق است که قیمت کارخانه 
1۴۹تومان است و در بازار تا ۳01میلیون هم آگهی 
شده ولی خریداران تا 2۹۸میلیون تومان این خودرو 
را خریداری می کنند، یا پژو پارس که قیمت اعالمی 
۳1۴میلیون را هم داشــته اغلب بــا ۴ تا 5میلیون 
تومان اختالف معامله می شــود و نه بیشتر، زیرا در 
بازار خودرو خریدار صف نکشیده و با توجه به وضع 
موجود آنهایی که واقعا احتیاج دارند، خرید می کنند.

به گفته مؤتمنی، در اسفندماه فروشنده بیشتر بود 
چون احساس می کردند مذاکرات به ثمر بنشیند و 
قیمت ارز هم پایین بود اما این طرف سال فروشنده ها 
کم شــده اند و با روند افزایش قیمت، عجله ای برای 
فروش ندارند و اگر فــردا قیمــت ارز کاهش یابد 
دوباره فروشنده بیشتر خواهد شد. رئیس اتحادیه 
فروشــندگان خودرو معتقد است قول  شرکت های 
خودروساز برای افزایش تولید از یک  سو و خبرهایی 
که از احتمال واردات دوباره خــودرو حکایت دارد، 
اخبار مثبتی برای بازار خودرو اســت و می تواند بر 

کاهش قیمت خودرو تأثیر گذار باشد.

آخرینقیمتپرفروشها
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو تهــران درباره 
قیمت خودروهای پرفروش بازار تا روز گذشته، گفت: 
قیمت پراید 111، حدود 1۹۸میلیون تومان است 
که تا 200میلیون تومان هم آگهی می شــود، پراید 
1۳1، حدود 1۸0میلیون تومان اســت، 206تیپ 2 

مدل 1۴01حدود ۳01 تــا ۳02میلیون تومان هم 
درآگهی ها قیمت خورده ولــی 2۹۸میلیون تومان 
معامله می  شود، ۴05مدل ۹۹ در بازار 275میلیون 
تومان است، پژو SLX ۳10میلیون تومان، پژو پارس 
ســاده ۳12میلیون تومان و پژو پارس TU5 حدود 
۳77میلیون تومان اســت.  در میان مونتاژی ها هم 
جک S5 مدل 1۴01 بــا قیمت ۹۳0میلیون تومان 
و هایما ۹10میلیون تومان آگهی می شود. مؤتمنی 
حداکثر تغییرات قیمت برای انــواع خودروها را زیر 
1۳درصد دانست و افزود: آرشیو قیمت های اسفند تا 
امروز را که مقایسه می کنیم به این نتیجه می رسیم که 
تغییرات قیمت چه برای تولیدات شرکت های داخلی 
و چه مونتاژی ها به 1۳درصد هم نرسیده و بین 10 تا 
1۳درصد بوده است. برای خودروهایی که کم است، 
قیمت های باالیی اعالم می شود اما خریداری نیست.

 آخرین قیمت خودروهای پرفروش در بازار 
نخستین هفته اردیبهشت

قیمت- میلیون توماننام خودرو
201– 198پراید 111
180- 170پراید 131

302- 206298تیپ2 )مدل 1401(
206335تیپ5 )مدل 1401(

275پژو 405)مدل99(
SLX 310پژو

312پژو پارس ساده
TU5 377پژو پارس

S5 930جک
910هایما

خودروهای نجومی
از تابلوی جدید قیمت در بازار خودرو رونمایی شد؛ پراید به 201میلیون و 206تیپ2 به ۳01میلیون تومان رسید

طبق تصمیم اعضای هیأت واگذاری قرار است روش خصوصی سازی  تغییر کند
تغییرنقشهراهخصوصیسازی

یک هفته بعد از انتشــار گزارش عملکرد ۳1۳شرکت 
خصوصی 

 سازی
دولتی که نشان می داد بخش زیادی از این شرکت ها 
زیان ده هستند روز دوشنبه هیأت واگذاری، فهرست 
جدید خصوصی سازی  برای سال1۴01 را تصویب کرد. هنوز مشخص 
نیســت تعداد شــرکت های قابل واگذاری چقدر اســت و کدامیک از 
شرکت های دولتی در این فهرست هستند اما آنطور که عضو ناظر مجلس 
در هیأت واگــذاری خبــر داده قرار اســت شــیوه جدیــدی برای 

خصوصی سازی به کار گرفته شود.
به گزارش همشــهری، هفته قبل برای نخســتین بــار وزارت اقتصاد 
صورت های مالی ۳1۳شرکت دولتی را در سامانه اطالعات ناشران که 
با نام کدال شناخته می شود، منتشــر کرد. بعد از انتشار این اطالعات 
مشــخص شــد تعداد زیادی از شــرکت های دولتی زیان ده هستند. 
بررســی های اجمالی همشــهری نشــان می دهد زیان انباشته فقط 
۳0شــرکت دولتی به 25هزار میلیارد تومان می رســد؛ به طور مثال 
مطابق صورت های مالی منتشر شده زیان انباشته شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ۹هزار و 200میلیارد تومان و شرکت راه آهن 7هزار 
میلیارد تومان است. یا شرکت هایی مانند پشتیبانی امور دام و شرکت 
پست هر کدام یک هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. بخش زیادی 
از این زیان ها در طول چند سال گذشته ایجاد شده، درحالی که برخی 
از این شرکت ها در همین مدت در فهرست واگذاری ها قرار داشته اند اما 

به دالیلی یا واگذار نشده یا از فهرست خصوصی سازی  حذف شده اند.
به نظر می رسد مقاومت مدیران دولتی بر سر واگذاری سهام این شرکت ها 
و همچنین موانع ساختاری برای فروش سهام آنها، ازجمله نبود بخش 
خصوصی قدرتمند، مانع از واگذاری سهام شرکت های دولتی شده است. 
در چنین شرایطی اما گویا رویکرد وزیر اقتصاد این است که بخشی از 
این شرکت ها خصوصی شوند، به نظر می رسد انتشار گزارش عملکرد 
شرکت های دولتی نیز با همین هدف انجام شده است. بر همین اساس 
این هفته هیأت واگذاری با برگزاری نشستی فهرست جدید واگذاری ها را 
تصویب کرد. گفته شده قرار است روش جدیدی نیز برای خصوصی سازی  
شرکت های دولتی به اجرا در بیاید اما هنوز نام و تعداد شرکت های قابل 
واگذاری مشخص نیست و روشن نیست روش جدید خصوصی سازی  از 

چه الگویی تبعیت می کند.

فهرستجدیدخصوصیسازی
آن طور که دیروز عضو ناظر مجلس در هیأت واگذاری بنگاه های دولتی 
خبر داد: جلسه هیأت واگذاری با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد 
برگزار شده و در این جلسه فهرست واگذاری ها براساس یک روند جدید 
بسته شده اســت. احمد امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: در این نشست 
یک بار دیگر فهرست شــرکت های واگذاری بررسی و مورد تجدیدنظر 
قرار گرفت و در ادامه بسیاری از شرکت های دولتی و مقداری از اموال 
دولت در فهرســت نهایی واگذاری ها قرار گرفتنــد. او با بیان اینکه در 
واگذاری ها تالش شده تا در سال جاری هیچ شرکتی از فهرست نهایی 

هیأت واگذاری خارج نشود، گفت: همه اموال و دارایی های دولتی باید در 
فهرست باشد حتی اگر روند خصوصی سازی  نسبت به آنها انجام نشود. او 
افزود: همچنین سازمان خصوصی سازی  و وزیر اقتصاد به عنوان نماینده 
دولت باید بر روند عملکرد آنها نظارت کند زیرا برخی از این شرکت ها 
زیان ده هستند و باید به سوددهی برســند. از هفته های آینده موضوع 

واگذاری براساس یک روش جدید انجام خواهد شد.

برخیازشرکتهایقابلواگذاری
هنوز از فهرست و اسامی شــرکت هایی که قرار است براساس مصوبه 
هیأت واگذاری در ســال جاری واگذار شوند اطالعاتی در دست نیست 
و تالش های روزنامه همشــهری برای گفت وگو با مســئوالن سازمان 
خصوصی ســازی  و اعضای هیأت واگذاری بی نتیجه ماند اما اطالعات 
دریافتی نشــان می دهد در این فهرست نام شرکت های ایران خودرو و 
سایپا که زیان انباشته آنها از مرز 100هزار میلیارد تومان هم عبور کرده 
نیز دیده می شود. وزارت صنعت از چند ماه پیش اعالم کرده؛ تصمیم 
دارد باقیمانده سهام دولت در 2شرکت بزرگ خودروساز را بفروشد و این 
موضوع حواشی زیادی در بازار سرمایه ایجاد کرده است. پیش تر سازمان 
خصوصی اعالم کرده بود چون ســهام دولت در این دو شرکت به دلیل 
دریافت وام های بانکی در وثیقه بانک است، قابل واگذاری نیست. حاال اما 
به نظر می رسد با مصوبه جدید هیأت واگذاری راه برای واگذاری سهام این 
سایپا و ایران خودرو باز شده است. این موضوعی است که دیروز امیر آبادی 
فراهانی نیز آن را تأیید کرد و گفت:شرکت هایی ازجمله ایران خودرو و 
سایپا در فهرست واگذاری های ســال1۴01 قرار گرفته اند؛ همچنین 
شرکت هایی مانند شرکت زیرساخت توســعه و نگهداری ورزشگاه ها 
مانند شیرودی و مجموعه انقالب، نیشکر هفت تپه از زیرمجموعه وزارت 
جهادکشاورزی و بسیاری دیگر از اموال و دارایی های دولتی در فهرست 

واگذاری سال1۴01 به صورت قطعی قرار گرفته اند.
همزمان با مطرح شــدن این نام ها برای واگذاری در سال جاری دیروز 
مدیرعامل بانک ملی نیز از واگذاری تمام شــرکت های متعلق به بانک 
ملی خبر دادو گفت:شرکت هایی متعلق به بانک ملی چه سودآور و چه 
غیرسودآور در فهرست فروش قرار گرفته اند. محمدرضا فرزین گفت: 
فرایند فروش شرکت های بانک ملی براســاس زمانبندی و با توجه به 
شرایط بازار سرمایه پیش می رود و امیدواریم امسال شاهد فروش چند 

شرکت بزرگ این بانک باشیم.

تغییرروشواگذاری
یکی از موضوعاتی که در طول سال های گذشته مورد اعتراض مقامات 
مسئول، مردم و همینطور کارشناســان بوده روش واگذاری بنگاه های 
اقتصادی است که در مواردی حتی به چالش های اجتماعی منجر شده 
اســت؛ حاال آن طور که عضو ناظر مجلس در هیأت واگذاری بنگاه های 
دولتی گفته است در جریان نشســت هیأت واگذاری قرار شده روش 
واگذاری ها نیز تغییر کند.او در این باره گفــت: مقام معظم رهبری در 
دیدار با کارگزاران نظام از روند واگذاری ها ابراز نارضایتی کردند؛ بنابراین 
موضوع روند واگذاری  اموال و دارایی های دولت در جلسه هیأت واگذاری 
مورد تجدیدنظر قرار گرفت. اکثریت اعضای هیأت واگذاری معتقدند، 
بسیاری از واگذاری ها در سال های اخیر روند درستی را نداشته و بیشتر 
خصوصی سازی ها به سمت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و 
سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری و... پیش رفته است. نماینده مردم 
قم در مجلس ادامه داد: دولت در این سال ها شرکت ها را از زیرنظر وزارت 
اقتصاد یا نفت خارج کرده و به وزارتخانه دیگری ســپرده است. براین 
اساس مقرر شد، رویه جدیدی برای واگذاری ها در سال جاری پیش بینی 

شود تا واگذاری ها به صورت اصولی و حقیقی انجام شود.

جلیل ساالری
معاون وزیر نفت 

عرضه گازوئیل در روزهایی به ۱۲۰میلیون 
لیتر می رسد که مصرف بخش حمل ونقل 
۶۰میلیون لیتر برآورد می شود؛ دلیل این 
تفــاوت آن اســت کــه قیمــت گازوئیل در 
ایران در مقایســه با کشــورهای همسایه 
یک به ۶۰ اســت و همین موضــوع قاچاق 
را جــذاب کــرده و بخشــی از گازوئیــل 
عرضه شــده در شــهرک های صنعتــی بــه 

اسم روغن سوخته قاچاق می شود.

ارسالن قاسمی 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون 

از ابتدای ســال تاکنون 3میلیــارد دالر ارز 
۴۲۰۰تومانی به نهاده های دامی تخصیص 
یافته است اما متأسفانه همه  چیز مبهم و 
غیرشفاف اســت. تعداد کســانی که بازار 
نهاده را در دســت دارند به انگشــتان یک 
دست هم نمی رسد، اما متأسفانه اجرای 
سیاست های نادرست ازجمله تخصیص 
ارز ۴۲۰۰تومانی منجر به این شده که این 

افراد بسیار قدرتمند شوند.

پور
ناه

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

تداومروندکاهشقیمت
گوشتبوقلمون

گوشت بوقلمون در میادین میوه و تره بار 1۳درصد ارزان شد. به 
گزارش همشهری، گوشت بوقلمون که امسال را با افزایش قیمت 
شروع کرد، در هفته های اخیر روند کاهشی در پیش گرفته، در 
آخرین نرخ نامه میادین میوه  و تره بار شهرداری قیمت هر کیلو 
شقه بوقلمون 1۳درصد نســبت به فروردین ماه کاهش یافته 
است. این نوع گوشت طی سال گذشته هم نوسان قیمت داشت 
و در بازه زمانی یکساله تا فروردین امسال درمجموع 1۳درصد 

گران شده بود.

ران با پوست 
و استخوان
61.300
54.400

سینه
با پوست
56.300
50.000

سینه
بدون پوست
70.000
62.000

ران بدون 
پوست
67.500
59.800

ساق با 
پوست

65.000
57.600

شقه زیر 
15کیلوگرم

41.500
36.500

فیله 
بسته بندی

81.200
71.900

مغز ران بدون 
پوست

84.900
75.200

 قیمت
فروردین 1401

 قیمت
اردیبهشت 1401

کیلوگرم/تومان

مربابازهمگرانشد
قیمت مربــا در6 ماه گذشــته با افزایشــی 2۳ تا 
۳0درصدی مواجه بوده اســت. مقایســه قیمت 
مرباهای برندهای مختلف با نرخ های شهریور سال 
گذشــته حاکی از ادامه روند افزایــش قیمت این 
کاال بوده که به نظر می رسد رشــد قیمت شکر در 
این زمینه تأثیر زیادی داشته است. قیمت شکر از 
دی ماه سال گذشته به دنبال حذف معافیت این کاال 
از مالیات ارزش افزوده افزایش یافت. بازار میوه نیز در 

طول سال گذشته شاهد نوسانات تأثیرگذاری بود.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمتهابهتومان
شهریور 1400

اردیبهشت 1401
شانا

بالنگ - 310 گرمی
34.000
42.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

رازک
هویج - 300 گرمی

18.000
20.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

سحر
هویج - 390 گرمی

16.800
19.800

خوشاب
هویج - 720 گرمی

44.900
48.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

بهروز
گیالس - 320 گرمی

21.500
22.500

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

اصالت
آلبالو - 820 گرمی

49.900
55.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

بیژن
به - 300 گرمی

18.900
21.500

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

۱۱99

۱۰39

5۰۲۰

5۱8۰

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقامبهمیلیاردتومان

1.525

1.522.5

1.520

1.517.5

1.515

1.512.5

1.510

1.507.5

1.505

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقامبههزارواحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز ۱5هزار و 53۲واحد، 
معادل ۱.۰3درصد رشد کرد و به یک میلیون و 5۲۲هزار و 

78۱واحد رسید. شاخص کل هم وزن هم در مبادالت دیروز با 
۴هزار و 79۶واحد رشد به ۴۱۰هزار و 3۱۰واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
۴۰9شرکت رشد کرد، قیمت سهام ۱8۰شرکت 

کاهش یافت و قیمت سهام 9شرکت هم تغییر نکرد.

ارقامبهدرصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز گذشته، سهامداران حقیقی 5هزار و 
۱8۰میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 5هزار و ۲۰میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز ۱۶۰میلیارد تومان 

نقدینگی تازه وارد بازار سهام کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبــادالت روز ۶۶هــزار میلیــارد تومــان رشــد کــرد و بــه 
7۲۰5هــزار میلیــارد تومــان رســید. ایــن بــه معنــای آن 
اســت کــه ارزش دالری کل بــازار ســهام ایــران بــا توجه به 
قیمت روز گذشــته هــر دالر آمریکا در بــازار تهــران که در 
محدوده ۲8هزار تومان دادوستد شد، هم اکنون معادل 

۲57میلیارد و 3۲۰میلیون دالر است.

7220

7200

7180

7160

7140

7120

7100

30فروردین 31فروردین 4اردیبهشت 5اردیبهشت 6اردیبهشت

ارقامبههزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت دیروز ۱۲هــزار و ۱97میلیارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار سرمایه دادوستد شد که از این میزان، 
۶هــزار و ۲۱9میلیــارد تومان بــه معامالت خرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامالت عمــده اختصاص 
یافت. این ارقام نشان می دهد که ارزش کل معامالت 
خرد در دادوستد های روز گذشته نســبت به روز قبل 
۱۰۴7میلیارد تومان معادل ۲۰درصد رشد کرده است.

ارقامبهدرصدمعامالت خرد                      کل معامالت

صعود
نزول

بدون تغییر

34

برتر
آلبالو - 300 گرمی

16.700
22.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

66

2

68
30

قیمتگوجهدرمیدانمرکزی،زیر10هزارتومان
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: با افزایش عرضه 
گوجه فرنگی از نقاط مختلف، قیمت هر کیلو محصول به کمتر 
از 10هزار تومان در میدان مرکزی رســیده اســت. مصطفی 
دارایی نژاد  قیمت کنونی هر کیلو گوجه فرنگی میناب بندرعباس 
را 7هزار تومان، جیرفت را ۸هزار تومان و کازرون را 10 تا 11هزار 
تومان اعالم کرد . هم اکنون هرکیلو گوجه سبز با نرخ ۳0 تا ۹0هزار 
تومان، توت فرنگی ۴0 تا 60هزار تومان، طالبی 16هزار تومان  و 
هندوانه 5 تا 7هزار تومان در میدان مرکزی و با احتساب حداکثر 

۳5درصد سود در خرده فروشی ها عرضه می شود.

کمبودقطعاتیدکیخودرودربازار
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گفت: کمبود قطعه در بازار 
باعث رشد 7 تا ۸درصدی قیمت قطعات یدکی خودرو شده است. 
علیرضا نیک آیین با استقبال از طرح برخورد با فروش قطعات 
یدکی قاچاق و تقلبی، افزود: متأسفانه نوع اجرای این طرح ایراد 
دارد و هنوز تالشی برای رفع آن صورت نگرفته است. ۴0درصد 
بازار قطعات یدکی در اختیار برندهای تقلبی است و زمانی که 
این حجم از کاال را از بازار حذف می کنید باید جایگزینی برای آن 
تعریف شود. هر کس جنسی هم دارد به دلیل نداشتن شناسه 

کاال تمایلی به فروش ندارد و بازار با کمبود قطعه روبه رو است.

رشدبیرویهقیمتبرنج
 خبرگزاری فارس نوشــت: قیمت برنج که در ماه های گذشته 
بی محابا افزایش یافته بود با وجود تزریق برنج به بازار همچنان در 
برابر کاهش قیمت ها مقاومت دارد . از سال گذشته پیش از فصل 
برداشــت برنج، قیمت ها آرام آرام رشد کرد و آهسته و پیوسته 
افزایش یافت به طوری که اکنون در بازار، برنج ایرانی درجه یک 
تا کیلویی 100هزار تومان قیمت گذاری می شود. گزارش مرکز 
آمار درباره متوسط قیمت کاالهای خوراکی در بهمن ماه1۴00 
نشان می دهد برنج ایرانی نسبت به سال۹۹ معادل ۹5.۳درصد 
گران شده، قیمت ها دوباره در فروردین هم افزایش یافته و حتی 

از 100هزار تومان هم فراتر رفته است.



شب فينال و 
صبح پادشاهی
چه نساجي كه 36سال قدمت دارد و چه 
باشگاه 22ساله آلومينيوم، هيچ كدام تا 
كنون در سطح اول فوتبال كشور جام 

نگرفته اند؛ امشب براي آنها شبي است كه 
شايد در عمرشان فقط يك بار اتفاق بيفتد

 قهرمــان جام حذفــي فوتبال ايــران در فصل
01-1400 امشب مشخص مي شود. اين رقابت ها 
امسال به جام شگفتي ها بدل شد و همه تيم هاي 
مدعي و صاحب نام كشــور پيش از رسيدن به 
مرحله نيمه نهايي حذف شــدند. در نهايت دو 
تيم آلومينيوم و نســاجي كه هيچ كدام سابقه 
فيناليست شدن در اين رقابت ها را نداشتند به 
فينال رسيدند تا از ســاعت20:30 امشب بازي 

فينال را در ورزشگاه آزادي تهران برگزار كنند.

قاتالنقطبهايسهگانه
اينكه بازي هاي نيمه نهايي و فينال امســال 
از تيم هاي بزرگ و مدعي كشــور خالي شده، 
تا حدود زيــادي حاصل كار هميــن دو تيم 
فيناليست است. تيم آلومينيوم در راه فينال 
توانست سپاهان و پرسپوليس را حذف كند. 
اســتقالل و گل گهر هم توسط نساجي از دور 
رقابت ها كنار رفتند. در اين ميان فقط وظيفه 
حذف كردن قهرمان سال گذشته اين رقابت ها 
يعني فوالد خوزستان به دوش تيم دسته اولي 
مس افتاد كه تيم كرماني هم بعدا به دســت 
نساجي از مسابقات كنار رفت. به اين ترتيب 
فينال امســال را دو تيمي برگزار مي كنند كه 
تيم هاي اول تا ســوم ليگ برتر را از مسابقات 
حذف كرده اند. غول كش ها امشــب در حالي 
مقابل هم قــرار مي گيرند كه از ســال88 تا 
كنون ســابقه نداشــته هيچ كدام از تيم هاي 
پرسپوليس، استقالل و سپاهان به جمع 4تيم 
پاياني جام حذفي نرسند اما اين اتفاق امسال 
با شگفتي سازي اراك و قائمشهر در اين جام 

رخ داد.

جواناراكيوپيرمردمازني
باشگاه آلومينيوم اراك ســال79 با نام پاس 
اراك تاسيس شــد و بعد از چند بار تغيير نام 
به صنايع، شن سا، همياري و شهرداري اراك 
باالخره از سال93 با نام آلومينيوم در رقابت ها 
حاضر شد و از آن ســال تا كنون ديگر تغيير 
نام نداده است. اين باشگاه 22ساله طبيعتا در 
مقايسه با نســاجي قائمشهر از سابقه كمتري 
در فوتبــال ايران برخوردار اســت. باشــگاه 
نساجي مازندارن ســال1338 تاسيس شده 
و در تاريخ 63ساله اش همواره با همين نام در 
رقابت ها حاضر بوده است. اين باشگاه 63ساله، 
قديمي ترين باشگاه فعال در تمام استان هاي 
شمالي كشــور اســت )ســپيدرود رشت و 
ملوان انزلي به ترتيب در ســال هاي 1347 و 
1348 تاسيس شــده اند(. فينالي كه امسال 
نساجي چي ها به آن رســيده اند بزرگ ترين 
افتخار اين باشگاه از زمان تاسيس بوده و اگر 
اين فينال با پيروزي و كسب جام همراه شود 
يك اتفاق تاريخي براي اين باشگاه قديمي رخ 
خواهد داد. امشب براي هر دوي اين باشگاه ها 
شبي است كه شايد در تاريخ شان فقط يك بار 

اتفاق بيفتد.

سابقهرويارويي؛يكبردبراينساجي
نساجي و آلومينيوم تا كنون سابقه رويارويي در 
جام حذفي ايران را نداشته اند و اولين تقابل آنها 
در اين مسابقات در فينال امسال رقم خورده 
اســت. اما در تاريخ ليگ برتر اين دو تيم 3بار 
با يكديگر روبه رو شــده اند كه يك بار نساجي 
پيروز شده و 2بار هم بازي به تساوي انجاميده 
است. جالب اينكه اولين بازي تاريخ آلومينيوم 
در ليگ برتر مقابل همين نساجي بوده و اولين 
بازي آينــده دو تيم بعد از فينــال حذفي هم 
مقابل يكديگر خواهد بود! نساجي و آلومينيوم 
امســال در هفته دهم مقابل هم بازي كردند 
كه اين بازي در ورزشگاه شهداي ساري 1-1 
مساوي تمام شد. بازي برگشت آنها در هفته25 
همين چهارشنبه آينده يعني دقيقا 7روز بعد 
از فينــال جام حذفــي در اراك برگزار خواهد 
شد. فصل گذشــته كه آلومينيوم تازه به ليگ 
برتر آمده بود، بازي هفته اول اين تيم در اراك 
مقابل نساجي برگزار شد كه تيم قائمشهري 3 
بر صفر به پيروزي رسيد. جالب اينكه سرمربي 
نساجي در آن بازي وحيد فاضلي بود كه االن 
دســتيار مهدي رحمتي در آلومينيوم است. 
بازي برگشــت دو تيم در فصل گذشته 1-1 

مساوي تمام شد.

جنگشمارهيكها
دو تيم براي فينال امشب هيچ بازيكن محرومي 
ندارند اما ساكت الهامي ســرمربي نساجي از 
حضور در كنار زمين محروم است. چهره هاي 
ويژه هر دو تيم بدون ترديد دروازه بان ها هستند 
كه نقش مهمي را در رساندن تيم شان به اين 
فينال ايفا كرده اند. به خصوص عليرضا حقيقي 
كه نقش اول تيمش در پيروزي مقابل استقالل 
بود و بهترين بازي فصلش را مقابل آبي پوشان 
انجام داد. حســين پورحميدي هم در دروازه 
آلومينيوم درخشــش فراوانــي در اين فصل 
داشته و پيروزي بر سپاهان در ضربات پنالتي با 
درخشش اين دروازه بان به دست آمد. داور بازي 
امشب محمدحســين زاهدي فر داور باتجربه 
بوشــهري اســت كه يعقوب حجتی و هادی 

طوسی كمك هاي او هستند.
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بیرانوند؛ مغانلوی دوم؟
عليرضا بيرانوند تصميم قطعی اش را برای 

 بازگشت به ليگ ايران گرفته اما خطر ربودن 
او توسط رقبای پرسپوليس وجود دارد 
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پای دیگر فینال
امشب بازی دوم دور رفت نيمه نهايی 
ليگ قهرمانان بين ليورپول و ويارئال 

هم در انگليس برگزار می شود

1818

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
20:30

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

پخش زنده روز

لیگ قهرمانان اروپا  - نیمه نهایی

لیورپول

ویارئال
23:30

پنج شنبه 8 اردیبهشت 1401
لیگ اروپا - نیمه نهایی

الیپزیش

گالسکو رنجرز
23:30

وست هام

فرانکفورت
23:30

بولونیا

اینتر
22:45

سری آ ایتالیا

مهار امباپه؟
 کنعانی داغ بود

 آن حرف ها را زد!
شجاع خليل زاده از مردم و کارشناسان می خواهد از اسکوچيچ هم مثل کی روش 

حمايت کنند. او 4گل خورده در 10بازی را آمار خوبی برای خط دفاعی تيم ملی می داند

پيش بازی مروری بر جدل های بی پايان فرهاد روی 
نيمکت استقالل؛ نمی توان كتمان كرد 
كه او ركورددار تنش روی نيمکت بوده

آقای صلح ممنوع!
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دردوستانههاهمگلنمیخورند

چقدرهمکهبیتقصیربودی!

پرسپولیسدرآبنمک؟

بدونتردیدبزرگترینتفاوتفنی
امســالپرســپولیسواستقالل،
ساختاردفاعیدوتیمبودهاست؛
هرقدرآبیهااینفصلعقبزمین
رامحكمکردندوکمگلخوردند،
قرمزهادســتازعادتخــوبفصول
گذشتهبرداشتندوبههیچحریفی»نه«نگفتند.درفاصله6هفته
بهپایانفصل،استقاللفقط8گلخورده،درحالیکهپرسپولیس
17گلدریافتکردهاست.بنابراینعجیبنیستکهتیمفرهاد
مجیدی6امتیازبیشترداردودرموقعیتبهتریبرایفتحجام
بســرمیبرد.تفاوتســاختاردفاعی2تیمحتیدرمسابقات
دوستانههممشخصاست؛جاییکهپرسپولیس3گلازتیم
ملیامیدو2گلازنفتمسجدسلیمانمیخورد،امااستقالل
برابرفجرسپاسیکلینشیتمیکند.اینذهنیتومهارتاز

تمرینشروعمیشودوبهزمینمسابقهمیرسد.

گویارضااسدیتصمیمقطعیاشرا
برایجداییازپرسپولیسگرفته
وپایانفصلایــرانرابهمقصد
سرزمینفوتبالخیزتایلند)!(ترک
میکند.رسانهایشدناینتصمیم
ســروصدایزیادیبهپاکردهاست.
دراینمیاننقلقولیازاسدیمنتشرشدهکهنشاندهنده
ناراحتیاوازفضایاطرافخودشاست.گویااسدیبهدوستان
نزدیكشگفته:»هراتفاقیدرپرسپولیسمیافتادمنفحش
میخوردم.«واقعاهمشمابیتقصیربودیودرحقتجفاشد.
مثالچهاهمیتیدارداینكهدرانجــاموظایفدفاعیناموفق
بودی؟چهاهمیتیداردکهیکروزبهزمیــنرفتیوبعداز
3دقیقهبههنهنافتادی؟چهاهمیتیدارداینكهپســتو
اســتوریغیرحرفهایگذاشــتیوبعدازیکگلبیارزش

»هیس«نشاندادی؟جدیدرحقشماظلمشد!

درفصلنقلوانتقاالتامسالباپدیده
منحصربهفردیبــهناممرتضی
پورعلیگنجیمواجههســتیم.
اســتادکــههمیشــهمیگفت
بــهزودیراهــییكــیازدوتیم
محبوبپایتختخواهدشــد،اخیرا
لطفکردوازتیمموردعالقهاشپردهبرداشت.اوپرسپولیسی
استومدتیهمباسرخپوشانتمرینکرد.بااینحالوقتی
همهفكرکردندبهزودیباســرخهاقراردادخواهدبســت،
گنجیگفت:»حاالشایدامسالنیایم،اماباالخرهپرسپولیسی
میشوم.«اینیعنیاوباشــگاهبهاینبزرگیرادرآبنمک
خواباندهوهنوزاولویتشایناستکهدرصورتامكانقرارداد
خارجیببنددودستمزددالریبگیرد.اگرایناتفاقافتادکهاو
پیراهنپرسپولیسرابرایآیندهرزروکرده،اگرهمنشدکهبا
ژستتعصبقراردادنجومیباقرمزهاخواهدبست.بهترازاین؟

اگرتصمیمــاتلحظهایمســئوالندر
آخرینلحظاتدوبارهتغییرنكند،ورزشگاه
آزادیتهرانامشــبمیزبانفینالجام
حذفیاست.ازسال94بهاینطرفدقیقا
7سالاستکهفینالجامحذفیدرتهرانبرگزارنشدهامابازهمدرمیان
شهرهاییکهفینالجامحذفیدرآنهابرگزارشدهتهرانبااختالفبسیار
زیاددرصدراست.شهرتهرانتاکنون24بارمیزبانفینالحذفیبوده
وشهردومبااختالفخیلیزیاداصفهاناستکه8بارفینالجامحذفی
رابرگزارکردهاســت.تاقبلازامســالدرمجموع34دورهجامحذفی
برگزارشــدهکهبااحتســابفینالهایتکبازیوفینالهایرفتو
برگشتتاکنون52فینالداشتهایم؛24فینالدرتهرانو28فینالدر

سایرشهرها.

در24فینالیکهپیشازایــندرتهران
برگزارشده22بارالاقلیکتیمتهرانیپای
فینالبودهوبههمیندلیلورزشگاههای
پایتختبازیفینــالرامیزبانیکردهاند.
اما2بارهمتهرانبهعنوانشهربیطرفبازیفینالرابرگزارکردهکه
بابازیامشباینتعدادبه3خواهدرسید.سال1355فینالنخستین
دورهجامحذفیدرامجدیهتهرانبرگزارشدکهملوانوتراکتورطرفین
فینالبودند.آنمسابقهراملوان4بریکبردوجالباینبودکههر5گل
بازیدر10دقیقهپایانیبهثمررسید.10سالبعد،فینالملوانوخیبر
خرمآبادنیزدرامجدیهبرگزارشــدکهبازهمملوانقهرمانشد.یعنی
در2بارقبلیکهتهرانبهعنوانشهربیطرفمیزبانفینالبودهملوان

قهرمانشدهاست.

هردوتیــمآلومینیوماراکونســاجی
قائمشــهربراینخســتینباربهفینال
جامحذفیرســیدهاندوهریکازآنهاکه
قهرمانشوندنخستینقهرمانیخودشان
رادراینرقابتهاجشــنمیگیرند.لیستتیمهاییکهفقطیکباربه
فینالجامحذفیرسیدهاندتاپیشازاین12عضوداشتکهامشباین
تعدادبه14تیمخواهدرسید.ازجمع12تیمقبلی3تیمدرتنهافینال
خودبرندهوقهرمانشدندو9تیمدرفینالشكستخوردند.3تیمیکه
تنهافینالخودرابردهاندسایپا،شاهیناهوازوفوالدخوزستانهستند
کهنامفوالدهمینسالگذشتهبهاینلیستاضافهشد.امشبیكیاز
2تیمآلومینیومونســاجیهمبهرکوردیکفینالویکقهرمانیدر

جامحذفیخواهدرسید.

بحثیکهازنخســتینروزهایظهورمهدیطارمیدر
فوتبالایرانمطرحبود،هنوزهمداغترینســوژهدر
مورداینمهاجمبااســتعدادبهشمارمیرود؛گرفتن
پنالتی!همینهفتهپیشبودکهطارمیبهخاطرزیاد
زمینخوردنشدرمحوطــهجریمه،برایچندمین
باردرپرتغالسوژهشــدواینبارنزدیكانرسانهای
باشگاهاسپورتینگلیسبونباتندترینادبیاتممكن

بهاوتاختند.بااینحالمهاجــمایرانیپورتوباردیگردر
بازیبابراگازمینخوردتاداستانازسرگرفتهشد.پورتوالبته

دوشنبهشباینبازیرابایکگلباخت،داورهمهیچکدامازدوسقوط
مهدیرویزمینراپنالتیتشــخیصنداد،اماتالشاوبرایگرفتن

خطا،باردیگرفضایفوتبالاینکشوررامتشنجکردهاست.
طارمیتابهحالبارهابهخاطراینكهزیــادازمدافعانحریفپنالتی

میگیرددرکانونتوجهاتقرارگرفتهاســت.نخستین
باردرایرانعادلفردوسیپوریکآیتمدرمورداین
مهارتاوساخت.پسازآنمدتیداورانخطاهای
پنالتیآشكارراهمرویطارمیاعالمنمیکردند.
رفتهرفتهاماشرایطعوضشد.خودعادلهمهفته
پیشدرموردطارمیگفتهبودهمهپنالتیهاییکه
میگیرددرستاست.درپرتغالهماینجنجالمدام
تكرارشدهوهرروزهمادامهدارد.یکباراخراجطارمیبه
اتهامتمارضباعثشدکونسیسائوسرمربیپورتوحسابیازاین
بازیكندفاعکند.معموالهمپنالتیهایاعالمشدهرویطارمیبهتأیید
کمکداورویدئوییمیرسد.بااینحالهمیشهدرمورداوبحثمیشود
وانگارتاآخرینروزفوتبالمهدی،گریزیازاینداستانقدیمینیست؛

قصهجاذبهزمینوسهلانگاریمدافعانبرابریکمهاجمباهوش.

نكته بازی

متریكاآماربازی

مسئله پیچیده جاذبه
هرباررویزمینافتادنمهدیطارمی،مساویاستبایکجنجالتازه

24

02

01

رکورد پورتو خراب شد
درمســابقهایکهداورتحتتأثیرانتقادات
ازطارمیمعتقدبودکهمهاجمایرانیبرای
گرفتنپنالتیشیرجهزدهوتمارضکرده،
پورتوبراینخستینباردراینفصلمتحمل
شكستشد.باشكســتیکبرصفراژدها
مقابلبراگا،روندشكستناپذیریپورتودر
لیگبرترپرتغالپساز58بازیمتوقف
شد.پیشازاین،آخرینشكستآنهابه
اکتبر2020وشكستمقابلماریتیمو
بانتیجه3بر2برمیگشــت؛47برد،
11تساوی.پورتوبرایکسبعنوان
قهرمانــیبدونشكســتدرفصل
جاری،تنها4بازیفاصلهداشــتو
حاالبرایقطعیشــدنقهرمانی
اینفصلبــهیکبــرددربازی
شنبهآیندهمقابلویزالنیازدارد.
طارمیدرایــنبازیکاملبازی
کردوپسازویتینیابا7.2امتیاز
بهتریننمرهرابینبازیكنانزمین
گرفت.بازیبعدازآنمقابلبنفیكا،
دشمناصلیپورتوبرگزارمیشودو

سپسبازیبااستوریلوتوندال.

بیرانوند؛ مغانلوی دوم؟
خطرر بودن علیرضا توسط رقبای پرسپولیس وجود دارد 

عالــموآدممیدانندکهعلیرضــابیرانوند
تصمیمقطعیاشرابرایبازگشتبهلیگ
ایرانگرفتهاســت.بهطورکلــیدراروپا
بهاوخوشنگذشــت.بیــرودرآنتورپ
نیمكتنشینشــد،بهامیدبازیبیشتر
بهصورتقرضیراهیبواویشتایپرتغال
شــد،اماوضعشتغییرینكردوحاالدوباره
بایدبهآنتــورپبرگردد.اوبهوضوحنســبت
بهبازگشــتبهفوتبالایرانومشخصاحضور
دوبارهدرپرســپولیسابرازتمایــلمیکند.
سرخپوشانهمکهبهشدتبامشكلدروازهبانی
مواجههستند،منتظرندتاپنجرهبازشودوبیرورا
صیدکنند.اینوسط
امایکمشكلبزرگ
وجــوددارد؛اینكه

هنوزیکفصلازقراردادبیرانوندباباشگاهبلژیكی
باقیماندهوآنتــورپبایدرضایتنامــهاوراصادر
کند.گفتیمکهاینباشــگاهنیازفنیبهگلرایرانی
ندارد،امامســلمابدشنمیآیدکهدرازایصدور
رضایتنامهبیرانوندمبلغیپولبگیرد.اخیرابرخی
رسانههایداخلکشورهزینهاحتمالیپرسپولیس
بابتجذببیرانونــدراحدودیــکمیلیوندالر
تخمینزدهاندکهمسلماپرداختآنخارجازتوان

سرخهاخواهدبود.
درچنینشرایطیامایکخطربزرگپرسپولیس
راتهدیدمیکند؛اینكهبیرانوندهمبهسرنوشــت
شهریارمغانلودچارشودویكیازباشگاههایرقیب
داخلکشــوراوراازچنگقرمزهــادربیاورد.اگر
خاطرتانباشدبعدازحضورقرضیوموفقیتآمیز
مغانلودرپرسپولیس،اینباشگاهخواهاندریافت

رضایتنامهقطعیاوازسانتاکالراشد،اماتوقعمالی
باشــگاهپرتغالیزیادبود.وقتیپرسپولیسعقب
کشــید،ســپاهانجلورفتوباصدوررضایتنامه
محمدمحبیبرایسانتاکالرا)وشایدهمپرداخت
مبلغیجداگانــه(موفقبــهجذبمغانلوشــد.
پرسپولیسبهشدتازاینبابتضررکردوتاآخر
فصلهمبحرانخطحملهقرمزهاحلنشد.حاال
همممكناســتیكیازرقباهمینداستانرادر
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آقای صلح ممنوع!
مروری بر جدل های بی پایان فرهاد مجیدی روی نیمکت استقالل

بهروز رسایلی| فرهاد مجیدی در آستانه کسب عنوان قهرمانی 
لیگ برتر با اســتقالل قرار دارد؛ عنوانی بسیار ارزشمند که 
اگر به دست بیاید، طلسم 9ســاله این تیم را خواهد شکست و 
محبوبیت مجیدی را دوچندان می کند. در عین حال اما مجیدی 
برای رسیدن به این مهم، مسیری جنجالی را می پیماید. تقریبا 
هیچ هفته ای نیست که دست کم خبر درگیری لفظی او با یک 
نفر رسانه ای نشــود. طرف مقابل می تواند از مدیران باشگاه و 
فدراسیون باشــد یا مربی و خبرنگار و حتی کارشناس داوری! 
روشن نیســت فرهاد در کدامیک از این پرونده ها محق بوده 
و در کدامیک مقصر، اما به هــر حال نمی توان کتمان کرد که او 
رکورددار تنش روی نیمکت استقالل بوده است. به بهانه حمالت 
سریالی و بی وقفه مدیربرنامه های گابریل پین، دستیار مجیدی 
به سرمربی استقالل، بد نیســت مروری کلی و اجمالی روی 
منازعات چند وقت اخیر فرهاد داشته باشیم. ببینید که او در 
چند جبهه جنگیده؛ گو اینکه شاید به خیلی از این جنگ ها هم 

نیازی نبوده است.

    با مربیان
بخشزیادیازدرگیریهایکالمیفرهادمجیدیمربوطبهجدلهایاو
باسایرمربیانمیشود.بهطورکلییكیازسرگرمیهایفرهادطعنهزدن
بهامیرقلعهنوییاست.مجیدیگاهوبیگاه،بهجاوبیجابهپرافتخارترین
ســرمربیتاریخلیگبرترکنایهمیزند.اوبهطورهمزمانسالمتونیز
تخصصقلعهنوییرازیرسؤالمیبرد،هرچنداغلباوقاتامیرواکنشی
بهموضوعنشــاننمیدهد.مجیدیبهعنوانسرمربیاستقاللباجواد
نكونامدرگیربوده،خشمعلیرضامنصوریانرابرانگیختهونیزبیخودو
بیجهتبهپروپایمهدیتارتارپیچیدهاست.فرهاداینپتانسیلرادارد
کههمهنگامکامیابیوهمموقعناکامیواردجنگباسایرمربیانشود.
کشمكشعجیبوغریباوبامحمودفكریراهمفراموشنكنید؛غائلهای

کهبهدادگاهودادگاهکشیرسید.

    با مدیران
بیشــترمنازعاتمجیدیبامدیرانقبلیاستقاللبودهوروابطفرهادبا
مصطفیآجورلو،مدیرعاملفعلیباشگاهتااینلحظهآرامپیشرفتهاست.
مجیدیقبالبا3مدیرعاملدراســتقاللکارکردهوباهر3درگیرشده

است؛امیرحسینفتحی،احمدسعادتمندواحمدمددی.

    با داوران
درفوتبالپرازخشمایران،حملهمربیانبهداورانامریرایجوطبیعی
بهشــمارمیآید.بااینحالفرهادبخشــیازایندرگیریهاراتئوریزه
میکند.مثالمجیدیاخیرااتهامتندیبهیککارشناسقدیمیداوری
زدویکپروندهجنجالیوبیفایدهراگشود.اودرهمینفصلمصاحبه
غیرمناسبیعلیهعلیرضافغانیداشته؛آنهمدرحالیکهاینقاضیایرانی
هماکنونیكیازبهترینداورانجهانبهشمارمیرود.مجیدیدرفصل

گذشتهپاراازاینهمفراترگذشتهوباکدهاییدر
اینستاگرام،یکداورفعالومشهورلیگبرتریرا
بهباداتهامگرفتهبود.طبیعیاستکهدرتمام
اینموارد،طرفمقابلهمناراحتمیشود
وبهخودشاجــازهمیدهدعكسالعمل
نشــانبدهد.مثالعلیرضافغانیاخیرا
یکاستوریپرسروصداعلیهمجیدی

منتشرکرد.

    با بازیکنان
مجیدیمعموالهوایبازیكنانش
رادارد،تقصیــراتراگــردن
آنهانمیاندازدوبهشــكلی
اغراقآمیزتواناییهایشان
رامــوردســتایشقــرار
میدهــد.باایــنهمه،
بازهمبرخیشــاگردان
اوبعدازقطــعهمكاری
علیهآقایسرمربیموضع
میگیرند.دمدستترین
مثالشرشــیدمظاهری

استکهاززمانپیوستنبه
سپاهان،20باربهمجیدیطعنهزدهاست.حتیسیاوش
یزدانیومحمدحسینمرادمندهمپسازاعزامبهخدمت
سربازیازخجالتفرهاددرآمدند.درحالیکهمجیدیبه
شكلیغلوشدهسیاوشیزدانیرابهترینمدافعفوتبالایران
خواندهبود،اینبازیكنپسازحضوردرملوانبهحمایتهای
مجازیازفرهادطعنهزد.درموردروابطاوباوریاغفوریهم
همیشهحرفوحدیثهاییوجودداشتهاست.بنابراینبهنظر
میرســدروابطفرهادبابازیكنانش،آنطورکهخودشوانمود

میکندخارقالعادهنیست.

    با سایرین
بههمهاینهابایدبرخیکشمكشهایجانبیراهمافزود.مثال
همینمدیربرنامههایایرانیگابریلپینهرروزتندترازدیروز
بهمجیدیمیتازدواورابهمسائلمختلفوجدیمتهممیکند.
طبیعتااصطكاکیبیندوطرفبهوجودآمــدهکهکاربهاینجا
کشیدهاست.حتیروابطمجیدیبارسانههاهمخالیازتنش
نیست.اویکبارتیتریکروزنامهراباادبیاتیزشتتكذیبکرد
وباردیگربانامبردناز2روزنامهمشخص،آنهارادشمناستقالل
خواند.طعنهبهیکبرنامهتلویزیونیهمازدیگراقداماتفرهاددر
اینزمینهبودهاست؛خردهمجادالتیکهخیلیازآنهامیتوانست

مدیریتشودواصالبهوجودنیاید.
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4
پیشروی به سبک بانوی پیر

یوونتوس از تیم بیچاره ابتدای فصل به شانس اصلی کسب سهمیه لیگ قهرمانان تبدیل شده

با گل دیرهنگام مویزه کین یوونتوس موفق شــد ساســولوی 
ســختکوش و غول کش را 2 بــر یک ببرد و به ســهمیه لیگ 
قهرمانان بیش از پیش امیدوار شود. آلگری بعد از بازی گفت که 
تیمش به تساوی هم راضی بود. حاال در فاصله 4 هفته مانده به 
پایان رقابت های سری آ، یووه 8امتیاز از آاس رم که نزدیک ترین 
تعقیب کننده و تیم رده پنجم جدول است فاصله دارد. فیورنتینا 
اگر بازی عقب افتــاده اش را ببرد، فاصله امتیــاز یوونتوس با 
نزدیک ترین تعقیب کننده 7امتیاز خواهد شد. این یعنی یووه 
که تا همین 2 فصل پیش 9قهرمانی پیاپی در ســری آ داشت، 

دســت کم 2 برد دیگر می خواهد تا سهمیه چهارم 
لیگ قهرمانان را بگیرد. این در حالی است که 

فرض کنیم تیم های پایین تر بازی های 
خود را ببرند. وضعیــت ناپولی هم با 
شکســت های اخیر چندان تعریفی 
ندارد. ناپولی تنها یک امتیاز از یووه 
بیشتر کســب کرده. یوونتوس در 
21هفته اخیر بهتریــن عملکرد 
را بیــن همه تیم هــای لیگ حتی 

اینترمیالن دارد و اگر نتایج و عملکرد 
بد ابتدای فصل نبود، االن قهرمانی در 

دسترس بانوی پیر قرار داشت.
  بازی های بعــدی اینتر بــا بولونیا )تیم 

ســیزدهم جدول(، اودینــزه )12(، امپولی )14(، 
کالیاری )17( و سامپدوریا )16( خواهد بود که تقریبا همه 
آنها آسان اســت و برای همین اینترمیالن شانس بیشتری 

نسبت به میالن صدرنشین برای قهرمانی دارد.
  میالن با یک بازی بیشتر 2 امتیاز از اینتر بیشتر جمع کرده 
اما در ادامه فصل با حریفان ســخت تری بازی دارد؛ فیورنتینا 
)6(، هالس ورونا )9(، آتاالنتا )8( و ساســولو )10( که همگی 

سرسخت اند.
  بازی های ناپولی تا پایان فصل به این شــرح است؛ ساسولو 
)10(، تورینو )11(، جنوا )19( و اسپتزیا )15(. این بازی ها نسبت 
به حریفان یوونتوس کمی ساده تر است. 4 حریف بعدی یووه این 
تیم ها هستند؛ ونتزیا )20(، جنوا )19(، التزیو )7( و فیورنتینا )6(.

  تیم قهرمان لیــگ 23میلیون یــورو پاداش 
می گیرد، تیم نایب قهرمان 19میلیون، تیم 
ســوم 16.8و تیم چهارم 14.2میلیون 

یورو.
  یوونتوس برای اولین بار از ماه 
فوریه به چهارمین پیروزی متوالی 

خارج از خانه دست یافت.
  مالکیت 64 درصدی ساسولو 
و 22 شــوت در چارچــوب برابر 
10شــوت یووه. آلگری از چنین 
مسابقه ای با چنین شرایطی توانست 

با خوش شانسی 3 امتیاز کسب کند.
  جاکومو راســپادوری بــا گلزنی مقابل 
یوونتوس به نخســتین بازیکن متولد سال2000 
به بعد تبدیل شــد که در یک فصل حداقل 10گل در سری آ 

به ثمر می رساند.

ال  یبــا د
به رکورد کریستیانو رونالدو 

رســید. پائولو دیباال بــا گلزنی مقابل 
ساسولو به آمار 81 گل زده برای یوونتوس در 
سری آ دست یافت و با رکورد کریستیانو رونالدو 
در رده دهم برترین گلزنان یوونتوس در سری آ 
برابری کرد. البته کریستیانو تنها 3 فصل در 

یووه و سری آ بازی کرد و دیباال 7 فصل 
و 206مســابقه در لیــگ.

پای دیگر فینال
امشب بازی دوم دور رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان هم 

در انگلیس برگزار می شود
پس از تقابل رئال و سیتی در منچستر، امشب دیگر بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
در دور رفت هم در انگلیس برگزار می شود و لیورپول میزبان ویارئال است. این دیدار 
می توانست جذاب تر باشد و بین لیورپول و بایرن مونیخ برگزار شود یا حتی با یوونتوس 
اما تیم اســپانیایی با مربیگری اونای امری و بازیکنانی مثل آرنات داجونما که مورد 
توجه لیورپول است، پائو تورس که گزینه خرید منچستریونایتد است، جرارد مورنوی 
ملی پوش و دروازه بان درخشانش یعنی رولی هر دو غول بزرگ اروپایی را حذف کرده و 
به این مرحله رسیده است. آنها فصل پیش منچستریونایتد را هم در فینال لیگ اروپا 
برده بودند اما در ابتدای فصل به چلسی در سوپرجام اروپا باختند. آزارشان به اندازه 
کافی به تیم های بزرگ رسیده. لیورپول برای قهرمانی در لیگ برتر تالش می کند و تنها 
یک امتیاز از سیتی کمتر دارد اما ویارئال هیچ شانسی برای لیگ قهرمانان فصل آینده 

ندارد و حتی ممکن است به لیگ اروپا هم که فصل گذشته در آن قهرمان شد، نرسد.

  تیاگو آلکانتارا، ظرف 5روز در ترکیب لیورپول؛ 
95.6 درصــد پاس صحیــح مقابــل یونایتد و 
98.4 درصد پاس صحیح مقابــل اورتون. او در 
بازی با اورتون 120پاس صحیح داشت و این در 
حالی است که مجموع بازیکنان اورتون روی هم 
95پاس صحیح داشــتند. لیورپول در این بازی 
85درصد مالکیت توپ را ثبت کرد که در تاریخ 

لیگ برتر یک رکورد است.
  از زمان بازگشت از مصدومیت در ماه نوامبر، 
اندی رابرتسون 15 تأثیر مســتقیم روی گل در 

28 بازی داشته است.
  لیورپول در 7بازی از 8مسابقه اخیر لیگ برتر 
کلین شیت کرده. البته آلیسون در 2 بازی مقابل 
منچسترســیتی در لیگ برتر و نیمه نهایی جام 

حذفی هر بار 2 گل دریافت کرده است.
  محمد صالح بهترین گلزن و پاسور لیگ برتر 
است. این اتفاقی است که در 2 لیگ بزرگ دیگر 
هم رخ داده. در اللیگا کریم بنزما هم بهترین گلزن 
است، هم بهترین پاســور و در لیگ فرانسه هم 

امباپه شرایط مشابهی دارد.
  محمد صالح به 10 نفــر از بازیکنان لیورپول 

پاس گل داده که بیشــتر از بازیکنان دیگر در 5 
لیگ معتبر اروپایی است؛ مانه، اوریگی، آرنولد، 
هندرســون، لوییس دیاس، ماتیپ، رابرتسون، 
نبی کیتا، فیرمینو و ژوتا پاس هــای او را به گل 

تبدیل کرده اند.
  بیشترین پاس گل در لیگ برتر برای لیورپول 
از زمان پیوستن صالح به تیم؛ 46پاس گل محمد 
صالح، 45پــاس گل ترنت الکســاندر آرنولد و 

45پاس اندی رابرتسون.
  ماتیپ با 6 تکل مقابل اورتون بیشترین تعداد 
تکل خود را در یک بازی لیگ ثبت کرد. همچنین 
او 6 نبرد زمینی خودش را نیز برنده شد. همین 
آمار و ارقام نشــان می دهد بازیکنان لیورپول در 

بهترین شرایط ممکن به بازی امشب رسیده اند.
  تیم میزبان امشــب روی ضربات سر و بازی 
هوایی هم خطرناک اســت. لیورپول با 13 گل، 
بیشترین گل را با ســر در این فصل از لیگ برتر 
به ثمر رســانده که اندی رابرتســون با 2 گل و 
4 پاس گل، روی 6 گل از آنها تأثیر گذار بوده است. 
در اروپا تنها بارسلونا با 15بار گلزنی از روی ضربات 

سر از لیورپول بهتر عمل کرده است.

  لیورپــول در این فصل لیــگ در آنفیلد تنها 
یک گل دریافت کرده؛ 23 گل زده، یک گل خورده 
و 7کلین شــیت. نوریچ تنها تیمی اســت که به 

لیورپول گل زده است.
  لیورپول در لیگ برتر 20کلین شــیت داشته 
که یکی بیشتر از منچسترسیتی و ادرسون است. 
این تیم در لیگ تنها 0.7گل در هر بازی دریافت 

کرده است.
  لیورپول در لیگ برتر بهترین ها را در اختیار دارد. 
آلیسون باالترین نرخ مهار موقعیت های تک به تک 
)8بار( و مدافعان هم بهترین آمار آفسایدگیری که 
131بار مهاجمان حریف را در تله آفساید گرفتار 
کرده اند. مدافعان من ســیتی که در این رده بندی 

دوم هستند، 82بار آفسایدگیری داشته اند.
  لیورپــول در این فصــل لیگ برتــر تنها در 
یک بازی و در لیگ قهرمانان هــم یک بار )بازی 
برگشت مقابل اینتر( موفق به گلزنی نشده. آنها 

فقط 5بازی به زدن تنها یک گل بسنده کرده اند.
  قیمت لیست بازیکنان لیورپول 900.5میلیون 
یورو و ویارئال 382.5میلیون است. میانگین سنی 
تیم انگلیسی 27.6سال و تیم اسپانیایی 28.5سال.

  اونای امری در بازی هــای رودررو با لیورپول 
تنها یک برد و یک تســاوی به دست آورده و 3 بار 
باخته است. سابقه رویارویی او با یورگن کلوپ هم 
همین است؛ یک تساوی، یک برد و 3 باخت. همه 
بازی های او با لیورپول و کلوپ در انگلیس انجام 

شده، زمانی که او سرمربی آرسنال بوده.
  کلوپ مقابل ویارئال 2 بار سابقه رویارویی دارد؛ 
یک برد و یک باخت حاصل این تقابل است. هر دو 
بازی در همین مرحله در همین روزها یعنی اوایل 
و اواخر ماه مه در لیگ اروپا انجام شده که لیورپول 
دیدار رفت را در آنفیلد 3بر صفر برده و در اسپانیا 

یک بر صفر واگذار کرده.
  آلبرتو مورنو، مدافع چپ ســابق لیورپول که 
هم اکنون عضو ویارئال است، به دلیل مصدومیت 
لیگامان به این بازی نمی رســد. جــرارد مورنو، 
مهاجم ملی پوش ویارئال هم احتماال بازی امشب 
را از دست می دهد. در مقابل فرانسیس کوکلن، 
بازیکن سابق آرسنال شرایط بازی را پیدا کرده. 
در اردوی لیورپول همچنان روبرتو فیرمینو که 
عملکردی عالی در لیگ قهرمانان دارد، مصدوم 

است. بقیه به بازی می رسند.

جهان

نقل قول

آنتونیو کاسانو مهاجم سابق میالن، اینتر و تیم ملی 
ایتالیا: »اگر میالن قهرمان سری آ شود، یک معجزه خواهد 
بود که می توان آن را با لسترســیتی مقایسه کرد. خیلی ها 
پیش بینی می کردند این تیم چهارم یا پنجم شــود اما آنها 
هنوز صدرنشین هستند. پائولو مالدینی حرف درستی زد. 
میالن در 20 سال اخیر 2 بار فاتح اسکودتو شده و این مثل 
لستر نیســت اما این داســتان ها نکته های خیلی مشابهی 
دارند. با نگاهی به بازیکنان میالن نمی توانید تیمی را ببینید 
که توانایی فتح لیگ را دارد. کاری که استفانو پیولی می کند 
باور نکردنی اســت و خوشحالم 2 باشــگاهی که بیشترین 
لیاقت برای فتح جام را دارند، در حال رقابت با هم هستند.«

مارکو فن باستن، اســطوره فوتبال هلند:  برای  اریک 
تن هاخ یک توصیه دارم. وقتی کارت را آنجا شروع کردی، به 
رسانه ها گوش نده. او باید تمام تمرکزش را روی کارش، روی 
تمرینات و روی تیم بگــذارد و اگر این کار را بکند، مطمئنم 
می تواند همه  چیز را در یونایتد عوض کند. ماندن یا نماندن 
رونالدو؟ رونالدو بازیکنی است که کار خودش را انجام می دهد 
اما تا زمانی که گلزنی کند، باید برای او جایگاهی در تیم درنظر 
بگیرید. تن هاخ می داند کــه نمی تواند از نظر فیزیکی همان 
چیزی را از رونالدو بخواهد که از یک جوان 18 ساله می خواهد.

گزینه های جانشینی لوا
حسن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشی بایرن مونیخ اعالم کرده روبرت 
لواندوفسکی از این تیم جدا نمی شود و قطعا در این تیم می ماند، اما 
حاال بیلد مدعی شده مدیران ارشد باشگاه از ماندن مهاجم لهستانی 
مطمئن نیستند و به همین دلیل لیستی از جانشینان احتمالی او تهیه 
کرده اند.  بر اساس گزارش بیلد، بایرن مونیخ با اطرافیان سباستین 
هالر مهاجم آژاکس تماس گرفته و در مورد انتقال این بازیکن به عنوان 
جانشین احتمالی روبرت لواندوفسکی سؤاالتی کرده است. هالر در 
پنجره نقل و انتقاالتی تابستان پیش رو در ازای 40 میلیون یورو در 
دسترس خواهد بود و او خواهان حقوقی در حدود 10 میلیون یورو 
در سال است. با این حال نام های دیگری نیز در لیست بایرن مونیخ 
برای جایگزینی روبرت لواندوفســکی وجــود دارد. داروین نونیز از 
بنفیکا یکی از نام های مورد بحث است که هزینه انتقالی 80 میلیون 
یورویی دربر دارد و خواهان حقوقی 17 میلیونی است. پاتریک شیک 
و روملو لوکاکو نیز از دیگر گزینه های حاضر در لیســت بایرن مونیخ 
هستند که این دو هم مانند نونیز در ازای 80 میلیون یورو در دسترس 
خواهند بود. اما در حالی  که لوکاکو درخواســت حقوق 20 میلیونی 
دارد، پاتریک شیک حقوقی به مراتب کمتر در حدود 10 میلیون یورو 
دریافت خواهد کرد. از دیگر گزینه های بایرن مونیخ برای جایگزینی 
لواندوفسکی می توان به ساشا کاالیژیچ مهاجم 24 ساله اشتوتگارت و 

بنجامین سسکو مهاجم 18 ساله سالزبورگ اشاره کرد.

Shojae
Khalilzadeh

ترکیب 
ویارئال:  احتمالی 

رولی، فویــث، آلبیول، پائو 
تورس، استوپینیان، کوکلن، 

کاپو، لوسلسو، چوکوئنزه، 
دانجوما.

ترکیب 
احتمالی لیورپول: 

آلیسون، ماتیپ، رابرتسون، 
آرنولد، ویرجیل، هندرســون، 

فابینیــو، تیاگــو، صالح، 
مانــه، دیــاس.

امیرحسین اعظمی|  تیم ملی فوتبال ایران در حالی 7ماه 
دیگر در جام جهانی2022 شــرکت خواهد کرد که مثل 
دوره های قبل با بحران بازی تدارکاتی روبه روست. بعد از 
قرعه کشی جام جهانی تعدادی از بازیکنان تیم ملی به این 
موضوع اشاره کردند که ایران برای موفقیت در این جام نیاز 
به انجام بازی های دوستانه با تیم های پرقدرت و باکیفیت 
دارد، موضوعی که به نظر می رسد درنهایت عملی نشود. 
شجاع خلیل زاده مدافع میانی تیم ملی هم تأکید می کند 
که اگر چند بازی دوستانه خوب درنظر گرفته نشود، ایران 
قطعا در جام جهانی با مشکل مواجه خواهد شد. خلیل زاده 
که به دلیل انجام یک عمل جراحی فعال از میادین فوتبال 

دور است به سؤاالت همشهری ورزشی پاسخ می دهد.

  وضعیت فعلی ات بعد از عمل جراحی چطور است؟
خدا را شکر خوب است و فکر می کنم تا یک ماه دیگر تمریناتم 

را شروع کنم.

  حتما بابت از دست دادن بازی های الریان در 
لیگ قهرمانان آسیا ناراحت هستی؟

بله، واقعا ناراحتم. دوست داشتم به تیمم کمک کنم و الریان هم 
به من نیاز داشت ولی باید این عمل جراحی را انجام می دادم. اگر 
االن این عمل را انجام نمی دادم حتی امکان داشت جام جهانی 

را هم از دست بدهم.

  وضعیت تو برای فصل بعد چطور است؟ آیا 
قرار است در الریان بمانی؟

من در این زمینه فقط یک جمله کوتاه می گویم و دوست هم 
ندارم زیاد در این زمینه صحبت کنم. من فصل بعد هم با الریان 
قرارداد دارم و در مورد آینده، خودم تصمیم گیرنده نیســتم. 

طبیعتا باید به این قرارداد پایبند باشم.

  حتما می دانی که تیــم ملی در فاصله 7ماه 
مانده به جام جهانــی با معضل بازی های دوســتانه 

روبه روست. در این زمینه چه صحبتی داری؟
اگر بازی دوســتانه خوب نداشته باشــیم قطعا در جام جهانی 
با مشکل مواجه خواهیم شــد. ما وقتی با تیمی مثل انگلیس 
همگروه هســتیم باید با تیمی بازی کنیم کــه حداقل کمی 
ضعیف تر از انگلیس باشد. من تا حاال نشنیدم که نیوزلند تیم 
ملی فوتبال داشته باشد ولی مثل اینکه قرار است با این تیم بازی 
کنیم! اسکوچیچ بازی دوستانه خوب می خواهد و فدراسیون هم 

باید در این زمینه هزینه کند.

  ولی میرشــاد ماجدی مدتی قبل گفت که 
فدراســیون فوتبال برای انجام بازی های دوستانه با 

تیم های مطرح پول ندارد.
اگر نمی توانند چند بازی دوستانه خوب ترتیب بدهند پس مردم 
هم نباید از تیم ملی انتظار نتیجه داشــته باشند. االن همه از 
اسکوچیچ توقع دارند که در جام جهانی خوب نتیجه بگیرد ولی 

آیا می توانیم خواسته های او را عملی کنیم؟

  برخی هم معتقدند فدراسیون و اسکوچیچ 
از بازی با تیم های قوی ترس دارند چون شکست های 

سنگین قبل از جام جهانی می تواند عواقب بدی داشته 
باشد. نظر تو چیست؟

من نمی توانم جای فدراسیون و اسکوچیچ حرف بزنم ولی ما باید 
با چند تیم قوی بازی کنیم تا ضعف هایمان مشخص شود و آنها را 
برطرف کنیم. ما دوست داریم در قطر بهترین کیفیت خودمان را 
به نمایش بگذاریم ولی این هم مهم است که با یک تدارک خوب 
راهی این بازی ها شویم. جام جهانی یک ویترین بزرگ است و 

امیدوارم بهترین عملکرد ممکن را در این جام داشته باشیم.

  برخی از مربیان و کارشناسان به این موضوع 
اشاره کرده اند که تیم ملی باید برای جام جهانی ضعف 
خط دفاعــی را برطرف کند. آیا ایــن تحلیل ها باعث 
ناراحتی تو که یکی از نفرات ثابت خط دفاعی هستی 

نمی شود؟
خب، اگر اینطور است خودشان در زمین بازی کنند! من دوست 
ندارم مقابل پیشکسوتان یا کارشناسان قرار بگیرم و احترام همه 
آنها برایم واجب است ولی سؤال من این است که تیم ملی فقط 
در این دوره که می خواهیم به جام جهانی برویم مشــکل دفاع 
دارد؟ آیا در دوره های قبل مشکل نداشتیم؟ در ضمن کدام تیم 
را در دنیا پیدا می کنید که ضعف نداشته باشد؟ حتی تیم های 
قهرمان هم ضعف دارند. من معتقدم بــه جای این صحبت ها 
بهتر است از تیم ملی حمایت شود. همانطور که پشت کی روش 
بودید، پشت اسکوچیچ هم باشید. فرقی ندارد سرمربی تیم ملی 
چه کسی باشد، مهم این است که ما از تیم ملی حمایت کنیم تا 
ایران با روحیه ای خوب آماده جام جهانی شود. من باید به یک 

موضوع دیگر هم اشاره کنم.

  چه موضوعی؟
زمانی که امیر قلعه نویی هدایت تیم ملی را برعهده داشت، در 
جام ملت های آسیا در ضربات پنالتی به کره جنوبی باختیم و 
دیدید که برخی پیشکسوتان و کارشناسان چه بالیی سرش 
آوردند. برخی از هواداران یا دوســتداران تیم ملی دوست 
دارند فردی سرمربی تیم ملی باشد که زور بگوید و همه هم 
سرشان پایین باشــد ولی این خوب نیست. ما در مقدماتی 
جام جهانی 4گل خوردیم که 2گل را در بازی با کره جنوبی 
دریافت کردیم که صعودمان قطعی شده بود. خوردن 4گل 
آمار بدی است؟ چرا در دوره های قبل از خط دفاعی انتقاد 

نمی کردند.

  تو به صعــود تیم ملی بــه مرحله حذفی 
خوش بین هستی؟

ما در گروه سختی هســتیم ولی به صعود تیم ملی خوش بین 
هستم چون همه ما دوســت داریم بجنگیم و بهترین نتیجه را 
بگیریم. ما نیاز به بازی دوســتانه داریم و امیدوارم دولت هم از 
فدراسیون حمایت کند. مردم و رسانه ها هم به تیم ملی انرژی 
مثبت بدهند تا بتوانیم در جام جهانی عملکرد خوبی داشــته 

باشیم.

  مدتی پیش کنعانــی زادگان در مصاحبه ای 
گفت که دوست داشته ایران با فرانسه همگروه شود تا 
با مهار امباپه توانایی اش را به این مهاجم نشان دهد. در 

مورد حرف های کنعانی چه صحبتی داری؟
احتماال کنعانی داغ بود که آن حرف ها را زد!

مهار امباپه؟
 کنعانی داغ بود 
آن حرف ها را زد!

شجاع خلیل زاده از مردم و کارشناسان
 می خواهد از اسکوچیچ هم مثل کی روش 
 حمایت کنند. او 4گل خورده در 10بازی را

 آمار خوبی برای خط دفاعی تیم ملی می داند
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افقی:
 1- ماکت- شیرینی سوغات 

قم- افسرده
2- لیــف ظرفشــویی- نامی 

دخترانه- کامیون ارتشی
3- اتمسفر- الزم- قاب

4- ســنگین ترین حیوان- از 
اقوام ایرانی- اسب سیاه

5- بی حرکت شدن- سخت و 
مشکل- رسوم

6- آشــپز نیکوکار ضحاک- 
پیشکار

7- گاو وحشی بومی آمریکا- 
شــروع- ســینمای به آتش 

کشیده شده آبادان
8- یک کنار یک- کشــاورز- 

قلیل- ضمیر غائب
9- خانــه بــزرگ- وســط- 
نویســنده رمان بیســت هزار 

فرسنگ زیردریا
10- پیش نویس- کشــیدن 

دخانیات
11- بلبــل- ســروری- داد و 

فریاد
12- کجــاوه- مخلوطــی از 
شن و ماسه و ســیمان و آب- 

بخشندگی
13- دلگرم- شــکلی با چهار 
ضلع برابر- شــبکه گسترده 

جهانی
14- مقابــل آمــد- نوعــی 

هیدروکربن که بدن ما قادر به 
هضم آن نیست- بسیار کهنه و 

غیرقابل استفاده
15- چین و چروک- ترساندن 
عمدی- دامن چین دار قدیمی 

  
عمودی:

1- نامناسب- تکنیکی هنری 
برای چــاپ متن و نــگاره با 

الگو های هنری
2- یار خمیردندان- پرداخت 
وجه به حساب بانکی- گریزگاه

3- قورباغــه- زیلوباف- معبد 
باستانی کنگاور

4- خـالـــص- طـویـــل- 
داخل شدن

5- نوعــی ســس غلیــظ- 
سرزنش- اوقات خوش آن بود 

که با... گذشت
6- داروی فراموشــی- مردم 

دون مرتبه
7- مخصوص- معمولی- از به 
هم پیوستن جویبار ها تشکیل 

می شود
8- پوستین- پروتئین گیاهی- 

جانشینان- قدم یکپا
9- زنبــور عســل کارتونــی 
که به دنبــال مــادرش بود- 

لغوکردن- حق الزحمه
10- رودخانه ها- سوخت پاش

11- قسمتی ازجمله که درباره 

آن خبر می دهیم- اجیر- گور شکاف
12- گوشــه ای در دســتگاه شور- 
کشــوری قدیمی در بین النهرین- 

شهد
13- فیلمی از سینمای دفاع مقدس 
ساخته شهریار بحرانی- سیاره زهره- 

استفراغ
14- دریاچــه دیدنــی خرم آباد- 

نمایان- خواهران
15- کارگردان فیلم مشــهور پول- 

15مجموع رفتار های متقابل

شربلاقبابكجمگ
ادبادراطعنيدت

يرگاينخدنورا
باهتلارداشنوس
هژمينمياييپمپ
دازادننامنتا
اهبسچرسيناجه
لاسياكفاكمهدا
ميرمقريسكاون

طبرليگزالناش
بايسايرماسباق
كلميسرتديفسبا

يلاماشيامزاب
اديوفلتخمورال
هنايروميهانشه
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

317842956
296715834
845936217
782463195
931587462
564129783
423698571
659271348
178354629

متوسط

      9 1
    5   3  
     4 6 5  
7     3 8  5
  1 4  6 9   
2  8 9     6
 6 2 7      
 8   2     
9 3        837624915

541978362
296513487
783152649
164397258
925486731
459731826
312869574
678245193

ساده

متوسط

675832491
419657238
823194657
796213845
351486972
248975316
162749583
584321769
937568124

سخت

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

ساده

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

منهای فوتبال

طعم تلخ شکست 
تیم والیبال زنان باریج اســانس نخســتین شکستش را در جام 
باشگاه های آســیا تجربه کرد. نماینده ایران در این جام بعد از 
2پیروزی مقابل نمایندگان قرقیزستان و ازبکستان، بازی سختی 
در برابر دایموند فود تایلند داشت. باریج اسانس این بازی را 3بر 
صفر؛ 25-22، 25-20و 25-21واگذار کرد. تایلندی ها 2بازیکن 
خارجی در ترکیبشــان داشــتند؛ یکی از کوبا و یکی از برزیل. 
فاطمه شعبان خمسه، سرمربی باریج می  گوید با آنالیزی که او و 
همکارانش انجام داده بودند، بازیکنان تأثیرگذار این تیم را از کار 
انداختند اما: »متأسفانه به خودباوری نرسیدیم و تیم دچار مشکل 
شد. اگر به این باور می رسیدیم که می توانیم تیم های قدرتمند 
را شکست بدهیم، پیروزی مقابل این تیم دور از دسترس نبود.« 
تیم های حاضر در این مسابقات، امروز استراحت می  کنند و فردا 
بازی ها از سرگرفته می شود. فردا از ساعت 12:30باریج با آلتای 
قزاقســتان بازی می کند  که نماینده میزبــان و یکی از مدعیان 

قهرمانی است.

مشکات این بار در روالن گاروس 

مســابقات تنیس روالن گاروس فرانســه دومین گرند اســلم 
سال2022 است که از 8 تا 14خرداد برگزار می شود و امسال 

یک بازیکن ایرانی دارد. مشکات الزهرا صفی که امسال 
در گرنداسلم ملبورن حضور داشت، به روالن گاروس 
هم دعوت شده اســت. او که در گروه سنی جوانان 
مسابقه می دهد، نخســتین زنی است که از تنیس 
ایران راهی این مسابقات می شود. پیش از مشکات، 

ارغوان رضایی با ملیت ایرانی ولی با پرچم فرانسه در 
این سطح از تنیس جهان حاضر شده بود. رضایی سال2007در 

هر 4گرند اسلم بازی کرد، البته در گروه سنی بزرگساالن.

معروف کجا می رود؟ 
ســعید معروف با اینکه از تیم ملی خداحافظی کرده اما هنوز در 
رده باشــگاهی بازی می کند و برای خیلی ها مهم است که بدانند 
بهترین پاسور تاریخ والیبال ایران کجا توپ می زند. او هفته های 
آخر سوپرلیگ ترکیه به تیم فنرباغچه اضافه شد و ستاره این تیم 
بود. روزهای گذشته گفته شد که معروف قرار است به لیگ ایران 
برگردد و برای تیم پیکان بازی کند. حاال هم »وب والی« خبر داده 
است که او در ترکیه می ماند و با فنرباغچه تمدید می کند. با اینکه 
خیلی ها احتمال می  دهند معروف در ترکیه بماند اما بعید نیست او 
برای جام باشگاه های آسیا به ایران بیاید و در تیم پیکان بازی کند.

این فصل هم پری  پتی نقش تعیین کننده ای در معرفی قهرمان لیگ 
برتر بسکتبال دارد؛ این نظر بیشتر کسانی بود که بازی اول فینال را 
تماشا کردند. در بازی اول شهرداری گرگان 72-64مقابل ذوب آهن 
به پیروزی رســید و یک قدم به جام  نزدیک تر شد. هر چند در شب 
نخست فینال تماشاگران پرتعداد گرگانی هیجان سالن بسکتبال 
آزادی را باال برده بودند ولی کیفیت بازی خیلی راضی  کننده نبود.بازی 
نوسانات زیادی داشت. در شروع ذوب آهن متفاوت بود. با پرتاب های 
فرید اصالنی اصفهانی ها 7- صفر پیش افتادند اما خیلی طول نکشید 
که شهرداری به بازی برگشــت و کوارتر اول را با یک امتیاز بیشتر 
20-19به پایان برد. کوارتر دوم هم 2 تیم پایاپای بودند و 36-36به 
رختکن رفتند. گرگان کار را در همان کوارتر ســوم تمام کرد. پتی 
بازیکن آمریکایی تیم گرگان بازی را به دست گرفت و با پرتاب هایی 
که داشت کمک کرد تا شــهرداری بیش از 2برابر ذوب آهن امتیاز 
بگیرد؛ 24-11. اختالف امتیاز به حدی بود که تالش های ذوب آهن 
برای جبران در کواتر چهارم به نتیجه نرسید. هر چند آنها تایم آخر را 

17-12به پایان بردند اما بازنده نهایی بازی بودند.
پتی در این بازی 32امتیاز گرفت. او 7ریباند، 6توپ ربایی و 2پاس 
هم داشت و با تأثیرگذاری 35 بهترین بازیکن زمین بود. تفاوت او با 
بهترین بازیکن ذوب آهن، دلیل برتری گرگانی ها را نشان می دهد. 
ارسالن کاظمی با 16امتیاز و 10ریباند بهترین بازیکن تیم اصفهانی 
بود. پتی نه تنها از بازیکنان حریف که از بازیکنان تیم خودش هم یک 
سروگردن باالتر بود. بعد از پتی محمد جمشیدی، کاپیتان تیم ملی 
بهترین بود که 9امتیاز گرفت، 2ریباند، یک پاس گل و 2توپ ربایی 
داشت. هر چند بازیکنان ذوب آهن خیلی اجازه بازی به جمشیدی 
ندادند و او خیلی زود 4خطایی شد و جایش را به سجاد پذیرفته داد. 
در این شرایط است که گفته می شود پتی نقش اصلی را در تعیین 
قهرمانی دارد. اگر در 2بازی بعدی هم مشــکلی برای این بازیکن 
آمریکایی پیش نیاید، او می تواند دومین قهرمانی را هم تقدیم گرگان 
کند. فصل پیش هم شهرداری گرگان با پرتاب لحظه های پایانی پتی 

برای نخستین بار قهرمان لیگ شد.

   شروع از صفر
باز ی های فینال 3 از  5 برگزار می شود و فرزاد کوهیان و شاگردانش 
امیدوارند در بازی های بعدی جبران کنند اما با حضور پتی در گرگان، 
امیدواری به پیروزی ذوبی ها چندان باال نیست. کوهیان قبول دارد که 

تیمش در کوارتر سوم خیلی خوب بازی نکرده اما دلیل دیگری برای 
شکست آورده است که خیلی موجه به نظر نمی رسد: »بعد از بازی  با 
سیرجان )مرحله نیمه نهایی( 7آسیب دیده داشتیم و پزشکان تالش 
زیادی کردند تا آنها به بازی فینال برسند. مصدومیت سجاد مشایخی 
کمی شدید است و کامل خوب نشده اما همه بازیکنان با جان و دل 
بازی کردند.« قبل از این فقط صحبت از مصدومیت مشایخی بود. با 
اینکه احتمال داده می شد مشایخی به بازی های فینال نرسد ولی او 

دوشنبه شب بازی کرد، هرچند از شرایط آمادگی  به دور بود.
بازی دوم امشب برگزار می شود و کوهیان از یک بازی متفاوت خبر 
داده است: »بازی اول تمام شــد و در بازی بعدی همه  چیز از صفر 
شروع می شود. قطعا بازی متفاوتی انجام می دهیم.« ولی آیا گرگان 

این اجازه را به آنها می دهد؟
با اینکه بازی اول خیلی دلچسب نبود اما مهران حاتمی راضی است. 
به هر حال تیم او برنده بوده و حق دارد از بازی تعریف کند: »بازی 
خوبی بود.« او بازی ضعیف جمشیدی را هم توجیه کرده است: »ما 
16بازیکن خوب داریم و باید بتوانیم از همه آنها استفاده کنیم. همه 
بازیکنان روز خوب و بد دارند اما مهم کسب نتیجه تیمی است.« برای 
حاتمی و گرگان هم بازی اول تمام شده: »به فکر پیروزی در بازی 

دوم هستیم، چون هنوز چیزی تمام نشده است.«

  تماشاگران اجاره ای؟
از مرحله نیمه نهایی لیگ، تماشاگران وارد سالن شده اند. در مرحله 
قبل هر تیم اجازه داشت در هر بازی 50تماشاگر داشته باشد ولی 
در بازی های فینال تعداد به 150نفر افزایش پیدا کرد. با این حال 
سکوهای شلوغ سالن تأیید می کرد که نفرات بیشتری راهی سالن 
شده اند. تماشــاگران اصفهانی به 50نفر هم نمی رسیدند اما تعداد 
تماشاگران گرگاني 250نفر تخمین زده می شد. سختگیری هایی 
که در مرحله نیمه نهایی برای ورود تماشــاگران بود، دوشــنبه در 
فینال دیده نشد. در این شرایط شایعه ای که قبال مطرح بود، بیشتر 
قوت گرفت. گفته می شــد محدودیت ورود تماشاگران در مرحله 
نیمه نهایی با خواست تیم شیمیدر انجام شده بود. شیمیدری ها با 
شهرداری گرگان بازی داشتند و می دانستند یکی از امتیازات تیم 
گرگانی، تماشاگرانشان است. گفته می شود شیمیدر برای داشتن 
همان 50تماشاگر هم مشکل داشت و برای تشویق تیمش تماشاگر 

اجاره کرده بود.

شهرداری گرگان بازی اول فینال لیگ چشم گر گان به پتی 
 بسکتبال را از ذوب آهن برد 

پری پتی بازیکن آمریکایی شهرداری 
بیشترین نقش را در این پیروزی داشت



 چرا تلویزیون مخاطبانش را
از دست داده است

مدار صفر درجه
ایــن دیگــر اعتــراف رئیــس ســازمان 
صداوسیماســت. اینکــه به شــهادت آمار و 
نظرسنجی های خود سازمان، تعداد مخاطبان 
تلویزیون به شدت کاهش یافته است؛ تلویزیونی 
که همچنان ســریال و برنامه می ســازد و در 
شبکه های پرتعدادش روی آنتن می برد، ولی 
تعداد مخاطبانش خیلی کمتر از زمانی است 
که تعداد شــبکه هایش کمتر از انگشتان یک 
دســت بود؛ تلویزیونی که اتفاقــا کنداکتور 
شــلوغی هم دارد و در تولید بــه لحاظ کمی، 
رونق برقرار است و همه مشغول کارند تا آنتن 
خالی نماند. حاال اینکه چقدر در جذب مخاطب 
موفق عمــل می کنند را می شــود در همین 
آمارهای رسمی مشــاهده کرد که مربوط به 
همین روزهاست. نظرسنجی مرکز تحقیقات 
سازمان صداوسیما پیرامون برنامه های سیما 
در رمضان1401 نشــان می دهد 26.6درصد 
مخاطــب برنامه هــای افطــار و 17.4درصد 
مخاطب برنامه های ســحر تلویزیون هستند. 
این هم وضعیت مخاطبان برخی از سریال ها و 
برنامه های تلویزیون: »زندگی پس از زندگی« 
با 14درصد بیننــده و 89.7درصد رضایت در 
صدر برنامه های پرمخاطب افطار سیمای رسانه 
ملی قــرار دارد. ویژه برنامه های افطاری مراکز 
اســتانی با 9.5درصد در رتبه دوم قرار دارد. 
برنامه »مثل ماه« از شبکه3سیما با 9درصد، 
»دعوت« از شــبکه یک ســیما با 7.7درصد، 
»ضیافت« از شــبکه قرآن و معارف ســیما با 
5.3درصد، »آدم های خوب شهر« از شبکه2 
ســیما با 4.2درصد، »شــهرزیبا« از شبکه5 
سیما با 3.2درصد، »بی انتها« از شبکه نسیم 
با 2.7درصد، »ماه ماه« از شــبکه ســامت با 
2.6درصد، »چشمه« از شبکه افق با 1.5درصد 
و »سر قرار« از شبکه امید با 0.8درصد ببینده 

در رتبه های بعدی قرار دارند.
نتیجــه این نظرســنجی نشــان می دهد که 
ســریال ها و برنامه های تلویزیون برای مردم 

جذابیتی ندارند.

وظیفه؛ پرکردن آنتن
براســاس آمــاری که توســط صداوســیما 
تدوین شــده می توان گفت اینکــه برنامه یا 
ســریالی تا چه اندازه مورد توجــه مخاطبان 
قرار می گیرد، اهمیت چندانــی ندارد؛ گویی 
وظیفه ســازمانی در پر کــردن آنتن خاصه 
می شود. در مورد همین سریال های ماه رمضان 
امسال که آمار بینندگانش پایین تر از همیشه 
اســت یا ســریال های نوروزی کــه کمترین 
بازخورد را در میان مردم داشت، می توان بعینه 
مشــاهده کرد که تلویزیون بــازی را کاما به 
رقبایش واگذار کرده است. این نتیجه سال ها 
بی توجهی به خواست مخاطب و از دست دادن 
چهره هایی اســت که فرزند رسانه ملی بودند، 
ولی از خانه شان رانده شدند. هیچ کس دقیقا 
متوجه نشــد که مجری پربیننده ترین برنامه 
تلویزیون )به شــهادت پیامک هایی که مردم 
ارســال می کردند( چرا از فعالیت محروم شد. 
کدام رسانه را سراغ دارید که با محبوب ترین 
چهره هایش چنین برخورد کند. این روزها هم 
که صحبت از کنار گذاشتن سروش صحت از 
برنامه »کتاب باز« است؛ از معدود برنامه های 
ادبی، فرهنگی ســیما که توجه مخاطبان را 
جلب کرده و نمی شــود انکار کــرد که بخش 
عمــده ای از موفقیتش به کاربلدی ســروش 
صحت بازمی گردد. تلویزیونی که انبوهی برنامه 
ناموفق و کم مخاطب در حــوزه کتاب تولید 
می کند چرا باید در مورد برنامه کتاب باز به این 

نتیجه برسد که باید مجری اش عوض شود؟

کارمند به جای هنرمند 
ساختار عریض و طویل صداوسیما به گونه ای 
است که بیشتر از اینکه هنرمند داشته باشد، 
کارمند دارد؛ کارمنــدان پرتعدادی که اغلب 
خروجی مشخص و معینی ندارند. درحالی که 
نسبت هنرمندان و تکنیسین ها و متخصصان 
در برابر کارمندان باید برعکس باشــد. نکته 
دیگر رواج روحیه کارمندی اســت؛ از دل این 
روحیه است که چنین سریال ها و برنامه هایی 
تولید می شــود؛ ســریال ها و برنامه هایی که 
بدون کمتریــن ذوق و قریحــه و صرفا برای 
اینکه کنداکتور پخش خالی نماند، روی آنتن 
می روند. اینکه چقدر دیده می شــوند، چقدر 

تأثیر می گذارند، هم گویا اهمیتی ندارد.

مدیری که همه  چیز را می داند
نکتــه امیدوار کننــده حضور پیمــان جبلی 
در ســمت رئیس ســازمان صداوسیماست. 
تفاوت جبلی با اســافش در این است که او 
از خبرنــگاری در تلویزیون کارش را شــروع 
کرده و هم یک شبه مدیر نشده و هم با ساختار 
صداوســیما کاما آشناســت. این آشــنایی 
می تواند باعث شود تا جبلی اشتباهات مدیران 
قبلی را تکرار نکند و به مرور تلویزیون را به مدار 

درستش بازگرداند.

شهاب مهدوییادداشت
روزنامه نگار
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حمایت از هم صنفی؛ پشت کردن به مخاطب
برخی ناشران برای حمایت از کتابفروشان از حضور در نمایشگاه کتاب انصراف دادند 

اگر میزان اهمیت و اعتبار هر موضوعی را صرفا با استقبالی 
که از آن می شود بســنجیم، احتماال نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران را باید محبوب ترین و مهم ترین رویداد فرهنگی 
کشور دانست. نه تغییر محل برگزاری نمایشگاه، نه گرانی 
کاغذ و قیمت کتــاب، نه کشــمکش ها و جناح بندی های 
سیاسی، نه صدور یا عدم صدور مجوز برای برخی کتاب ها و 
تقریبا نه هیچ دلیل، شخص و رخداد دیگری در طول سی  و 
اندی سال گذشته از جذابیت این رویداد فرهنگی برای عامه 
مردم و نسل های مختلف نکاســته و جایگاه آن را تضعیف 

نکرده است.
با این حال، همواره از زوایای مختلف انتقادهایی به نمایشگاه 
کتــاب وارد بوده و اهل فــن - اعم از ناشــر و کتابفروش و 
نویســنده و مترجــم - و حتــی خوانندگان عــادی که 
بازدیدکننده نمایشــگاه هســتند، به ماهیت نمایشگاه یا 
حداقل بخشی از آن نقد داشته اند؛ ازجمله انتقادهایی که 
از نمایشگاه کتاب می شــود این است که نمایشگاه به جای 
آنکه - همچون نامش - محل نمایش و معرفی آثار ناشران 
و فرصتی برای تعامل نویسندگان و مترجمان با مخاطبان 
باشد، به فروشــگاه بزرگی بدل شده که ســهم عمده ای از 
بودجه محدود کتابخوانان ایرانی برای خرید کتاب را می بلعد 
و به این ترتیب در حق حلقه های واسط میان ناشر و خواننده 
یعنی فروشندگان کتاب جفا می کند. فروشندگان کتاب و 
حتی برخی از ناشران معتقدند که خریداران نمایشگاه بخش 
عمده ای از نیازشان را از نمایشگاه تامین می کنند و در طول 

ماه های بعد از برگزاری نمایشگاه و معموال تا مهرماه که زمان 
بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست، فروش کتابفروشان افت 
می کند و در تامین هزینه های شان به زحمت می افتند. به 
همین دلیل برخی از ناشران برای حمایت از کتابفروشان از 
حضور در نمایشگاه خودداری می کنند، اما آیا واقعا نمایشگاه 

کتاب بر کسب وکار کتابفروشان تأثیر منفی دارد؟

انصراف از نمایشگاه، راهی برای تخفیف ندادن!
»نشــر مرکز برای حمایــت از کتابفروشــی ها به خصوص 
کتابفروشی های شهرســتان ها در »سی وسومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران« شرکت نمی کند. نشر مرکز در دوره 
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران )21اردیبهشت تا 
31اردیبهشت1401( تخفیف ویژه ای برای مؤسسات پخش 
و کتابفروشی ها درنظر خواهد گرفت.« این متن اعامیه ای 
است که نشــر مرکز در صفحه وب سایت و اینستاگرام خود 
منتشر کرده اســت. ظاهر امر نشان می دهد که نشر مرکز - 
به عنوان یکی از ناشران پرطرفدار - از سود خود چشم  پوشیده 
و با این انصراف از نمایشگاه به دوام و بقای کتابفروشان کمک 
کرده اســت، اما در این میان تکلیف مخاطبی که باید برای 
خرید کتاب، مخصوصا کتاب های گران ناشــرانی همچون 
همین نشــر مرکز، هزینه گزافی کند و از تخفیف متداول 
ناشران حاضر در نمایشگاه محروم شود، چیست؟ اگر معدود 
مخاطبان کتاب دیگر نتوانند کتاب بخرند، خرید کتاب چه 
از ناشر، چه از کتابفروشی و چه از کتابفروشان آناین، دیگر 
موضوعیت ندارد. درحالی که در ماه های گذشته، قیمت کتاب 
سر به فلک گذاشته و سرانه مطالعه نشان می دهد که بخش 
عمده ای از جمعیت کشور نه کتاب می خواند و نه هزینه ای 
صرف خرید کتاب می کند، آیا حذف مشوق هایی همچون 

تخفیف ناشر به مخاطب باعث دلزدگی معدود عاقه مندان 
به کتاب  نمی شود؟ البته نشر مرکز در جواب دنبال کنندگان 
صفحه اینستاگرامش اعام کرده که در روزهای نمایشگاه 
تعدادی از کتابفروشــی ها کتاب های این نشر را با تخفیف 
می فروشند؛ ولی کاما مشخص اســت در نمایشگاه کتاب 
افراد بیشــتری می توانند از تخفیف ناشر استفاده کنند که 
اصا قابل قیاس با تخفیف چند کتابفروشی محدود نیست. 

از سوی دیگر، ناشران به  دلیل جو رقابتی نمایشگاه ناچارند 
به رغم میل باطنی شان تخفیف بیشتری به مشتریان بدهند 
که این موضوع چندان خوشایند ناشرانی نیست که به سود 
حداکثری خو کرده اند. حتی برخی از دنبال کنندگان صفحه 
اینستاگرام نشر مرکز در کامنت هایشان به این تصمیم نشر 
مرکز معترض شــده اند و این تصمیم را بــه ضرر مخاطبان 
کتاب دانسته اند. برای اینکه متوجه علت مخالفت بعضی ها 
با این تصمیم شوید به قیمت های این چند کتاب نشر مرکز 
نگاهی بیندازید تا متوجه شــوید چقدر تهیــه کتاب برای 
کتابخوانان ســخت شــده: »ایل بختیاری در دوره قاجار« 
416صفحه: 158هزار تومان؛ »تاریخ سینما« 1024صفحه: 
398هزار تومان؛ »هنر سینما« 552صفحه: 245هزار تومان؛ 
»فلسفه شوپنهاور« 616صفحه: 184هزار تومان؛ »دستور 
 زبان فارسی« 496صفحه: 125هزار تومان و... اینها مشت

 نمونه خروار است.

وسوسه های ناشران کتابفروش 
شاید بتوان گفت عموما ناشــرانی که کتاب هایشان بیشتر 
از نرخ بازار قیمت می خورد تمایلی به حضور در نمایشــگاه 
ندارند. شنیده می شــود نشــر نیلوفر هم که یکی دیگر از 
ناشرانی با کتاب های گران قیمت است، امسال به نمایشگاه 

نمی آید. نیلوفر هم در زمینه چاپ کتاب هایی با قیمت زیاد 
ید طوالیی دارد و شاید تخفیف دادن در نمایشگاه با سیاست 
این ناشر هماهنگ نیست. به قیمت های این چند کتاب نشر 
نیلوفر نگاهی بیندازید تا مظنه بازار کتاب در ماه های اخیر 
دستتان بیاید: »رستاخیز« 584صفحه: 225هزار تومان؛ 
»ماه الماس« 650صفحه: 165هزار تومان؛ »آفرینش )رمان 

تاریخی(« 818صفحه: 255هزار تومان. 
جالب این است که هم نشر مرکز و هم نشر نیلوفر سال هاست 
فروشگاه کتاب دارند و به فروش کتاب های خودشان و سایر 
ناشران مشــغولند. به هرحال تعدادی از ناشران نه فقط از 
نمایشگاه کتاب - که مهم ترین جاذبه اش برای مردم خرید 
کتاب با تخفیف است - دل خوشــی ندارند، بلکه از وجود 
و فراگیری وب ســایت های فروش آناین کتاب هم که به 
خریداران شــان تخفیف می دهند، دلخورند. البته همیشه 
حضور نداشتن در نمایشــگاه صرفا دلیل اقتصادی نداشته 
است. در سالیان گذشته، پیش آمده ناشری برای اعتراض به 
سیاست های فرهنگی وزارت ارشاد قید حضور در نمایشگاه 
را زده اســت. حتی گاه ایــن اعتراض ها به سیاســت های 
وزارت ارشــاد نبوده و دالیلی مثل نامناســب بودن جای 
ناشر در نمایشــگاه یا کوچک بودن غرفه ناشر باعث اتخاذ 
چنین تصمیمی شــده اســت. به هر حال در شرایطی که 
وضع اقتصادی مردم ســخت تر شــده و قیمــت کتاب در 
ماه های گذشته روند صعودی داشته، پشت کردن ناشران به 
نمایشگاه کتاب به نوعی پشت کردن به مخاطب کتابخوانی 
است که چشــم امیدش در وضعیت اقتصادی کنونی برای 

تهیه کتاب های مورد نیازش به فرصت هایی 
مثل نمایشگاه کتاب و تخفیف های فصلی 

کتاب است.

یاور یگانهنمایشگاه
روزنامه نگار

یک میلیارد در اکران مردمی

فروش فیلم ســینمایی موقعیت مهدی در اکران های مردمی عمار از یک میلیــارد تومان عبور کرد. 
به گزارش همشهری، تاکنون و با همت اکران کنندگان عماریار 800سانس اکران مردمی فیلم موقعیت اکران

مهدی ساخته هادی حجازی فر در سراسر ایران برگزار شده و 75هزار مخاطب به تماشای آن نشسته اند 
که در این بین شهرهای تهران، رودسر و سبزوار بیشترین اکران ها را به خود اختصاص داده اند. همزمان با آغاز اکران های 
فیلم موقعیت مهدی پویش فرهنگی »مهمان من باش« نیز در سراســر کشــور به راه افتاد که از طریق آن مخاطبان 
می توانند با هزینه دلخواه خود به اکران فیلم موقعیت مهدی در مناطق محروم کمک کنند که از این طریق نیز تا به امروز 
بیش از 20میلیون تومان وارد چرخه اکران های مردمی شده است. فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« که موردتحسین 
رهبر معظم انقاب قرار گرفته و آن را »عالی، پر از نکته های دقیق و روایت درست« توصیف کرده اند، روایتی شاعرانه از 

زندگی شهید مهدی باکری از فرماندهان شهید دفاع مقدس و رشادت های لشکر 31 عاشوراست.

سازمان سینمایی کشور وضعیت درمانی 
و زندگی رضا رویگری، هنرمند سرشناس بازیگر

سینما و تئاتر کشور را پیگیری می کند.
به گزارش همشــهری، با انتشار گســترده فیلمی از رضا 
رویگری که روی تخت خود را در خانه سالمندان کهریزک و 
در شرایط نامساعد توصیف می  کرد، افکار عمومی نسبت به 
وضعیت این هنرمند برانگیخته شد. هنرمندان و همکاران 
رویگری با نگرانی از وضعیت او خواستار رسیدگی مسئوالن 
شدند. روز گذشته محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی، 
با بیان این مطلب افزود: وقتی از مشکل آقای رویگری اطاع 
پیدا کردیم با خانم کریمی، همسر ایشان و پزشکان معالج 
و دست اندرکاران آسایشگاه کهریزک در تماس بودیم. وی 
ادامه داد: به گفته همسرشــان و بنا به تأکید پزشک معالج 
آقای رویگری، امکان نگهداری وی در منزل به دلیل پاره ای 
مشکات و اختاالت جسمی به هیچ وجه وجود نداشت و 
با مساعدت و همکاری پزشک، به آسایشگاه کهریزک و در 

شرایط مطلوب منتقل شده است.
خزاعی اضافه کرد: با تعاماتی که از طریق صندوق اعتباری 
هنر صورت گرفته و اقداماتی که از سوی سازمان سینمایی 
و صدا و سیما در حال انجام است، مشــکات این هنرمند 

به زودی مرتفع می شــود. در کنار این هنرمند پیشکسوت 
و خانواده اش خواهیم بود. ســیدمجید پوراحمدی ، مشاور 
وزیر و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در گفت وگو با ایرنا 
درباره پیگیری وضعیت رضا رویگری گفت: چند روز گذشته 
به دلیل شرایط حاد جسمی، آقای رویگری در بیمارستان 
بستر شدند و پس از ترخیص از بیمارستان توصیه پزشکان 
این بود که باید ایشان تحت مراقبت های ویژه قرار بگیرد اما 
از آنجا که این امکان در منزل مهیا نبود، به توصیه و پیشنهاد 
پزشکان معالج، آسایشگاه کهریزک سالمندان به دلیل وجود 
کادر پزشــکی مجرب و امکانات ویژه و همچنین خدمات 
پزشکی مناسب بهترین جا برای گذران دوره نقاهت آقای 
رویگری اعام شــد. ما نیز به توصیه آنها عمل کرده و تمام 
تاش خود را به کار بســتیم تا او در یک محیط آرام بتواند 
دوره نقاهت را بگذراند. همســر رضا رویگری با اشــاره به 
ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی نیز گفت: از آنجا که 
آقای رویگری در جریان امور فوق نبودند، اقدام به انتشــار 
این ویدئو کردند. مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: 
پیشنهاد کردیم اگر نیاز است که آقای رضا رویگری بیرون 
از منزل تحت مراقبت های ویژه قرار گیرند، ما این امکان را 

برای ایشان می توانیم فراهم کنیم.

رویگری تنها نیست 
تاش برای رسیدگی به وضعیت بازیگر پیشکسوت
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 درگذشت
اسالمی ندوشن 

محمدعلی اسالمی ندوشن، 
نویســنده و چهره فرهنگی 
پیشکسوت در ۹۷ سالگی 
در کانادا از دنیا رفت.شیرین 
بیانی، نویسنده و پژوهشگر 
و همسر محمدعلی اسالمی 
ندوشن که پیش تر نیز خبر 
درگذشتش به اشــتباه در 
برخی رسانه ها اعالم شده بود 
با اعالم این خبر به ایسنا گفت: 
خبر این دفعه صحیح است 
و ایشان روز دوشنبه پنجم 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ جهان 
فانی را وداع گفتند. همسر 
اسالمی ندوشن درباره مراسم 
تشــییع پیکر او و این که آیا 
به ایران منتقل می شود نیز 
گفت: چون کسالت نداشت 
در این فکرهــا نبودیم، در 
همین جا )کانــادا( به طریق 
اســالمی به امانت به خاک 
سپرده می شوند.محمدعلی 
اســالمی ندوشــن متولد 
۱۳۰۴ در ندوشن یزد بود. او 
دانش آموخته حقوق بین الملل 
از فرانسه بود و استاد پیشین 
دانشگاه تهران، که عالوه بر 
دروس حقوقی، به تدریس نقد 
ادبی، سخن سنجی و ادبیات 
تطبیقی نیــز می پرداخت. 
اسالمی ندوشن سال ها زندگی 
خود را صرف تحقیق در آثار 
علمی و ادبی ایران و ترجمه 
آثار نویسندگان جهان کرد 
و آثارش به صورت کتاب در 
بیش از ۵۰ جلد در زمینه های 
گوناگــون اعــم از ادبی، 
 فرهنگی و اجتماعی به چاپ 

رسیده است.

222۳2۴

سرداری که
همیشه روزه بود

 پای صحبت های همسر شهید حمید تقوی فر
که امنیت زائران اربعین را تأمین می کرد 

تنیدگی اسالم و ایمان، از تسلیم 
ظاهری تا اشتغال دائمی

 4 مرتبه اسام و ایمان
به روایت عامه طباطبایی )ره(

 از جست و جوی چیکا 
تا غریبه ای در قایق

 میچ آلبوم
 از جدیدترین کتابش می گوید

نت نویسی اذان 
موذن زاده  

رحیــم  مرحــوم  اذان 
موذن زاده اردبیلی توســط 
محسن حسینی، نوازنده و 
ایرانی  پژوهشگر موسیقی 
نت نویسی و اجرا شد. حسینی 
در گفت وگو بــا مهر گفت: 
امسال تصمیم گرفتم همزمان 
با ایام ماه مبارک رمضان اذان 
مرحوم رحیم مــوذن زاده 
اردبیلی که در ســال۱۳۳۴ 
تولید و تا به امروز تبدیل به 
نوایی ماندگار و دلنشین برای 
ما ایرانیان شده را نت نویسی 
کرده و آن را در دســترس 
 مخاطبان و پژوهشــگران

قرار دهم.
وی درباره جزئیــات این اثر 
موسیقایی توضیح داد: گرچه 
این اذان از لحاظ تلفظ حروف و 
قواعد زبان عربی دارای نکاتی 
قابل بحث است، ولی بر گوش 
و دل مسلمانان ایرانی خوش 
نشسته و درواقع مشهور ترین 
و شنیده شده ترین اذان در 
ایران است. این در حالی است 
که اجرای دلنشین و در عین 
حال تخصصی موذن، انتخاب 
استادانه گوشه »روح االرواح« 
در مایه بیــات ترک از ردیف 

موسیقی ایرانی است.

خائن کشی 
3ساعته 

تهیه کننده فیلم ســینمایی 
»خائن کشی« به  کارگردانی 
مسعود کیمیایی می گوید که 
برای اکران عمومی این فیلم، 
امکان تغییر برخی از سکانس ها 
و جایگزینی آن با سکانس های 
دیگر وجود دارد. علی اوجی در 
گفت وگو با مهر گفت: نسخه ای 
که برای اکران عمومی آماده 
می شــود با تغییراتی همراه 
خواهد بود. درواقع می توان 
گفت ســکانس هایی در این 
فیلم برای اکــران عمومی 
استفاده می شود که در نسخه 
جشنواره ای آن نبوده است. 
وی تأکید کرد: اگر قرار باشد 
»خائن کشــی« به صــورت 
کامل منتشر شود، فیلمی با 
زمان حدودی ۳ساعت و ۳۰ 
دقیقه خواهد بــود، اما برای 
 اکران عمومی مــدت فیلم

 2 ساعت است.
اوجی گفت: آقای کیمیایی با 
کارگردانی خود و نوع گرفتن 
فیلم، این امکان را فراهم کرده 
است که بتوانیم سکانس های 
جایگزیــن  را  بســیاری 

سکانس های دیده شده کنیم.
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داستان سید و همسرش بیشتر به قصه های عاشقانه 
شــبیه اســت تا واقعیت. مردی که در عرصه نبرد 
چون شیر شرزه می غرید اما با دیدن یک بچه یتیم 
دســت و پایش می لرزید و می شد یک پدر مهربان 
دوست داشــتنی. وقتی هم در خانه بود کال خود را 
در خدمت خانواده می دید و سعی می کرد شرایطی 
را فراهم کند که جای خالی روزهایی که نیست را 
پر کند. پروین مرادی همســر ایشان از شوخی ها و 
خنده هایش می گوید که همیشه کام اهل خانه را 
شــیرین می کرد. او هیچ وقت عصبانیت یا چهره 
عبوس مردش را ندید و با همه فراز و نشــیب هایی 
که در مدت زندگی مشــترکش تجربه کرد، تنها 
چیزی که از سید به یاد دارد فقط خاطرات خوش 
است. به ماجرای آشنایی شان اشاره می کند؛ »من 
و حاج حمید با هم خاله زاده بودیم. آنها روســتای 
ابودبس اهــواز زندگی می کردند و ما خود شــهر 
اهواز. خیلی کــم همدیگر را می دیدیــم. تا اینکه 
درگیری های پیش از پیروزی انقالب شــروع شد. 
او برای اینکه بتواند بهتر در مبارزات انقالبی شرکت 
کند راهی اهواز شــد. بیشــتر وقتش را با برادرم 
می گذراند. فرد فعالی بود. حتی در تسخیر یکی از 
کالنتری های اهواز هم دســت داشت.« درست در 
آن گیرودار سید، راز دلبستگی به بانو را با خانواده 
خاله اش درمیان گذاشــت اما با مخالفت پدر بانو 
روبه رو شد. البته نه اینکه آنها سید را مناسب ازدواج با 
دخترشان نمی دیدند بلکه پدر می گفت: »این دختر 
سن و سالی ندارد از مدرسه که می آید کیف و کتابش 
را گوشــه ای پرت می کند و مشغول بازی می شود. 
چیزی از خانه داری نمی دانــد«. با این حال حمید 
مصمم بود و جواب داد: »اشــکالی ندارد و کارهای 

خانه را هم اگر بلد نباشد خودم انجام می دهم«. 

عروسی خوبان
باالخره با همه ســدهایی که پیش پای سید بود 
ازدواجشــان سر گرفت. اما جشــن عروسی شان 
با دیگران فــرق می کرد. به جــای ریخت و پاش، 
بچه های سپاه دست به کار شــده و مراسمی را در 
مقر سپاه برگزار کردند. بانو به آن روزها برمی گردد؛ 
»جشن ما بیشتر به یک مهمانی ساده می مانست. 
مرحوم حسین پناهی و صادق آهنگران تئاتر طنزی 
به اسم مرشد و بچه مرشد بازی کردند. مردم کلی 
خندیدند. خیلی به ما خوش گذشت. در مراسم، 

آقای شمخانی هم که فرمانده سپاه اهواز بود حضور 
داشت.« بعد از ازدواج، سید و همسرش به روستای 
ابودبس رفتند. فضای بسته و فرهنگی غالب شده در 
روستا اجازه نمی داد بانوان در مسجد فعالیت کنند. 
اما سید، سعی کرد افکار روستایی ها را تغییر دهد. 
پیشنهاد داد تا کار فرهنگی در روستا انجام دهد. 
نخستین جلسه را هم در مسجد و باقی را در خانه 

خودش برگزار کرد.

هم ظرف می شست و هم سبزی پاک می کرد
مدتی نگذشــته بود که به دلیل حساسیت شغلی 
ناگزیر شد به اهواز برگردد. 
خانه ای اجــاره کرد تا 
همسر جوانش راحت 
زندگی کنــد. بعد هم 

او را به واحد تبلیغات سپاه برد و گفت که می تواند 
فعالیت فرهنگی داشته باشــد. مرادی می گوید: 
»صبح تا ظهر فیلمنامه می نوشــتیم و تئاتر بازی 
می کردیم. در آن شرایط جنگی بهترین سرگرمی 
برای مردم بــود«. حمید مرد پرمشــغله ای بود. 
مسئول اطالعات عملیات بود. بیشتر وقت خود را 
در جبهه می گذراند و هفته ای یکی، 2روز به خانه 
می آمد تا خانواده اش را ببیند. در یکی از ســفرها 
که به کردســتان عراق رفت تا 6 مــاه خبری از او 
نشد. خانواده نگران از وضعیت سید و در این میان 
بعضی ها هم شایعه کردند که او شهید شده است. 
بانو پریشان از خبرهایی که می شنید نمی دانست 
با 2طفل خردســالش چه باید بکند. هدی دختر 
دومش تازه زبان باز کرده بود. تا اینکه یک شب سید 
بی خبر برگشت. حضورش غیرمنتظره بود. بچه ها با 
او غریبی می کردند به خصوص هدی که تازه زبان باز 
کرده بود. به حمید می گفت عمو. مرادی می گوید: 
»حاجی اغلب خانه نبود اما وقتی می آمد درخدمت 
خانواده بود. سعی می کرد نبودش را جبران کند. از 
شستن ظرف تا پاک کردن سبزی همه کاری انجام 
می داد. بادمجان را با چنان مهارتی سرخ می کرد 
که هر کس می دید حظ می کــرد. به تفریح مان 
خیلی اهمیت می داد و زیاد مسافرت می رفتیم. آدم 
خشکی نبود. سردار اهل شوخی بود و نمی دانستم 

کدام حرفش جدی است و کدام شوخی«. 

ارشاد به سبک سید
سید، اهل ارشاد و راهنمایی با گفتار نبود. با عمل 
و رفتارش به دیگران می فهماند چه خوب است و 
چه بد. بیشــتر از هر چیز به نماز اول وقت اهمیت 
می داد. برای اینکه بچه ها را تشــویق به خواندن 
نماز کند هنگام اذان تلویزیون را روشــن می کرد. 
دوست داشت صدای اذان در خانه بپیچد. همین 
خصلت نیک سال هاست در خانه او انجام می شود 
و بچه ها با شنیدن صدای اذان برای خواندن نماز 
دست به کار می شوند. بانو می گوید: »حمید بعد از 
شهادت پدرش در عملیات خیبر روزه های قضای 
او را گرفت. وقتی دین پدر ادا شد، روزه گرفتنش 
را ادامه داد. به جز روزهای حرام، هر روز روزه بود؛ 
به مدت 31ســال. روزهایی هم که روزه نبود ناهار 

نمی توانست بخورد. بدنش عادت کرده بود«. 

مسئول برقراری امنیت زوار اربعین 
جنگ که تمام شــد، نیروی سپاه ســید را برای 
گذراندن دوره دافوس)دانشکده فرماندهی و ستاد( 

از اهواز به تهران فرســتاد. چند سالی مانده بود تا 
30سال دوره خدمتش تمام شود اما او خود را زودتر 
از موعد بازنشســته کرد. این کار برای همسرش 
عجیب آمد و دلیلش را پرسید. سید گفت: »گروه 
تکفیری به عراق آمده. می خواهم بروم و بســیج 
مردمــی راه بیندازم«. حمید به ســبب اینکه در 
محله عرب نشــین زندگی کرده بود، زبان عربی را 
با لهجه های سوری، عراقی و لبنانی خیلی خوب 
صحبت می کرد. این مزیتی بود تــا با نفوذی که 
در شیوخ عرب داشــت، بتواند یک گروه امنیتی 
حفاظت از جان زوار اربعین در عراق راه اندازی کند. 
بانو باقی ماجرا را بازگو می کند؛ »حمید سال قبل 
از شهادتش هم مسئول برقراری امنیت زوار اربعین 
بود. او حتی یک درگیری ساختگی درست کرد تا 
داعشی ها از کربال به سمت غرب بغداد رفته و برای 
مردم مشکلی ایجاد نشــود. حمید در عراق چند 
حزب به نام »سرایا الخراسانی«، »سرایا الجهاد« 
و »طلیعه« راه اندازی کرد که در آنها بانوان عراقی 
مشغول کارهای فرهنگی و مردان برای آمادگی با 
داعش هســتند. خدمات او زیاد است؛ مثال چند 

حوزه علمیه در عراق راه اندازی کرد.« 

50هزار دالر جایزه برای سر سردار
خدمات جنگی سردار دردسری شــده بود برای 
تکفیری ها. دشــمن به هر قیمت می خواست او 
را از ســر راه بردارد. حتــی آمریکایی ها هم برای 
سرش 50هزار دالر جایزه تعیین کرده بودند. بانو 
به شبی که دشمن به جان ســید سوء قصد کرده 
بود اشــاره می کند: »حمید عادت داشت شب ها 
اخبار گوش می داد. جلوی تلویزیون دراز کشیده 
بود. من و بچه ها هم در اتاق دیگری بودیم. فصل 
امتحانات بود. ناگهان صدای مهیبــی آمد و دود 
غلیظی همه جا را فرا گرفت. من هراسان که سید 
چه اتفاقی افتاده است. او با خونسردی تمام گفت 
که نارنجک انداختند. او هیچ وقت دســت از مزاح 
بر نمی داشت حتی در آن شــرایط. بعدها یکی از 
مسئوالن عالی رتبه کشور به حمید گفته بود که 
می خواستند ترورت کنند«. دی ماه سال 93. شهر 
سامرا. رزمنده ها از چند نقطه به داعشی ها حمله 
کرده بودند تا محاصره شان کنند. تکفیری ها هم 
عصبی از این موضوع درصدد کشتن سید بودند. 
حین درگیری تک تیرانداز دشمن متوجه او شده 
و تیری به پهلوی ســردار شلیک می کند. بعد هم 
صدای شادی داعشــی ها در بی سیم می پیچد که 

فرمانده شان را زدیم.

سرداری که همیشه روزه بود
پای صحبت های همسر شهید حمید تقوی فر، که امنیت زائران اربعین را تأمین می کرد 

میراثی که سید از خود به جا گذاشت
کارنامه اخالقی و معرفتی شهید تقوی را مرور کنی، سرتاسر خدمت به خلق است و بس. 
مهم ترین خصلت رفتاری اش به گفته بانو، یتیم نوازی و دستگیری از نیازمندان است. 
هر از چند گاهی همراه با همسرش به روستای ابودبس می رفت و با اقوام دیدار می کرد. 
کافی بود متوجه شود کســی گرفتاری مالی دارد. سریع وجهی را در پاکت گذاشته و 
ســعی می کرد نیاز او را برطرف کند. او تا زمان بودنش 5دختر بچه یتیم را سرپرستی 
کرده و غیر از تامین نیاز مالی، آنها را از عاطفه پدری نیز محروم نمی کرد. اما کاری که 
هم اکنون جزو باقیات و صالحات او محسوب می شود ساخت حسینیه ای در روستای 
ابودبس است. بانو می گوید: »او سهم ارث خواهر و برادرها را داد و خانه پدری شان را 
از نو ساخت و به حسینیه تبدیل کرد. آخرین باری که به روستا رفتیم صدای عزاداری 
از آنجا می آمد. برق شادی در چشمان سید دیده می شد. به آنها گفت اگر کم و کسری 
دارید من برای شما تهیه کنم. من و بچه ها بعد از شهادت حمید حسینیه را وقف کردیم با 
این شرط که در آن برنامه های فرهنگی و دینی برای مردم مظلوم و محروم روستا برگزار 
شود. زمین های کشاورزی که به سید به ارث رسیده بود را وقف کردیم و هزینه حاصل از 

فروش محصوالت آن به کمیته امداد و نیازمندان باغ ملک اهدا می شود«. 

عاشقانه های سردار در کتاب »سرزمین بی فصل«
کتاب »سرزمین بی فصل« روایت عاشقانه پروین 
مرادی از 35ســال زندگی با شهید سیدحمید 
تقوی فر به همت انتشارات مرکز اسناد انقالب 
اســالمی منتشر شده است. ســمیه عظیمی، 
نویسنده این کتاب برخالف بیشتر زندگینامه ها، 
ســرزمین بی فصل را خطــی و تقویمی روایت 
نکرده، او تالش کرده، داســتان های دراماتیک 
و البته مهم از نگاه پری را انتخاب و قصه پری و 
حمید را البه الی وقایع تعریف کند؛ وقایعی که 
به »راه« و »قرار« تقسیم شــده اند. راه، روایت 
سفرهای پری است؛ ســفرهایی کوتاه یا بلند، 
در مینی بوسی در شادگان یا اتوبوس ایالم. پری 
می رود که حمید را ببینــد. و قرار، روایت هایی 
است از حوادث تلخ و شــیرین زندگی حمید و 

پری. آنجا که حمید بیشتر حضور داشــته یا خاطره ای با نقش آفرینی و اثرگذاری او 
عجین شده است. راه و قرار، پابه پای هم قصه یک زندگی را روایت می کنند.

این بخشی از سرزمین بی فصل اســت: »باید تکه کاغذی پیدا کنم و برایت بنویسم 
»من اینجا هســتم حمید؛ کربال. نمی دانم خوابم یا بیدار. راه رفتن توی این کوچه ها 
بیشتر برایم افسانه است تا واقعیت. شنیده بودم روزگاری، آمدن تا کربال، به قیمت 
از دست دادن دســت بوده، اما مردم به قیمت از دست دادن دست شان هم دست از 
کربال برنداشتند. حق داشتند. اینجا شبیه هیچ جای دیگری نیست. اینجا را نمی شود 
توصیف کرد، زمان از حرکت می ایستد و زمین توقف می کند انگار. دور می چرخم توی 
کوچه ها و پر می شوم از عطر عربی. نمی دانم روی زمینم یا توی آسمان؛ خلسه ای پر از 

نور است اینجا؛ بین الحرمین«.

مکث

معرفی 
کتاب

شنود؛ تجربه ای نزدیک به مرگ
»شــنود« عنوان کتابی 
اســت که روایتــی از 
تجربــه ای نزدیــک به 
مــرگ را بازگو می کند. 
در این کتاب که توسط 
انتشارات شهید ابراهیم 
هادی به رشــته تحریر 
درآمــده اســت، یکی 
از مســئوالن امنیتــی 
خاطرات خود را درباره 

بازگشــت از مرگ روایت می کند. او شــرط اصلی بیان 
ماجرای خود را بازگو نکردن نامش عنوان کرده اســت. از 
این رو در کتاب، ردی از شخصیت حقیقی و حقوقی راوی 
دیده نمی شود. متن این داستان منطبق با آموزه های دینی 
نوشته شده و در واقع می تواند راهگشایی برای اهل ایمان 
باشد. راوی درباره اتفاقاتی که جســمش در بیمارستان 
متحمل شده و بدترین فشــارها را تجربه کرده، می گوید. 
تمام کتاب تقریبا تا انتهــای آن مربوط به این چند روز و 
رفت وآمدهای چندین باره روح فرد مذکور اســت. او نقل 
می کند که چگونه در این رفت وآمدهــا روحش با انواع و 
اقسام مســائل دینی که گفته و شــنیده بوده ولی تجربه 
نکرده بوده آشنا می شود و همه را به عینه لمس می کند. او 
در این داستان ها به قدری عجیب و غریب ظاهر می شود 
که می تواند حتی به طرفه العینی در لشــکر فلسطینی ها 
حضور داشته باشــد و میان جنگ اسرائیل )رژیم غاصب 
صهیونیستی( با غزه را تجربه کند. از طرفی، این حضورها 
به مثابه یک طی طریق روحانی برای او عمل می کنند و این 
فرد موفق می شود تا با نگاهی عمیق تر از همیشه به مسائل 

نگاه کند و نتیجه های جالب تری را بگیرد.

مالقات در ملکوت
»مالقــات در ملکوت« 
کتابــی خواندنی به قلم 
مهدی گودرزی اســت 
که عاشــقانه های یک 
مــادر را روایت می کند. 
مادر شهید احمد محمد 
مشلب؛ بانویی از کشور 
لبنان. شــهید احمد در 
یــک خانــواده اصیل و 
ثروتمند لبنانی به دنیا 
آمد. چهره زیبا و جذابی 

داشت. عالوه بر آن، خلق نیکو و فطرت پاکش باعث شده 
بود مورد احترام دوســت و آشنا باشــد. احمد با توجه به 
همه ثروت و دارایی خانوادگی، هیچ چشمداشتی به آنها 
نداشته و با راه اندازی یک فروشگاه مواد غذایی سعی کرد 
روی پای خود بایستد و از کار در آنجا کسب درآمد کند. 
او از دانش آموزان نخبه ای بود که توانســت رتبه 7رشته 

تکنولوژی اطالعات دانشگاه لبنان را از آن خود کند. 
احمد، ارادت زیــادی به ائمه اطهار)ع( داشــت و یکی از 
آرزوهایش این بود کــه به زیارت امام رضــا)ع( برود که 
البته توفیق آن نصیبش شد و بعد از این سفر نام جهادی 
»غریب طــوس« را برای خــود انتخاب کرد و به عشــق 

حضرت زینب)س( راهی سوریه شد. 
او در 10اسفند ســال 1394به شهادت رســید. داستان 
زندگی شهید احمد آن قدر جذاب اســت که مخاطب را 
ترغیب می کند تا پایان ماجــرا کتاب را زمین نگذارد. اگر 
می خواهید بدانید چطور این جوان زیبا رو با همه ثروت و 
مکنت جهاد را انتخاب کرد سری به انتشارات تقدیر زده 

و کتاب را تهیه کنید.

دوئل
»دوئل« یکی از جاودانه ترین 
فیلم هــای دفاع مقــدس به 
کارگردانــی و نویســندگی 
احمدرضا درویش است که در 
بیست و دومین جشنواره فیلم 
فجر موفق به کسب 8سیمرغ 
بلورین شد. این فیلم عالوه بر 
جذابیت داســتان، نخستین 
فیلم سینمایی ایرانی بود که 

با صدای دالبی دیجیتال ضبط شده بود. اما داستان آن به 
نوعی حواشی جنگ را بازگو می کند. داستان دوئل، حول 
یک گاو صندوق می چرخد که شایعه شده اسناد ملی در آن 
است و باید حفظ شود. از این رو در بحبوحه جنگ عده ای 
تالش می کنند از خروج گاو صندوق از کشــور جلوگیری 
کنند. نقش اول فیلم را پژمــان بازغی در نقش زینال بازی 
می کند. ماجرا درســت زمانی رخ می دهد که هواپیماهای 
دشمن ایستگاه راه آهن خرمشــهر را بمباران کرده و عده 
زیادی را به شهادت می رســانند. برای حفظ گاو صندوق 
جوانان زیادی شــهید می شوند و دســت آخر این جعبه 
فلزی در اروند غرق شــده و زینال هم اسیر می شود. او که 
پس از بازگشت از اسارت، عنصری مشکوک تلقی می شود 
و چند ماه در قرنطینه می ماند، در بازگشــت به روستایش 
متوجه می شود که مردم و رئیس قبیله هم او را به خیانت 
متهم کرده اند. اینکه چطــور زینال بی گناهی خود را ثابت 
می کند نقطه عطف ماجراســت. جدال ها و کشمش های 
پیش آمده بین زینال و مردم روســتا پــرده از رازی کهنه 

برمی دارد که جذابیت فیلم را دوچندان می کند.

انتشار کتاب گویای 
»ویرانی دروازه  شرقی«

کتاب گویــای »ویرانی 
دروازه  شــرقی«، بــه 
تهیه کنندگــی گــروه 
ســماوا و صداپیشگی و 
روایت حسین به آذین در 
336 دقیقه تهیه شده و 
روی پایگاه کتاب گویای 
ایران صدا در دســترس 

عالقه مندان قرار گرفته است. کتاب ویرانی دروازه  
شرقی به قلم سرلشــکر وفیق سامرایی، مسئول 
اطالعات ارتش عراق اســت که با ترجمه عدنان 

قارونی منتشر شده است. 
این کتاب ویژگی هــای منحصربه فردی دارد که 
به آن جذابیتی خاص بخشیده است. آشنایی با 
حزب بعث، تبیین علل وقوع جنگ عراق و ایران، 
وضعیت نیروهای دو طرف، استفاده از سالح های 
شــیمیایی در برابــر نیروهای ایرانــی، تحلیل 
عملیات های ایران در صحنــه نبرد، کمک های 
خارجی به عراق در طول جنگ، ساختار حکومتی 
عــراق، روند برکناری هــا و اعدام هــا در عراق، 
نارضایتی مــردم، اهداف عراق بعــد از جنگ با 
ایران و تشــریح جنگ کویت و عراق، از مباحث 
کتاب ویرانی دروازه شــرقی است. این کتاب در 
سال1376 به زبان عربی تدوین شد و مرکز اسناد 
و تحقیقــات دفاع مقدس آن را در ســال 1377 

ترجمه و منتشر کرده است.

ساخت المان ۶ خلبان دفاع مقدس
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان 
مازندران تأکید کرد: ساخت المان 6 خلبان شهید در شهرهای 
جویبار، رامسر، تنکابن، نکا، ســاری و آمل از سال گذشته کلید 
خورد و المان شهید ذبیحی در جویبار به بهره برداری رسید و در 
5شهرستان نیازمند عزم جهادی مسئوالن هستیم. سردار عبداهلل 
ملکی با بیان اینکه یکی از نگرانی های پیشکسوتان و خانواده های 
شهدا این است که مازندران نتوانست طی این 40 سال یک فیلم 
بلند سینمایی در حوزه دفاع مقدس تولید کند، خاطرنشان کرد: 
انتظار داریم با موضوع سرداران شهید این استان ازجمله شهیدان 
شیرودی، بصیر، طوسی، نوری و علمای استان، فیلم تولید بشود. 
وی با بیان اینکه سال گذشته با کمک خیران، 93 کتاب در حوزه 
دفاع مقدس چاپ و منتشــر کردیم، بیان کرد: باید تالش کنیم 
برای شهدا و جانبازان و آزادگان استان کتاب بنویسیم و این آثار 
به عنوان ســند برای آیندگان بماند. این اداره کل در حوزه تولید 
فیلم و جشنواره های دفاع مقدس با حمایت و مشارکت سپاه کربال، 
اداره کل ارشاد، بنیاد شهید و حوزه هنری و بعضی از مؤسسات 
خصوصی اقدامات خیلی خوبی انجام داده است. همچنین با کمک 
خیران تدوین دایره المعارف دفاع مقدس را در 3حوزه شهدا، مکان 

و جغرافیا و یگان های رزم در هزار مدخل در دست تهیه داریم.

یک سند مهم از جنگ
8ســال دفاع مقدس روایت های متعددی دارد. بخشــی از 
روایت های کمتر شــنیده شــده مربوط به اسناد محرمانه  
اســت. یکی از اســناد محرمانه از ســال1361مربوط به 
اظهارنظر یک پناهنده عراقی اســت که بنا به اظهارنظر او 
مین جدیدی با مواد شیمیایی و سمی در میادین مین کار 
گذاشته شده است. خبرگزاری ایسنا این سند را این چنین 

منتشر کرده است:
فرمانــده قــرارگاه 

عملیاتی قائم - ر2
معاونــت عملیات و 
اطالعــات نزاجا )مد 

عملیات(
ف تی 1 لشــکر21 
- تــی 84 تــی 3 

لشکر16
برابر اظهــار یکی از 
پناهنــدگان عراقی، 
یک مواد شــیمیایی 
و سمی به نام »جلی 
کانات«، 12 کیلویی در مسیر نیروهای پیاده کار گذاشته اند 
که داخل الستیک اســت. وقتی نیروهای ایرانی بخواهند 
حمله کننــد آن را منفجر کرده و در سراســر جبهه از این 
مواد اســتفاده می کنند. مراتب جهت پیش بینی های الزم 

اعالم می شود.
نظریه: گفته اسیر در مورد الستیک در داخل میادین مین 
صحیح است ولی تاکنون وسیله مهندسی آزمایش نشده که 

آیا مواد سمی در داخل الستیک وجود دارد یا نه.
ف قرارگاه عملیاتی قائم سرهنگ ستاد دژکام

گیرنده: ف ل 3 صاحب الزمان)عج( جهت اطالع

خبر

 خبر

معرفی کتاب

معرفی فیلم

 خبر

معرفی کتاب

نه تنها سردار جنگ بلکه سردار عشق و محبت 
بود؛ فاتح دل بچه های یتیــم. آغوش گرمش 
پناهگاهی بود برای آنها تا دست نوازش بکشد 
به سرشان و از محبت پدرانه سیرابشان کند. قلب رئوفش تاب گریه های دردمندی که از بی پناهی 
می نالید را نداشت. همه سعی اش بر این بود تا خانواده های نیازمند را حمایت کند و گل لبخندی 
را روی لب هایشان بنشاند. اغلب مردم جنوب این حامی مهربان را می شناسند و با شنیدن نامش 
به یاد فطرت پاک و ایمان راسخ او می افتند. سردار شهید سیدحمید تقوی فر، انسانی بود صادق و 
مخلص؛ کسی که ایران تا ایران است و پابرجا به وجودش افتخار می کند. او مجاهدی بود که عالوه 
بر 8سال دفاع مقدس، سال ها به جهاد اکبر پرداخت و سرانجام هم سربلند به سوی معبود پرواز 
کرد. شاید گفتن این جمله عجیب برسد اما او حدود 31ســال از عمر پنجاه و اندی ساله اش را با 

زبان روزه سپری کرد. همسرش پروین مرادی ناگفته های دیگری از زندگی او را روایت می کند.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

 مرادی می گوید: حاجی اغلب خانه نبود 
اما وقتی می آمد درخدمت خانواده بود. 
ســعی می کرد نبودش را جبــران کند. از 
شســتن ظرف تا پاک کردن ســبزی همه 
کاری انجام می داد. بادمجان را با چنان 
مهارتی سرخ می کرد که هر کس می دید 
حظ می کرد. به تفریح مان خیلی اهمیت 

می داد و زیاد مسافرت می رفتیم
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تنیدگی اسالم و ایمان، از تسلیم ظاهری 
تا اشتغال دائمی به عبودیت

۴مرتبهاسالموایمانبهروایتعالمهطباطباییره

بررسیمفهوموویژگیهایایمان
ازمنظرحضرتآیتاهللسیدعلیخامنهای

ایمان؛ نقطه آغاز حرکت انسان
در میان مفاهیــم متعدد دینی که 
ساختار اصلی معارف توحیدی را 
تشکیل می دهند، مفهوم »ایمان« 
نقشی کلیدی دارد؛ به گونه ای که 
اگر کسی بخواهد نظام مفاهیم قرآنی 
و اصول دینی همانند توحید و نبوت 
را فارغ از مباحث کالمی مرســوم 
طرح کند تا ثمره آن دینداری فعال 

و کنشگر باشد، ضرورتا باید تصویری شفاف از مفهوم ایمان 
ترسیم کند. حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ای با درک همین 
ضرورت، مباحثی مهم پیرامون مفهوم »ایمان« طرح کرده اند و 
آن را چنان بسط می دهند که به عنوان یک زمینه مشترک در 
تمام مباحث عقیدتی، مانند بحث توحید و نبوت، نقش ایمان 
چشم نوازی می کند. در این نوشتار بناست نکات مهم از بیانات 

ایشان درباره ایمان را مختصرا مرور کنیم.

ایمان چیست
»ایمانیعنیباور،پذیرشوپایبندیبهآنچهانسانبرایآنودر
راهآنتالشمیکند.«بهدیگرسخن»ایمانیعنیگرایشقلبی،
وابستگیفکریواعتقادیوروانیبهچیزییاکسی.آنهمنهیک
گرایشصرفاقلبییاذهنی.بلکهگرایشهمراهباعملمتناسب.«
البتهآنگاهویژهبودناینتعریفمشخصمیشودکهبدانیمدر
تعریفایمان،نظراتگوناگونیوجودداردبدینتوضیحکهبرخی
ایمانراصرفاباوریذهنی،برخیایمانراگرایشقلبیوبرخی
دیگرایمانراعملیعینیقلمدادکردهاند.امارهبرانقالبظاهرابا
اینتعریفمیاننظراتمختلفراجمعکردهاند؛چراکهدرتعریف
ایشان،ایمانهمباورذهنیهمگرایشقلبیوهمعملمتناسب

باباوروگرایشاست.

ویژگی های ایمان از منظر قرآن
اولینویژگیایمان،آگاهانهبودناست.اگرایمانرامطابقتعریف
مذکورحاویعملبدانیم،مطابقاستناداتقرآنیعملواطاعت
بایدهمراهبافهمباشد.اگراطاعتازرویفهمنباشد،ارزشیندارد
وشبیهاطاعتکورکورانهومقلدانهومتعصبانهمشرکاناست.از
اینروایمانکههمانباوروگرایشوعملاست،بایستیمتکیبه
فهمباشدکهواژه»سمعناواطعنا«درآیهشریفه285بقرهاشاره
بههمینمطلبدارد.مرزمیانایمانشایستهمومنانباایمانیکه
مشرکانبهخدایانخودداشتندراهمینآگاهانهبودنمشخص
میکند.ایمانمومنبهخداورسول،ایمانیاستهمراهباآگاهی،
نهایمانیازرویتعصبوجانبداریاحساسیوبهدورازمنطق.
نکتهمهمآنکهرهبرانقالبمعتقدندداشتنایمانآگاهانه،منوط
استبهآگاهیدادندائمی.اینخودبدینمعناستکهنبایداز
آگاهیدادنواهمهداشت.نبایدازبستهماندنچشموگوشها
لذتبرد.نبایدتصورکردچونیکفردیاگروهیچشموگوش
بستهاطاعتمیکنند،اینارزشمنداست.ایشانتصریحمیکنند:
»ایمانآگاهانهرانیازنیستالیپارچهبپیچیدودرصندوقخانه
بگذاریدتامباداآســیبببیند.«یامباداشبههایوشکیبرآن
عارضشود.ایماناگرآگاهانهباشــد،آزادیراپدیدمیآورد.از
آزادیدراینحیطهنبایدهراسداشتچونآنایمانیباشبهات
وشکیاتازبینمیرودکهآگاهانهنیست.اینکافرانهستندکه
برایدستخوشتحولنشدناعتقاداتشانومحافظتازافکار
ارتجاعیخود،ازهرنوعآگاهیکهبهواســطهانبیاءارائهمیشد
دوریمیگزیدندوفضایبحثوگفتوگوراسدمیکردند.ایمان

آگاهانهازراهآگاهیدادندائمیبهدستمیآید.
دومینویژگیایمان،زایندهبودنوهمراهتعهداتعملیبودن
است.هرچنددرتعریفایمانمشــخصشدکهایمانبایستی
همراهباعملباشداماموضوعزایندگیوهمراهتعهداتعملی
بودن،بهعنوانیکویژگیبرایایمانتوسطرهبرانقالبتکرارو
تأکیدمیشود.بدینتوضیحکهایمانبهعنوانیکگروشقلبی
یاباورذهنیصرف،موردنظرقرآننیســتبلکهبایداینایمان،
زایندهعملودرمعیتوهمراهیباتعهداتعملیباشد.وگرنه
بایدشیطانراهممومندانست.چوناوباورداشتامامتناسببا
اینباورعملیارائهنکرد.سومینویژگیایمان،سودجویانهنبودن
آناست.انســانبهصورتفطری،منافعخودرادنبالمیکند.
حتیاطاعتوتبعیتازخدابهسببرسیدنبهمنافعوثمراتی
استکهخداوندخودآنهارانویددادهاست.بااینحالایماننباید
سودجویانهباشد.بهچهمعنا؟بدینمعناکههرجاسودشخصی
اقتضاءداشتبهتعهداتمتناســبباایمانعملکنیموهرجا
عملبرمقتضایایمانسودشخصیرااستیفاءنکردیاحتیمنجر
بهضررظاهریودنیویشد،ایمانوعملبدانراکناربگذاریم.
آیاتقرآننیزچنینایمانیرادرآیات۴7بهبعدازسورهنور،اساسا
ایمانتلقینمیکند.پسایماننبایدگاهگاهی،فصلیوموسمیو
سودجویانهونفعطلبانهباشد.ایمانمدنظرقرآن،ایمانیهمیشگی
وهمگانیاست؛ایمانیاستبرایهمهزمانهاوبرایهمهافراد.
هیچزمانیوهیچکسیازعملبهاقتضائاتآناستثناءنمیشود.

نویدهای ایمانی
اگرفردیاجامعهایچنینایمانیراتحصیلکرد،خداوندمتعال
نتایجیرابراینایمانمترتبمیکند.ایننتایجبهصورتمتعدد
ووسیعدرقرآنمورداشــارهقرارگرفتهاستکهرهبرانقالببه
برخیازآنهاپرداختهاند:سعادتواحساسخوشبختی،هدایتو
شناختمقصدوراه،نوروآزادیازموانعوحجابهاوتاریکیهاو
اسارتها،پیروزیونتیجهبخشبودنتالشها،نصرتویاریگری
خداوند،مغفرتوجبرانکاستیهاواشتباهاتدرطولمسیرو....
همچنینانســانمومنوجامعهایمانیبهدوویژگیمهممسلح
میشود:اطمینانوســکون.بدینمعناکهمومنآرامشخاطر
داردوهنگامعمل،مشوشومضطربنیست.ترسهاوطمعهای
موجوددرمســیر،نمیتواندبرجاذبهایمانیاوغلبهکردهواورا
همچونتختهپارهایبههرسوبکشاند.اوقرصومحکمدربرابر

همهوسوسههاوترسهاایستادگیمیکند.
پ.ن: تمام مطالب عنوان شده در این سطور مبتنی بر کتاب طرح کلی 
اندیشه اسالمی در قرآن تالیف حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ای است.

ایمان در قرآن 
به روایت ری شهری ره
»ایماندرقرآن«اثرمرحومآیتاهلل
محمدمحمدیریشهری)ره(استکه
درسال1396ازسویانتشاراتچاپ
ونشردارالحدیثمنتشرشدهاست.در
اینکتابخوانندهابتداتعریفایمان

راخواهددانستودرادامهبهترتیبدر10فصلباتفاوتایمان
واسالم،سرچشمهایمان،آنچهاعتقادبهآنالزماست،پایداری
وناپایداریایمان،آسیبهایایمان،راههایتقویتایمان،مراتب
اسالموایمان،برکاتایمانوویژگیهایاهلایمانازمنظرقرآن
وبزرگترینمفسرانآنیعنیخاندانرسالت)ع(آشناخواهد
شد.نویسندهدرفصلنخستایمانمطلوبازمنظراسالمراباور
قلبیهمراهباتصدیقزبانیوالتزامعملیتعریفمیکندودرفصل
دومبهتفاوتایمانواسالمومعانیدوگانهاسالممیپردازد.در
فصلسومازفطرتوسرشتانسان،عقل،علم،وحیوتوفیقالهی
بهعنوانسرچشــمههایایماننامبردهمیشودودرفصل۴در
مورداموری19گانهبهعنوانامورالزمبهایمانبحثشدهومؤمن
راکسیمیداندکهبههمهاینامورباوروالتزامدارد.درفصلپنجم
وششــمپایداریوناپایداریایمانازنظرقرآنبررسیوعوامل
پایداریوآسیببهایمانازمنظرقرآنتبیینشدهاست.نویسنده
آسیبهایایمانراتعبیربهبیماریهایروانیمیکندکهاگردر
ابتدادرماننشودموجبتضعیفنیرویایمانمیشودواگردرمان
نشود،بهتدریجایمانرانابودمیکنند.فصلهفتمبهآشناییبا
راههایتقویتایمانوفصلهشتمبهمراتبمختلفاسالموایمان
اختصاصدارد.درفصلنهمدرموردنقشایماندردســتیابی
بهمعارففراعقلیبحثشــدهودرفصلدهمبهچندنمونهاز
برجســتهترینویژگیهایاهلایمانازمنظرقرآنکهموجب
دستیابیانسانبهکامیابیدنیاوآخرتمیشود،اشارهشدهاست.

 علم و ایمان 
در مسیر خودسازی
اگــرخودســازیرابهمعنــای
ســاختنخــود)یعنــیوجود
آدمی(تعریفکنیمطیمســیر
آنمســتلزم2اقداماساســی
است:اقداماتیکهموجبرشد
وشکوفاییاستعدادهامیشود
ودوماقداماتــیکــهموانعیرا
کهبرراهوصولبهکمالاســت
برطرفمیســازد.کتاب»نقش

علموایماندرخودسازیازدیدگاهقرآن«اثرخانمزینب
محمدخانیبهبررســیدوعاملعلموایماندراینمسیر
پرداختهاست.کتابدر3فصلتنظیمشدهاست.درفصل
نخست،نظریاتعدهایارائه،تحلیلونقدشدهکهبرنقش
منحصربهفردعلموآگاهیدرخودســازیانسانهاتأکید
میکنند.درفصلدوم،نظریهایارائهشدهاستکهایمان
راشرطاساســیبرایورودبهعرصهاعمالصالحمعرفی
میکند.همچنیــندراینفصل،بهتفصیــلدربارهارکان
عملاختیاریانسانسخنگفتهشــدهاست.همینطور،
میزاناثرگذاریمحیطبرعملانسانونقشاختیارآدمی
دررفتارهایاو،بهطورمبســوطبررسیشدهاست.پساز
اثباتاینامرکهایمانآوردنبهبایدهاونبایدهایاخالقی،
شــرطالزموکافیبرایعملکردنبــهنیکیهاواحتراز
ازبدیهاست،درفصلســوم،بهارائهراهکارهاییاهتمام
ورزیدهشدهاستکهانسانرادرتقویتایمانخویشیاری
میرسانند.اینکتابازســویانتشاراتمؤسسهآموزشی
وپژوهشــیامامخمینی)قدسســره(درزمستان1393

منتشرشدهاست.

واکاوی الگوی تربیت اخالقی 
المیزان

تربیتاخالقی)تزکیهنفس(
میانــی اســت هدفــی
بــرایرســیدنبــههدف
نهاییانســان،یعنــیقرب

خداوندوقــرارگرفتندرجــواراو؛وبرهمینمبنا
عالمهطباطبایی)ره(،محــورالگویتربیتاخالقی
انســاندرقرآنرا»توحید«قراردادهاست.کتاب
»روشهایتربیتاخالقیدرالمیزان«کوشــیده
اســتابعادومؤلفههایاینالگورابرمبنایتفسیر
گرانسنگالمیزاندرقالبنظامیهماهنگسامان
دهد.کتابدر6فصلتنظیمشــدهاست.درفصل
نخستجایگاهتربیتاخالقیدرنظاماندیشهدینیو
درفصلدوممفاهیمروشوتربیتبررسیودرفصل
ســوماهمیتمباحثتربیتاخالقیبیانوسپس
الگوییبرایدستهبندیروشهایتربیتاخالقی
طراحیشدهاستتاپسازاینسهفصلبستریبرای
بحثمهیاشــود.فصلچهارمبهروشهایتربیت
اخالقیدربعدشناختاختصاصداردوپسازبحث
وبررسیدرباباهمیتوجایگاهشناخت،روشهای
شناختیهمچونکنترلقوهخیال،صیانتازقلب،
خروجازغفلتومعاشرتباصالحانبررسیوموانع
شناختتبیینشدهاست.فصلپنجمبهروشهای

تربیتاخالقیدربعدمیلوانگیزهپرداختهاست.
کتابحاضربهقلمسیداحمدفقیهیازسویانتشارات
مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی)قدسسره(

دردسترسعالقهمندانقرارگرفتهاست.

اندیشهقرآن

اندیشهخودسازی

اندیشهاخالق

سیدمیثم میرتاج الدینیاندیشهاسالمی

ابتــدای دعــای مکارم االخــالق 
که حضــرت امام ســجاد)ع( برای 
خداجویان عالم به یادگار گذاشــته 
اســت از خداوند متعال درخواست 
کرده که ایمان مان را به درجه کامل ترین ایمان ها برساند: »الّلُهّم َصّل َعَلی ُمَحّمٍد َو آلِِه، َو بَّلْغ بِإِیَمانِی أَکَمَل 
اْلِیَماِن« اما کامل ترین درجه ایمان چیست و چه مراتبی را برای آن باید طی کرد؟ آنچه در ادامه از نظر 
می گذرد، مراتب اسالم و ایمان براساس نظر تفسیری مرحوم عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی)ره( که 
در صفحه های 136 تا 142 جلد دوم تفسیر المیزان ذیل آیات 130 تا 134 سوره بقره آمده است. امید است 
توجه به امر مهم ایمان که از مسائل محوری اما مغفول معارف الهی در جامعه ماست، بیش از پیش گردد.

معنای اسالم
عالمهطباطبایی)ره(اسالمراحالتیمیداندکهکسی
یاچیزیدربرابرکسدیگربهنحویباشدکههرگزاو
رانافرمانینکندواوراازخوددورنسازدوبدینتربیت
اسالمانســانبرایخدایتعالیرانیزوصفپذیرش
انسانتعریفمیکنندبهنحویکهانساننسبتبههر
سرنوشتیکهازناحیهخدایسبحانبرایشتنظیم
میشود،چهسرنوشــتتکوینی،ازقدروقضاوچه
تشریعیازاوامرونواهیوغیرآنتسلیمباشد.وحال
ازآنجاکهمراتبتسلیمبرحسبشدتوضعفوارده
برانسانوآسانیوسختیپیشآمدها،مختلفاستو
آنکهدربرابرپیشآمدهایناگوارتروتکالیفدشوارتر
تسلیممیشودطبیعتاًنسبتبهآنکهدربرابرناگواریها
وتکالیفآسانتریتسلیممیشودوظرفیتتسلیمدر
برابرتکالیفدشوارترراندارد،اسالمشقویتراست.
حضرتعالمه)ره(اســالمرادارای۴مرتبهمیدانند
کههرمرتبهمشتملبرمرتبهایازایماناستکهاین
مرتبهازایمانزمینهسازمرتبهباالتریازاسالممیشود.
مراتباسالموایمانازمنظرصاحبتفسیرگرانسنگ

المیزانعبارتاستاز:

مرتبه اول اســالم: اذعان و باور قلبی به خصوص 
اجمالی شهادتین

مرتبهاولازاســالمازمنظــرعالمهطباطبایی)ره(
پذیرفتنظواهراوامرونواهیخداونداست،بهنوعی
کهفردبازبان،شهادتینرابگوید،چهاینکهموافقبا

قلبشهمباشدوچهنباشد.حضرتعالمه
دراینخصوصبهآیه1۴ســورهحجرات
اشــارهدارندکهخداوندمیفرماید:»َقالَِت
اُقْللَْمتُْؤِمُنواَولَکْنُقولُواأَْسلَْمَنا اْلَْعَراُبآَمَنّ
ایْدُخِلاْلِیَماُنفِیُقُلوبِکْم؛اعرابگفتند َولََمّ
ماایمانآوردیمبگوهنوزایماننیاوردهاید،
ولکنبگوییداسالمآوردیم،چونهنوزایمان

داخلدرقلبتاننشده.«براساسایننظر،درمقابل
اسالممرتبهاول،نخستینمرتبهایمانقرارداردکه
عبارتاستازاذعانوباورقلبیبهمضموناجمالی

شهادتینکهالزمهاشعملبهغالبفروعاست.

مرتبه دوم اسالم: اعتقاد تفصیلی به حقایق دینی 
و به دنبال آن انجام عمل صالح

مرحومعالمه)ره(درشــرحمرتبهدوماسالمبهآیه
208سورهبقرهاتکادارندکهخداوندمیفرماید:»یا
لِْمکاَفّه؛ایکسانیکه أَیَهاالَِّذیَنآَمُنوااْدُخُلوافِیالِسّ
ایمانآوردید،همگیداخلدرسلمشوید.«ایشان
شــرحمیدهندبهحکماینآیهیکمرتبهازاسالم
هستکهبعدازایمانمرتبهاولپیدامیشود،چون
میفرماید:ایکسانیکهایمانآوردید!داخلدرسلم
شوید،پسمعلوممیشودایناسالمغیراسالممرتبه
اولاســتکهقبلازایمانبــود.درواقعمرتبهدوم
اسالمازمنظرصاحبتفسیرالمیزان،دنبالهوالزمه
همانایمانقلبیاستکهدرمقابلمرتبهاولاسالم
قرارداشت،یعنیتسلیموانقیادقلبینسبتبهنوع
اعتقاداتحقهتفصیلیواعمالصالحهایکهازتوابع
آناست،هرچندکهدربعضیمواردتخطیشودفلذا
بیانمیدارندکه»داشتناینمرحلهازاسالممنافاتی

باارتکاببعضیگناهانندارد.«
عالمه)ره(درمقابلایناسالم،مرتبهدومازایمانرا
تعریفمیکنندکهعبارتاســتازاعتقادتفصیلی
بهحقایقدینی.آنطورکهتفسیرالمیزانمیخوانیم
اینمرحلهازایمــانازآیات10و11
سورهصفاستنباطمیشود.آنگاهکه
خداوندتعالیفرموده:»یاأَیَهاالَِّذیَن
آَمُنواَهْلأَُدلُّکْمَعلَیتَِجاَرهتُْنِجیکْم
َوَرُسولِِه ِمْنَعَذاٍبأَلِیٍم؛تُْؤِمُنوَنبِاهلَلّ
َوتَُجاِهُدوَنفِیَســِبیلِاهللبَِأْمَوالِکْم
َوأَنُْفِسکْم؛ایکسانیکهایمانآوردید،

آیامیخواهیدشمارابهتجارتیراهنماییکنمکهاز
عذابدردناکنجاتتاندهد؟آنایناستکهبهخدا
ورســولشایمانآوریدودرراهخدابااموالونفوس
خودجهادکنید.«عالمهطباطبایی)ره(معتقدندکه
درایندوآیهدارندگانایمانبازبهداشــتنایمانی
ارشادمیشوندکهمشخصمیکندایمانیغیرایمان

مرتبهاولاست.

مرتبه سوم اسالم: رام کردن نفس سرکش و تسلیم 
وجود انسان در برابر خدا

مرتبهسومازاســالمدنبالهوالزمههمانمرتبهدوم
ایماناست،چوننفسآدمیوقتیباایماننامبرده
انسگرفتومتخلقبهاخالقآنشــد،خودبهخود
سایرقوایمنافیباآن،ازقبیلقوایبهیمیوسبعی،
براینفسرامومنقادمیشودوآنقواییکهمتمایل
بههوسهایدنیایــیوزینتهایفانیوناپایدارش
میشوند،رامنفسگشتهونفسبهآسانیمیتواند
ازسرکشیآنهاجلوگیریکند.اینجاستکهآدمی
آنچنانخدارابندگیمیکندکهگوییاورامیبیند،
چنینکسیدیگردرباطنوســرخودهیچنیروی
سرکشــیکهمطیعامرونهیخدانباشدیاازقضاو
قدرخدابهخشــمآید،نمیبیندوسراپایوجودش

تسلیمخدامیشود.
بنابهتفسیرعالمهطباطبایی)ره(دربارهایناسالم
استکهخدایتعالیدرآیه65سورهنساءمیفرماید:
َر »َفاَلَوَربِّکاَلیْؤِمُنوَنَحَتّییَحکُموکفِیَماَشــجَ
اَقَضیَت اَلیِجُدوافِیأَنُْفِســِهْمَحَرًجاِمَمّ بَیَنُهْمثُــَمّ
َویَســلُِّمواتَْســلِیًما؛نهبهپروردگارتسوگندایمان
نمیآورند)یعنیایمانشــانکاملنمیشــود(مگر
وقتیکههمدراختالفاتیکهبینشانپدیدمیآید
توراحکــمکنندوهموقتیحکمــیراندیدردل
هیچگونهناراحتیازحکمتواحساسنکنندوبهتمام
معناتسلیمشوند.«ایناسالمدرمرتبهسوماستکه
براساسنظرعالمه)ره(درمقابلشایمانمرتبهسوم
قرارداردوآنایمانیاستکهآیاتیکتاسهسوره
َِّذیَنُهْمفِیَصاَلتِِهْم مؤمنون:»َقْدأَْفلََحالُْمْؤِمُنوَن)1(ال
َِّذیَنُهْمَعِناللَّْغِوُمْعِرُضوَن)3(«ونیز َخاِشُعوَن)2(َوال
آیه131سورهبقره»إِْذقاَللَُهَربُُّهأَْسلِْمقاَلأَْسلَْمُت
الْعالَِمینَ«وآیاتیدیگربهآناشــارهمیکنند. لَِرِبّ
عالمه)ره(تشریحمیکنندکهاخالقفاضلهازرضاو
تسلیموسوداگریباخداوصبردرخواستهخداوزهد
بهتماممعناوتقویوحبوبغضبهخاطرخدا،همه

ازلوازماینمرتبهازایماناست.

مرتبه چهارم اسالم: مرحله عبودیت و بندگی
همانگونهکهدرمراتبگذشتهبیانشدمطابقنظر
صاحبتفسیرالمیزان،مرتبهچهارمازاسالمنیزدنباله
والزمهمرحلهسومازایماناست.عالمه)ره(درشرح
نظرخودبیانمیدارند:»چونانسانیکهدرمرتبه
قبلیبود،حالاودربرابرپروردگارشحالعبدمملوک
استدربارهموالیمالکش،یعنیدائماًمشغولانجام
وظیفهعبودیتاست،آنهمبهطورشایستهوعبودیت
شایستههمانتسلیمصرفبودندربرابرارادهمولیو
محبوباوورضایاوست.انساندرحالیکهدرمرتبه
سابقازاسالموتسلیمهست،ایبساکهعنایتربانی
شاملحالشگشــته،اینمعنابرایشمشهودشود
کهملکتنهابرایخداستوغیرخداهیچچیزینه
مالکخویشاستونهمالکچیزدیگر،مگرآنکهخدا
تملیکشکردهباشد،پسربیهمسوایاونداردواین
معناییاستموهبتیوافاضهایاستالهیکهدیگر
خواستانساندربهدستآوردنشدخالتینداردوای
بساکهآیه128سورهبقره:»َربََّناَواْجَعلَْناُمْسلَِمیِنلَک
یِتَناأَُمّهُمْسلَِمهلَکَوأَِرنَاَمَناِسکَنا«اشارهبه َوِمْنُذِرّ

همینمرتبهازاسالمباشد.«
دربرابراینمرتبهازاسالم،عالمه)ره(ازمرتبهچهارم
ایمانصحبتبــهمیانمیآورندکهعبــارتازاین
استکهاینحالت،تمامیوجودآدمیرافرابگیرد.
عالمــه)ره(دراینجابهآیات62و63ســورهیونس
اشارهدارندکهخداوندتعالیدربارهاینمرتبهازایمان
ٌفَعلَیِهْمَواَلُهْم أَْولِیاءَاهللاَلَخــوْ میفرماید:»أاََلإَِنّ
ُقوَن)63(؛آگاهباش یْحَزنُوَن)62(الَِّذیَنآَمُنواَوکانُوایَتّ
کهاولیایخدانهخوفیبرآنانهستونهاندوهناک
میشوند،کسانیکهایمانآوردندوازپیشهمواره
مالزمباتقویبودند.«عالمه)ره(درشرحاینآیاتو
نحوهاستنباطمرتبهچهارمایماناستداللمیکنند
که»چونمؤمنینیکهدراینآیهذکرشدهاند،باید
اینیقینراداشتهباشــندکهغیرازخداهیچکساز
خوداستقاللینداردوهیچسببیتأثیروسببیتندارد
مگربهاذنخدا،وقتیچنینیقینیبرایکسیدست
داد،دیگرازهیچپیشامدناگواریناراحتواندوهناک
نمیشــودوازهیچمحذوریکهاحتمالشرابدهد
نمیترسد،ایناستمعنایاینکهفرمود:»نهخوفیبر
آنانهستونهاندوهناکمیشوند«وگرنهمعناندارد
کهانسانحالتیپیداکندکهازهیچچیزنترسدوهیچ
پیشامدیاندوهناکشنسازد،پساینهمانایمان
مرتبهچهارماستکهدرقلبکسانیپیدامیشودکه

دارایاسالممرتبهچهارمباشند.«

محمدصادق عبداللهی
پژوهشگرفلسفهتعلیموتربیت

اندیشه
عبودیت

ایمان؛ ریشه حیات سعادتمندانه
گفتاریازمرحومآیتاهللمصباحیزدیرهدربابرابطهایمانوعمل

آنچه در ادامه از نظرتان می گذرد 
تلخیصی از درس پنجاه و پنجم 
آموزش اصــول عقاید حضرت 
عالمه مصباح یزدی)ره( است که به رابطه ایمان و 
عمل می پردازد. آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی 
در این گفتار از تأثیر عمل انسان بر ارتقا یا تنزل 

مراتب ایمان سخن می گوید.

ایمان،حالتیاستروانیکهازدانشوگرایش،مایه
میگیردوالزمهاشایناســتکهشخصباایمان،
تصمیماجمالیبرعملکردنبهلوازمچیزیکهبهآن
ایمانداردبگیرد.بنابراین،کسیکهآگاهبهحقیقتی
استولیتصمیمداردکههیچگاهبههیچیکازلوازم
آن،عملنکندایمانبهآننخواهدداشتوحتیاگر
تردیدداشتهباشدکهبهآنهاعملکندیانکندبازهم
هنوزایماننیاوردهاست.اماایمانواقعیهممراتبی
داردوچناننیســتکههرمرتبــهایازآن،مالزم
بهانجامهمهوظایفمربوطهباشــدوممکناست
هیجاناتشهوییاغضبی،شخصضعیفاالیمان
رابهعصیانبکشاندولینهبهگونهایکهتصمیمبر
عصیاندائمومخالفتباهمهلوازمایمانشبگیرد.

والبتههرقدر،ایمانقویتروکاملترباشــدتأثیر
بیشتریدرانجاماعمالمناسبباآنخواهدداشت.
حاصلآنکه:ذاتاًاقتضایعملکردنبهلوازمآنرا
داردومقدارهمینتأثیراقتضاییهمبستگیبهشدت
وضعفآنداردودرنهایت،ارادهوتصمیمشخص

استکهانجامیاترککاریرامتعینمیسازد.

رابطه عمل با ایمان
عملاختیارییاشایستهوهمسویباایماناستویا
ناشایستهومخالفباجهتآن.درصورتاّول،ایمان
راتقویتودلرانورانیترمیسازدودرصورتدوم،
موجبضعفایمانوظلمانیشدنقلبمیگردد.
بنابراین،اعمالصالحهایکهازشخصمؤمن،صادر
میشــوددرعینحالکهازایمانشمایهمیگیرد
بهنوبهخودبرقوتوثبــاتایمانمیافزایدوزمینه
کارهاینیکدیگریرافراهممیســازد.ازســوی
دیگر،درصورتیکهانگیزههاییمخالفبامقتضای
ایمان،پدیدآمدوموجبانجامکارهایناشایستهای
گردیدوقوتایمانشخصبهحدینبودکهمانعاز
بروزوصدورآنهاشود،ایمانویروبهضعفمینهد
وزمینهبرایتکرارگناه،آمادهمیشودواگراینروند

همچنانادامهیابد،بهارتــکابگناهانبزرگترو
تکرارآنهامیانجامدوسرانجاماصلایمانراتهدید

بهزوالمیکند.

نتیجه
باتوجهبهروابطمتقابلایمــانوعملونقشآنها
درسعادتانسانمیتوانحیاتســعادتمندانهرا
بهدرختیتشــبیهکردکهایمانبهخداییگانهو
بهفرســتادگانوپیامهایاووبهروزپاداشوکیفر
الهی،ریشــههایآنراتشــکیلمیدهدوتنهاش
همانتصمیماجمالیوبسیطبرعملکردنبهلوازم
ایماناستکهبدونواسطه،ازآنمیرویدوشاخو
برگهایآنعبارتاستازاعمالشایستهایکهاز
ریشهایمان،مایهمیگیرند.ومیوهآن،سعادتابدی
خواهدبود.واگرریشهنباشدتنهوشاخوبرگیپدید

نمیآیدومیوهایهمبهبارنخواهدآورد.
ولیچناننیستکهوجودریشــههمیشهمالزمبا
شاخوبرگمناسبودادنمیوهمطلوبباشدبلکه
گاهیدراثرنامســاعدبودنشــرایطمحیطوبروز
آفاتگوناگون،شــاخوبرگالزمنمیرویدونهتنها
میوهمطلوبرابهبارنمیآوردکهگاهیبهخشکیدن

درختنیزمنجرمیشود.همچنینممکناستدراثر
پیوندهاییکهبهشاخهوتنهاوحتیبهریشهدرخت،
زدهمیشودآثاردیگریازآن،ظاهرگرددواحیاناًبه
تبدیلآنبهدرختدیگریمنتهیشود،واینهمان

تبدیلایمانبهکفر)ارتداد(است.
حاصلآنکه:ایمــانبهاموریادشــده،عاملاصلی
سعادتانســاناســتولیتأثیرکاملاینعامل،
مشروطبهجذبموادغذاییالزمازراهاعمالصالحه
ودفعآفاتوموادزیانباربهوسیلهاجتنابازگناهان
است.وترکواجباتوارتکابمحرمات،ریشهایمان
راضعیفمیکندوگاهیبهخشکیدنآن،منتهی
میشــود،چنانکهپیوندعقایدنادرســت،موجب

دگرگونیماهیتآنمیگردد.

اندیشه
بندگی
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از جست و جوی چیکا تا غریبه ای در قایق
میچآلبومازجدیدترینکتابشمیگوید

»کنت برانا« و دو اقتباس از 
»آگاتا کریستی« 

فیلم»مرگروینیل«یکیاز2اقتباسســینماییمشهور
کنتبرانا،بازیگروکارگردانمشــهوربریتانیایــی،ازآثار
آگاتاکریستیاســت.برانافیلممرگروینیلرابراساس
فیلمنامهایکهمایکلگرین،بااقتبــاسازرمانیبههمین
ناماثرآگاتاکریستی،درســال1937نوشته،ساختهاست.
کنتبرانا،ریدلیاســکات،جودیهفلوندوکوینوالشاز
تهیهکنندگاناینفیلمهســتند.دراینفیلمتامبیتمندر
نقشبوک،دوستهرکولپوآرووپسراوفومیا،آنتبنینگ
درنقشمادربوککهنقاشــیشناختهشــدهنیزهستو
کنتبرانادرنقشهرکولپوآروبازیمیکنند.راسلبراند،
علیفضال،دانفرنــچ،گالگادوت،آرمیهامر،رزلزلی،اما
مککی،سوفیاوکندو،جنیفرســاندرزولتشیارایت،نیزاز
دیگربازیگراناینفیلمهستند.کنتبراناوتامبیتمنکهدر
فیلم»قطارسریعالسیرشرق«نیزدرنقشپوآرووبوکبازی
کردهبودند،درمرگروینیلنیــزنقشهایخودراتکرار
کردهاند.اینسومیناقتباستصویریازمرگروینیلاثر
آگاتاکریستیاست.درسال1978نیزفیلمیبههمیننامبا
بازیپیتریوستینفدرنقشهرکولپوآروودرسال2004
همســریالیبابااقتباسازاینرمانکریستیبابازیدیود
ساچتساختهشــدهبود.فیلمبرداریاینفیلمدرسپتامبر
2019دراســتودیوهایالنگکراسانگلیسآغازشدودر
دســامبرهمانســالخاتمهیافت.اکراناینفیلمچندین
باربهدلیلشــیوعویروسکرونابهتعویقافتاد.اینفیلمدر
نهایتدرماهفوریــه2022بهبازارهایجهانــیراهیافتو
درهمینماهدربریتانیاوآمریکانیزاکرانشــد.فیلممرگ
روینیلکهبابودجهایمعادل90میلیوندالرساختهشد،
136.7میلیوندالردرگیشهفروشکرد.اینفیلمتابهامروز
دهمینفیلمپرفروشسال2022لقبگرفتهاست.63درصد
از260منتقدیکهدرسایتروتنتومیتوز،دربارهاینفیلم
نظردادهاند،نســبتبهفیلممرگروینیلنظرمثبتیارائه
کردهاند.اینسایتبااشارهبهمجموعنظراتمنتقداندرباره
اینفیلمنیزنوشتهاست:بازیستارگانحاضردرفیلممرگ
روینیلوعالقهویژهکنتبرانابهموضوعداستاناینفیلم
طراوتوسرزندگیبخشیدهوبهآنجنبهسرگرمکنندهداده
است.50منتقدمراجعهکنندهبهمتاکریتیکنیزاز100امتیاز
بهاینفیلم52امتیازدادهاند.دراینســایتبهدیدگاههاو
نظراتمتفاوتمنتقداننسبتبهفیلممرگروینیلاشاره
شدهاست.دیویدرونی،منتقدهالیوودریپورتر،نیزدربارهاین
فیلمنوشتهاست:دربرخیازماکهدراینفیلمبهدنبالشکوه
نسخهسینماییسال1978فیلممرگروینیلبهکارگردانی
جانگیلرمــنبودیم،بادیدنفیلماخیربراناایناحســاس
ایجادشــدهکهبهرغماینکهکنتبراناتوانستهقواعدروایت
داستاندرفیلمرارعایتکندوفیلمنامهنیزانسجامداستانی
خوبیداردوطراحیصحنههمبیاشکالاستامادرنسخه
جدیدســینماییمرگروینیلتاحدزیادیازجنبههای
سرگرمکنندهفیلمکاستهشدهاست.اوئنکلیبرمن،منتقد
ورایتینیزفیلممرگروینیلبرانارابهمثابهدسرینسبتا
خوشمزهتوصیفکردهکهتاحدزیادیرضایتتماشاگرانرا
بهدنبالداشتهاست.بااینحالمنتقدورایتینیزبراینباور
استکهمرگروینیلاحساسسرزندگیپسازتزریقسرم

رابهتماشاگرمنتقلنمیکند.

 قطار سریع السیر شرق
قطارسریعالسیرشرقنیز
فیلمیرازآلودبهکارگردانی
کنتبرانادرســال2017
اســت.کنتبرانااینفیلم
رانیزبااقتباسازفیلمنامه
مایــکلگرین،براســاس
رمانیبههمیننامنوشته
آگاتاکریســتیدرســال
1934ساختهاست.دراین

فیلمبازیگرانینظیرتامبیتمن،کنتبرانــا،پنهلوپهکروز،
ویلمدفو،جودیدنچ،جانیدپ،جاشگاد،درکجاکوبی،
لزلیاودومجونیور،میشلفایفرودیزیریدلینقشآفرینی
کردهاند.دراینفیلمنیزکنتبراناایفاگرنقشهرکولپوآرو
تلویزیونیاز بودهاست.اینچهارمیناقتباسســینماییـ
داســتانقطارسریعالسیرشرقاســت.درسال1974یک
فیلمسینماییباهمینعنوانبابازیالبرتفینیدرنقش
هرکولپوآرو،در2001نیزیکفیلمتلویزیونیبانام»قطار
سریعالسیرشــرق«بابازیآلفردمولینادرنقشپوآروودر
ســال2010نیزیکیازســریالهایهرکولپوآروبابازی
دیویدســاچتبااقتبــاسازرمانقطارسریعالســیرآگاتا
کریستیساختهشدهاست.داستاناینفیلمدربارههرکول
پوآرو،کارگاهسرشناســیاســتکهدرحالتحقیقروی
یکقتلرازآلوددرقطارسریعالســیرشــرقدرسالهای
دهه1930میالدیاست.فیلمبرداریقطارسریعالسیرشرق
درنوامبر2016آغازشــد.اینفیلمیکیازمعدودتولیداتی
استکهدردهههایاخیردربریتانیابااستفادهازدوربینهای
65میلیمتریفیلمبرداریشدهاست.قطارسریعالسیرشرق
دردومنوامبر2017درسالنبزرگنمایشرویالآلبرتهال
لندناکرانشــد.تنهایکروزبعدنیزنمایشاینفیلمدر
سینماهایبریتانیاآغازشــد.کمپانیفاکسقرنبیستمدر
10نوامبر2017پخشاینفیلمدرسینماهایآمریکاراآغاز
کرد.قطارسریعالسیرشرقکهبابودجهایمعادل55میلیون
دالرساختهشدهبود،درمجموع352.8میلیوندالردرگیشه
فروشکرد.منتقداندربارهاینفیلمعمدتانظراتمختلفی
ارائهدادهاند،اغلبمنتقدانبازیتیــمبازیگراناینفیلمو
ارزشهایتولیدآنراموردتحسینقراردادهاندوبرخینیزاز
فیلمنامهقطارسریعالسیرشرقبهدلیلاینکهچیزجدیدی

بهاقتباسهایسینماییقبلیاضافهنکردهانتقادکردهاند.

خانه آب نبات
»خانــهآبنبــات«اثــررمان

جنیفرایــگان،ازبهترین
داستانسرایانونویسندگان
آمریکاییاســتکهسابقه
بردنجایزهپولیتزرنیزدرکانامهخوددارد.ازاو2کتاب
»ساحلمنهتن«و»جوخهزمان«)مالقاتباجوخه
آدمکش(بهفارسیمنتشرشدهاست.خانهآبنبات
ازجملهکتابهایمطرحوپرفروشســال2022در
زمینهادبیاتورمانپستمدرننیزمحسوبمیشود.
بهگزارشاسکوایرخانهآبنباترمانیعجیباست
کهداستانهایآندرادامهکتاب»مالقاتازجوخه
آدمکش«روایتمیشود.شــخصیتهایجذابو
خاطرهانگیزکتاباخیردررمانخانهآبنباتتکرار
میشود؛اهمیتاینکتابنهتنهابهایندلیلاست
بلکهعلتاصلیترینیزدارد؛دررمانخانهآبنبات
تأکیدویژهتریبرتصوراتارائهشدهدررمانمالقات
باجوخهآدمکشمیشود،خیلیازفصولاینکتاب
براساسمتنهایکوتاهومحتوایایمیلهابهنگارش
درآمدهاست.درجهانترســیمشدهدراینکتاببا
تصاحبناخودآگاهشخصیتهاتوسطصاحبیک
شرکتعظیمفناوری،دنیابرایهمیشهتغییرکرده
است.اکنونناخودآگاهانسانهاتبدیلبهیکپلتفورم
جمعیشدهکهخاطراتموجوددرآنذخیرهمیشود
وبرایهرکاربریقابلدسترســیاست.درحالیکه
ایگانازمیانداستانهایبهظاهرغیرمرتبطدراین
ناخودآگاهجمعیگذرمیکند،پرسشهایمهمیرا
دربارهنیازذاتیانسانبهایجادارتباطاجتماعینیز

مطرحمیکند.

کتاب

کتاب

کتاب

نگاه

دریای صلح
»دریایصلح«اثرجدیدامیلیســنت
جانمندلاســتکهپیشتــربهدلیل
نــگارشکتاب»ایســتگاه11«برنده
جایزهآرتورسیکالرکشدهبود.کتاب
ایستگاه11راپگاهصمدزادهبهفارسی
ترجمهکردهاست.بهگزارشاســکوایر،دریایصلحششمین
رمانمندلاستکهدرقالب4داستانمعمایی،روایتهاییاز
شخصیتهاییارائهمیدهدکهبهطرزعجیبیوقایعمشابهی
برایآنهارویمیدهــد.اینرماناکنــوندرمیانرمانهای
برترسال2022وهمچنیندرفهرســتکتابهایپرفروش
نیویورکتایمزنیزقرارگرفتهاســت.نویسندهدرکتابدریای
صلحتوانستهبهطرزاستادانهایداستانهایاینشخصیتهارا
درهمآمیزد.مندلدراینرمانداستانتعدادیازشخصیتهایی
کهدرگذشتهبرایآنهااتفاقاتزیادیافتادهوبهنظرافرادبیربطی
نسبتبههممیآیندرابهطرزبسیارشگفتانگیزیبهیکدیگر
پیونددادهاست.دریایصلحدرواقعداستانشخصیتهاییاز
گذشــته،حالوآیندهرادنبالمیکندکههمگیدرعصرخود
بایکبیماریهمهگیرروبهروهســتند.دریــایصلحازجمله
رمانهاییاستکهشخصیتهایمختلفآندرزمانهاییکه
صدهاسالبایکدیگرفاصلهدارند،زندگیمیکنندامایکچیز
آنانرابهیکدیگرپیونددادهاست،آنهمبروزبیماریهمهگیردر
مرحلهایازدورانزندگیشانوتالشبیوقفهآنهابرایجلوگیری
ازخاتمهزندگییارسیدنبهخطپایاناست.مندلدررمانهای
خود،ازجملهایستگاه11ودریایصلحتالشداردبهاینپرسش
پاسخدهدکهاگرجهانهمیشهروبهپایانبهنظرمیرسد،چگونه
میتوانیمدرمواجههبااینجهانروبهپایانزندگیکنیم؟ازجمله
آثارمندلمیتوانبه»شبآخردرمونترال«،»تفنگخواننده«،

»کوارتتلوال«و»هتلشیشهای«اشارهکرد.

پست فطرت
وینمنمولفکتاب»پســتفطرت«ســارا

یکیازبهتریننویســندگانجنایی
معاصراست.اوازجملهنویسندگانی
استکهرمانهاونمایشنامههایشرا
اغلببراساسوقایعواقعیمینویسند،
ازاینروبهویلقبجنایینویسواقعگرادادهاند.پســتفطرت
امسالدرمیانبرترینوپرفروشترینرمانهایسالقرارگرفته
است.اودراینرمانداستانادگاراسمیت،متهمبهقتلیراروایت
میکندکهبهدلیلارتباطاتشباافــرادصاحبنفوذازمجازات
مرگرهاییمییابد.ویلیامافباکلی،بنیانگذارماهنامه»نشنال
ریویو«ازجملهافرادیاستکهبراینجاتادگاراسمیتازمرگ
پادرمیانیکردهاست.اســمیتدرنهایتباترفندوفریبموفق
میشودجوازآزادیخودرااززندانبهدســتآورد.اینمسئله
سببشهرتاودردنیایادبیمیشودامادرنهایتاونمیتوانداز
موقعیتیاستثناییکهبرایشفراهمآمدهاست،استفادهکندودر
حادثهایبهزنیآسیبجانیمیزند.اینمسئلهباعثمیشودکه
خونبیگناهانکشتهشدهتوسطادگاراسمیتهیچگاهازدستان
افرادیمانندباکلیپاکنشودکهبرایآزادیویتالشکردند.
ساراوینمندررمانپستفطرتباارائهجزئیاتکاملازاینوقایع
نشانمیدهدکهچگونهنظامقضاییآمریکارامیتواندستکاری
کردوچگونــهدراینگونهمواقعحقوقزنانقربانیبهســادگی
پایمالمیشود.ساراوینمنبانگارشرمانپستفطرتخودرا
دوبارهبهعنوانیکیازنویسندگانبرجستهمعاصردرژانرجنایی
مطرحکردهاست.ازدیگرآثارمهمساراوینمنمیتوانبهکتاب
»لولیتایواقعی:ربودنسالیهورنرورمانیکهدنیارابیزارکرد«،
اشارهکرد.منتقدان»رادیوینشنالپابلیک«،لسآنجلستایمز،
واشنگتنپستوبوســتونگلوب،اینرمانرابانقدهایمثبت

موردتمجیدقراردادهاند.

مدت هاست کتاب های میچ آلبوم بین خوانندگانش به عنوان منبع الهام بخشی برای گفت وگوهای 
متفکرانه، امید و ایمان شناخته شده است. او در چندین کتاب که از پرفروش ترین کتاب ها به شمار 
می روند از مفهوم بهشت نوشته است؛ کتاب هایی چون »پنج نفری که در بهشت مالقات می کنید« 
و »سه شنبه ها با موری«. او برای نخستین بار از یک داستان خیالی استفاده کرده تا نشان دهد اگر کسی خداوند را به هنگام نیاز صدا بزند و خدا به 
واقع مقابلش ظاهر شود، چگونه به او کمک خواهد کرد یا صدا و عملش چگونه خواهد بود؟ در »غریبه ای در قایق نجات«، 10نفر از حادثه انفجار در 
کشتی نجات یافته و مدت 3روز است روی آب های اقیانوس شناور هستند. آنها به مرد غریبه ای در اقیانوس برمی خورند که بی هیچ وسیله ای روی 
امواج شناور است و او را داخل قایق نجات می کشانند. این داستان از زبان یکی از مسافران و نوشته هایش در یک دفترچه یادداشت نقل می شود؛ 
دفترچه ای که یک سال بعد در قایق خالی که موج ها آن را به جزیره کشانده اند پیدا می شود. سربازرس جزیره، جارتی لیفلور، مردی است که با خود 
می جنگد تا معمای آنچه به واقع اتفاق افتاده را درک کند. مهمان این گفت وگو میچ آلبوم، نویسنده 7 کتاب از پرفروش ترین کتاب های نیویورک 
تایمز است؛ کتاب هایی چون غریبه ای در قایق نجات که به بیش از 47 زبان در دنیا ترجمه شده و بیش از 40میلیون نسخه از این کتاب به فروش رسیده 
است. پس از کتاب های پرفروش »در جست وجوی چیکا« و سری داستان های هفتگی »تماس« که به شکل آنالین منتشر شد و هدف آن جمع آوری 
کمک های مالی برای کمک به بیماری همه گیر کرونا بود. میچ  آلبوم در زادگاهش دیترویت، مؤسسه های خیریه ای برای شهروندان محروم تاسیس 
کرده است و نظارت بر 9مؤسسه را خودش به عهده دارد. او همچنین پرورشگاهی را در پورت دوپرنس هائیتی بنا کرده است که هر ماه به آن سر می زند. 
در مصاحبه ای اختصاصی با آقای آلبوم از آنچه الهام بخش نوشتن داستان غریبه ای در قایق نجات بوده، آگاه می شویم. میچ آلبوم این گفت وگو را با 

»شیریدز« انجام داده و الهه شمس نژاد، مترجم کتاب غریبه ای در قایق نجات، آن را به فارسی برگردانده است.

الهه شمس نژادگفتوگو
مترجم

طریقه  انتخاب نوشــته هایتان به 
چه صورت است؟ آیا ده ها طرح نوشته شده 
دارید که طی سال ها از یکی از آنها استفاده 
می کنید؟ یــا اینکه جرقــه ای در ذهن تان 
به وجود می آید که »آهــان! کتاب بعدی من 

راجع به این موضوع خواهد بود«؟
هیچوقتنوشتههایمرابراســاسطرحازپیش
تعیینشدهنمینویسم.کتابهایمنبرمبنای
ایدهها،الهاماتیادرسهاییاستکهیادگرفتهام
وفکرمیکنمشــایدبرایدیگرانهمسودمند
باشد.نوشتهامرااینطورشروعمیکنم،بعدبرایش
طرحمیریزم.درموردغریبهایدرقایقنجاتهم
میدانستمبهمردمیاحتیاجدارمکهدرشرایط
ناامیدیمطلققرارگرفتهوازخداکمکبخواهند.
بنابراین،فکرکردمناامیدانهترینموقعیت،البتهبه
نظرمن،ایناستکهوسطاقیانوس،بایکقایق
نجاتگیرکردهباشیدوکسیهمبرایکمکتان
نیاید.اینبودکهطرحرااینطوریپیادهکردم.

همیشه برای راوی کتاب هایتان 
انتخاب های جالبی دارید. در کتاب »تارهای 
جادویی فرانکی پرستو« موسیقی، داستان 
را روایت می کند. در غریبه ای در قایق نجات 
چطور درباره اینکه داستان از زبان چه کسی 

باشد، تصمیم گیری کردید؟ 
منمرتبراویداستانرااززباناولشخصبه
سومشخص)دانایکل(تغییرمیدهم.گاهی
هماززباندومشخصاستفادهمیکنم،یعنی
همانکاریکهدرکتابدرجستوجویچیکا
کردم.درموردکتابغریبهایدرقایقنجات،
میخواســتمدفترچهایموجودباشدکهیک
سالبعدتویقایقنجاتپیداشود.برایاینکه
بتوانمطرحداســتانرابهدرستیپیادهکنمو
ادامهداستانبعدازاینکهدفترچهپیدامیشود،
بهلحاظمنطقیمعنادارباشد،احتیاجبهیک
نفرداشتمکهحرفهایخودرادرآندفترچه
بنویســد.بنابراینتصمیمگرفتــمراوی،اول

شخصوشخصیتاصلیداســتان،»بنجی«
باشد.ازسوییدیگر،اینداستانمرتبازدریا
بهخشــکیتغییرپیدامیکندوموردسومهم
داریمکهقسمتاخباراســت.درایندومورد
آخرازشخصسومیادانایکلاستفادهکردم.

بنابرایناینداستان3راویدارد.

بیشتر داســتان های شما روی 
بهشت تکیه دارد. در این کتاب می بینیم از 
یک قادر توانا که همان خداوند باشد، صحبت 
به میان می آید. موقع نوشتن در مورد این 

مفهوم، چه چیزی مدنظرتان بود؟
خــب،اولاینکهخیلیشــجاعتمیخواهد
آدماززبانخدابنویســد.میخواستممطمئن
شومهرکسباهردینوعقیدهای،اینکتاب
رابخواندوازداســتانآنلــذتببردوکاری
کهشخصیتداســتانانجاممیدهدراقبول

داشتهباشد.

چه چیزی در مورد شما ممکن است 
مردم را متعجب کند؟

وقتیباگروهموسیقیراککارمیکنیم،خیلی
خوبازالویستقلیدمیکنم،حداقلبعضیاز
مردماینطوریفکرمیکنند.منمطمئنهستم

کهالویساینطورفکرنمیکند.

االن روی چــه پــروژه ای کار 
می کنید؟

رویچندفیلمتلویزیونیکارمیکنمودرحال
نگارشفیلمنامهچندتاازآنهاهســتم.دوست
دارمبدانمازکارهایمدررسانهایمانندتلویزیون

چطوراستقبالمیکنند.

هم اکنون مشــغول خواندن چه 
کتابی هستید؟

نامشکتاب»نفــس،علمجدیــدازیکهنر
گمشده«است،اثرجیمزنستور.

مروریبرآثارمیچآلبوم

خاطرات قایق نجات

رابرایاوانجاممیدهد.داستانخواندنیتالشهایاوبرایمداوای
چیکا،درواقعشرحداستانیواقعیاست.

سه شنبه ها با موری
شایدایرانیانباکتابسهشــنبههاباموریبیشترآشناییداشته
باشند.اینداستانروایتمالقاتهایهفتگیاوبااستادشموریو
آنچهدرایندیدارهاازاومیآموزد،است.بهگفتهنویسنده،قراربود
براینداینمالقاتهایادداشــتهاییباشندکهبااتکابهآنهاهزینه
درماناستادشرافراهمکند.امابهناگاهبهکتابیارزشمندتبدیل
میشودکهاکثرمردمدنیاآنراخواندهاند.همانطورکهاشارهکردم،
میچآلبومنوازندهاستوباموسیقیآشناییدارد.اوبهدلیلهمین
آشناییباموسیقی،داستان»تارهایجادوییفرانکیپرستو«رابا
شخصیتمحورییکگیتاریستواززبانموسیقیروایتمیکند.

رمانیبلندوتأثیرگذاروانگیزشیکهازعشقوپشتکارمیگوید.

غریبه ای در قایق نجات
»غریبهایدرقایقنجات«بهعنــوانآخرینکتابمیچآلبوم،دوم
ماهمی2021،مصادفبایازدهمآبان1400بهچاپرسید.باآشنایی
وعالقهایکهبهنوشتههایمیچآلبومداشتممترصدچاپآنبودم
وبالفاصلهدستبهکارترجمهآنشدم.ماننداکثرداستانهایمیچ
آلبوم،تاآخرینورقازآنچهدرعالمواقعیترخدادهبیخبرهستیم.
راویاینداستاننیزمردیزخمخوردهوزجرکشیدهاستکهاز
طریقدستنوشتههایبهجاماندهازاودرقایقنجات،ازسرگذشتش

وآنچهبراورفتآگاهمیشویم.یککشتیاشرافی،بامسافرانیاز
طبقهباالومرفهجامعهدچارحادثهمیشــودوفقط10نفرازاین
حادثهجانسالمبهدرمیبرندودریکقایقنجات،روزهاوماهها
باهمهمسفرمیشوند؛10نفرازطبقاتمختلفجامعه؛ازصاحب
کشتیگرفتهتاکارگررویعرشــه.آنهاکهبهکشتیدعوتشده
بودند،بهامیدشکلگرفتنیکایدهبزرگدعوتراپذیرفتهبودند
وآنهاکهازخدمهکشتیمحسوبمیشدند،بهامیدفراهمکردن
پولیبرایگذرانزندگی.حاال،درقایقنجاتتفاوتیبینشاننیست
وهمهتنهایکآرزودارند؛نجاتازاقیانــوس.درچنینوضعیتی
»چیزیراکهبدنبیشــتربهآننیازدارد،ازآنمحروماستواین
خودیکریاضتاست.تمامتمرکزبهیکجامعطوفمیشودوآن
اینکهچگونهآنرابهدستآورد.«نجاتیافتگان،گرسنه،درحالیکه
یککشتیمملوازموادغذاییمقابلچشمانشانبهقعرآبهامیرود
وتشنه،درحالیکهدورشانراآبفراگرفتهاست،درمیاندریای
خروشــانبهمقصدینامعلوممیروند.هرلحظهامواجاقیانوسو
کوسههابهآنهاحملهورمیشوندوخبریازنیرویکمکینیست،
تنهابایدازخداوندکمکبخواهند.گاهزیباییهایافقواقیانوسرا
میبینندوبهعظمتخداوندپیمیبرندوگاهامواجچنانآنهارادر
خودمیبلعدکهخشمخداوندرانظارهمیکنندوکاریازدستشان
برنمیآید.مااغلبداســتانهایمانرابرایهــمبازگومیکنیم.
گاهیاینداستانها،روایتبقاستوگاهدربارهحضورخداونددر
زندگیمان.داستانهاییکهباورشسختاست،مگرچیزیراکه

سبببهوجودآمدنآنشدهباورداشتهباشیم.

یادداشت

آرش نهاوندی؛ روزنامهنگار

میچ آلبوم، نویسنده پرآوازه آمریکایی است که 
اکثر کتاب هایش به بیش از 42زبان دنیا ترجمه 
شده اند. او در ایالت میشیگان، شهر دیترویت 
و در خانواده ای متوسط به دنیا آمد. میچ آلبوم 
عالوه بر اینکه نویسنده چیره دســتی است، نمایشنامه نویس، 
فیلمنامه نویس، مجری رادیو و نوازنده نیز هســت و بیشــتر 
نوشته هایش را از اتفاقاتی که در حرفه و زندگی روزمره اش رخ 
می دهد، الهام می گیرد و از آن داستانی شگفت انگیز می سازد. 
حقیقتی از البه الی سطرهای نوشته های میچ آلبوم موج می زند که 
از ورای آن، خواننده به روحیات نویسنده پی می برد. از نوشته های 
میچ آلبوم در کتاب هایی چون »سه شنبه ها با موری«، »نفر بعدی 
که در بهشت مالقات می کنید«، »تارهای جادویی فرانکی پرستو« 
و بسیاری از نوشته های دیگر او به این نکته پی می بریم که میچ 

آلبوم انسانی معتقد، نوع دوست و با روحیاتی لطیف است. 

داستان چیکا 
ازآنجاکهسرمنشأنوشتههایایننویسندهبزرگازدلاجتماع
وطبقهمتوسطجامعهشکلمیگیرد،هربارداستانیدلنشینو
بهیادماندنیازخودبهجامیگذارد،مانندداستان»تماس«که
دربارهویروسکروناست؛ویروسیکهدرروابطبینمردمتحولی
شگرفوجودآوردهاست.شایدباخواندناینداستانپیببریم،
احوالتمامعالمیاندریکهمهگیرییکســاناستوتنهانوع
برخوردشاندرمصایبورنجهابایکدیگرتفاوتدارد.درخالل
ترجمهکتاب»درجستوجویچیکا«کهشرحداستانیواقعی
ازیکدخترپرورشگاهیوبیماراست،متوجهشدم،میچآلبوم
درســفریکهداوطلبانهپساززلزله2010بههائیتیداشته،با
همیاریمردم،پرورشگاهیدرهائیتیدایرکردهاست.اوهرچند
وقتبههائیتیسفرمیکندومایحتاجکودکاننیازمندرانهتنها
بهلحاظمادیبلکهبهلحاظمعنــویوعاطفیبرآوردهمیکند.
دراینمیان،اوباچیکا،دختر3سالهویتیمیکهخانوادهاشرا
ازدســتدادهبود،بهدلیلبیماریایکهداشت،رابطهعاطفی
نزدیکیپیدامیکند.میچایندختربیماررابهدیترویتمیشگان،
محلزندگیخودشدرآمریکامیبردوآنچهازدستشبرمیآمد
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