
حماسه مردم 
برای قدس
  مردم ایران و كشورهاي مختلف جهان
در مراسم روز قدس خواستار پایان 

اشغالگري صهيونيست ها شدند

 كل فلسطين به صحنه مقاومت تبدیل
 و همه طرح های سازش با دشمن صهيونيست

باطل شده است

فینال دربسته!
 نساجی به یک قهرمانی تاریخی رسید
اما اتفاقات فینال کامال تحت تأثیر 

دعواهای قبل از مسابقه و درهای بسته 
رختکن قرار گرفت

با وجود گذشــت 3روز از فینال جام حذفی، 
حرف وحدیث ها درباره اتفاقــات ابتدای این 
بازی همچنان ادامه دارد و هر ساعت یکی از 
اعضای کادر فنی 2تیم علیه یکدیگر مصاحبه 
می کنند. ســوژه مصاحبه ها و حمالت لفظی 
علیه یکدیگر هم همــان دعوای عجیب 2تیم 
بر سر رختکن ها ســت. برای هواداران فوتبال 
خیلی عجیب بود که ســاعتی قبل از شروع 
این مســابقه، ویدئویی از دعــوای مربیان و 
دســت اندرکاران 2تیــم روی کانال ها قرار 
گرفت. معموال عادت داشــتیم این دعواهای 
داخل تونل ورزشگاه را بعد از پایان هر مسابقه 
تماشــا کنیم اما این بار دو طرف خیلی زودتر 
دست به کار شده بودند! داستان از این قرار بود 
که براساس قرعه کشی قبل از مسابقه، رختکن 
میزبان به تیم نساجی و رختکن میهمان به تیم 
آلومینیوم تعلق گرفته بود. اما نساجی چی ها 
ساعاتی قبل از بازی رختکن میهمان را تصرف 
می کنند و اعضای آلومینیــوم هنگام ورود به 
ورزشگاه با درهای بســته این رختکن مواجه 
می شــوند. تیم اراکی حدود 25دقیقه پشت 
درهای بســته رختکن مانده بودند و ویدئوی 
جروبحث مهدی رحمتی با درودگر و سهیل 
مهدی و ســایر مســئوالن برگزاری مسابقه 
خیلی زود در فضای مجازی وایرال شــد. تیم 
نســاجی در 2بازی قبلی اش مقابل استقالل 
و مس کرمان نیز از همین رختکن اســتفاده 
کرده بود و به گفته برخی از مربیان آلومینیوم 
آنها به دلیل اینکه این رختکن را برای تیم شان 
خوش یمن می دانستند، اصرار داشتند در این 
بازی هم از همین رختکن میهمان اســتفاده 
کنند؛ البته اگر در گمانه زنی پیرامون انگیزه 
نســاجی چی ها به همین حد اکتفــا کنیم و 
پای رمل و جادوگری را وسط ندانیم. خالصه 
در تمام دقایقی که آلومینیومی ها پشــت در 
رختکن مانده بودند، دو سه نفر از اعضای کادر 
فنی و تدارکات نساجی با هماهنگی سرمربی 
این تیم درون رختکن بوده  و در را قفل کرده 
بودند. همین اتفاقات باعث عصبانیت شــدید 
اعضای آلومینیوم شده و به محض ورود ساکت 
الهامی به ورزشــگاه درگیری هایــی میان او 
و کادر فنــی اراکی ها رخ می دهــد. به گفته 
مربیان آلومینیوم، ســاکت الهامــی در این 
درگیری لگدی به محمد نــوازی  زده و البته 
از الفاظ زشتی هم استفاده کرده است. اشکان 
نامداری، مربی دروازه بان های آلومینیوم دیروز 
به طرفداری گفت: »وقتی کلید یدک آوردند و 
در را باز کردند، دیدیم 3نفر از اعضای نساجی 
داخل هستند. من از بین آنها علی جانملکی 
را می شــناختم که با لبخند آمد بیرون. واقعا 
خجالت آور است.« محمد نوازی هم در گفت وگو 
با تلویزیون مدعی شد: »زمانی که ساکت الهامی 
همراه با تیمش وارد تونل ورزشگاه آزادی شد، 
همزمان به فردی کــه داخل رختکن بود زنگ 
زد و گفت در را باز کنند.« در نهایت این غائله 
با انتقال اعضای نساجی به رختکن دیگر ختم 
شد اما تمامی اعضای تیم آلومینیوم بعد از بازی 
مدعی شــدند همین جنگ های روانی باعث 
شکست آنها شــده و مهدی رحمتی هم رو به 
دوربین های تلویزیون گفت: »بازی را بیرون از 

زمین باختیم.«

شانسودفاعوکلینشیت
گذشــته از بحث های حاشــیه ای، بحث های 
فنی کارشناســان پیرامــون این مســابقه 
همگی حکایت از برتــری آلومینیوم در این 
مســابقه دارند و قهرمانی نســاجی را حاصل 
خوش شانســی این تیم و کم دقتی مهاجمان 
حریف در ضربــات آخر می داننــد. آمارهای 
متریکا نشــان می دهند آلومینیــوم در این 
مسابقه 55درصد مالکیت توپ داشته، 99پاس 
بیشتر از حریف داده و در ازای 19شوتی که به 
ســمت دروازه زده فقط متحمل 8شوت شده 
است. در شوت های داخل چارچوب هم برتری 
5-3 از آن آلومینیوم است و به خاطر داریم که 
اراکی ها عالوه بر 5شوت داخل چارچوب 2بار 
هم تیر دروازه نســاجی را لرزانده اند. ساکت 
الهامی بعد از بازی گفت: »نیمه اول، بدترین 
نیمه نســاجی در دوره مربیگــری من بود.« 
البته تیم او در نیمه دوم کمی بهتر شد اما باز 
هم اشــتباهات زیادی در خط دفاعی داشت 
و بعــد از گلی که روی ضربه ایســتگاهی زد، 
با خوش اقبالی از چنــگ آلومینیوم فرار کرد. 
امید گل نساجی در این بازی فقط 0.14 بود 
اما با همین امید گل اندک به یک گل رسید. 
درحالی که آلومینیــوم از امید گل0.84 هیچ 
بهره ای نبرد و با بدشانســی نخستین فینال 
عمرش را باخــت. دروازه علیرضا حقیقی در 
این بازی هم بســته ماند تــا او جام حذفی را 
با 390دقیقه گل نخوردن به پایان برســاند. 
نســاجی طی 5بازی اش در ایــن جام فقط 
یک گل خورد که آن هــم در دقیقه30 بازی 
با گل گهر توســط رضا شــکاری زده شد اما 

قائمشهری ها آن مسابقه را 3-1 بردند.
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مورد عجیب دراگان
تردیدها در مورد ماندن یا نماندن اسکوچیچ در 

تیم ملی کشورمان همچنان ادامه دارد؛ چرا حتی 
یک ملی پوش یک پست به نفع او نمی گذارد؟
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کلوپ که قراردادش 2 سال بعد با 
لیورپول تمام می شد، برای 2 سال دیگر 

قراردادش را با سرخ ها تمدید کرد

تمدید با آقای معمولی
فعال تیم ملی روی هواست
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خودم هم 
همین قرعه 
را انتخاب 
می کردم
سردار آزمون در گفت وگو با همشهری 
قرص و محکم از سرمربی تيم 
ملی دفاع کرده و می  گويد: کوبيدن 
اسکوچيچ واقعا خنده دار است
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شقایق روزبهان، کاپیتان قائمشهری تیم 
فوتبال سپاهان از قهرمانی نساجی خوشحال 

گزارششده اما خودش را سپاهانی می داند
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یادداشت
مهدی سعیدی؛ كارشناس مسائل سياسی

طراحی مکانيسم هایی برای ارتقای سيستم حکمرانی، 
یکی از مهم ترین مقوله هایی است كه در الگوی پيشرفت 
هر كشور باید برای آن منطق و ابزارهایی را طرح ریزی 
و لحــاظ كرد. در ایــن ميان نقش مردم در پيشــبرد 
نظام سياسی به  ســوی اهداف و هدف گذاری های مشخص شده، نقش راهبردی و 
بی همتایی است كه نمی توان به سادگی از كنار آن گذشت. نقش مردم را از زوایای 
مختلفی می توان مورد توجه قرار داد كه در این ميان مطالبه گری یکی از مهم ترین این 
كاركردهاست. مطالبه گری یکی از مسائل مهم در عرصه حکمرانی است كه وجود آن 

در ساختار قدرت، می تواند متضمن پویایی حركت كلی نظام باشد.
رواج فرهنگ مطالبه گری یکی از ویژگی های ممتازی است كه بارها مورد تأكيد رهبر 
فرزانه انقالب اسالمی قرار گرفته است. حکيم فرزانه انقالب اسالمی در جمع قشرهای 
مختلف دانشجویان به مبحث مطالبه گری در جنبش دانشجویی پرداختند و متذكر 
شدند: »مطالبه گری شما به گونه ای باشد كه هم در بيان صورت مسائل و هم در مقام 

ارائه راه حل ها، با دشمن مغرض، مخرج مشترک پيدا نکنيد.«
این تعابير به خوبی حکایت از آن دارد كه مقام معظم رهبری در عمومی سازی گفتمان 
مطالبه گری مصر هســتند و به هيچ وجه از آن كوتاه نمی آیند و در اكثر دیدارهای 
دانشــجویی بر این مهم تأكيد ورزیده اند. ســال1399 بود كه معظم له در ارتباط 
تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی فرمودند: »این پرچم آرمان خواهی و 
مطالبه گری را زمين نگذارید«، اما از آنجا كه مطالبه گری تيغ دولبه است، دراین باره 

باید به چند نکته توجه كرد:
جامعه پویا، جامعه مطالبه گر است؛ جامعه ای كه در آن ولی نعمتان جامعه  كه مردم باشــند، از نماینــدگان و خادمان خود كه مســئوالن باشــند، 1
مطالبه گری می كنند. در این نگاه آن روی سکه مطالبه گری، پاسخگویی است. به واقع 
این مردم هستند كه با مطالبه گری شان مسئوالن را به پاسخگویی سوق خواهند داد. 
این مطالبه گری و پاســخگویی در چند عرصه قابل تعریف است؛ مطالبه اهداف و 
آرمان های انقالب اسالمی، مطالبه تحقق قانون اساسی و اصول و بندهای بر زمين 
مانده، مطالبه فرامين و رهنمودهای رهبری انقالب، مطالبه ضرورت های جامعه و 
خواسته های ملت و مطالبه شعارها و وعده های انتخاباتی داده شده، ازجمله مهم ترین 

مطالبه هایی هستند كه در این ميان می توانند مورد پيگيری قرار گيرند.
فراموش نباید كرد كه وقتی یک ارزش در جامعه خریدار پيدا كرده و با اقبال  عمومی مواجه می شود، كاسبانی نيز به ميدان خواهند آمد و تالش خواهند 2
كرد تا خود را به عنوان پيشقراوالن مطالبه گری معرفی كنند. در این ميان جامعه بصير 
جامعه ای اســت كه بتواند جنس بدلی را از اصل تشــخيص دهد و اجازه ندهد این 
كاسبان جایگزین صاحبان امر مطالبه گری شوند؛ امری دشوار كه كم اهميت شمردن 

آن، مطالبه گری را به امری ضد خود تبدیل خواهد كرد.
در توضيح نکته قبل باید توجه داشت كه مطالبه گری، روح تحقق اميدواری  و اميدآفرینی در جامعه است و موتور محركی است كه می تواند معضالت را 3
حل كرده و كار چرخش چرخ حکمرانی را در مسير آرمان ها و قله ها هموار كند و در 
خدمت مبارزه با فساد و انحرافات به كار آید. لذا اميدآفرین است و جامعه را به پویایی 
و تکاپو دعوت می كند. همين مســئله خود شــاخص مهمی اســت كه می تواند 
مطالبه گری واقعی را از مطالبه گری بدلی تميز دهد. به واقع اگر مطالبه گری با القای 
یأس و نااميدی به جامعه همراه باشــد و با بزرگ نمایی ضعف ها و كاستی ها دم خور 

شود، دیگر نمی توان نام آن را مطالبه گری گذاشت.
دشمنان ملت قرار می گيرد و با حمایت آنان همراه خواهد 4 بدون شک مطالبه گری بدلی، شگردی است كه به شدت موردپسند و حمایت 

بود. افتادن آگاهانه یا ناخواسته در این مسير موجب آن است كه 
یکباره مطالبه گران، كه برای اصالح جامعه تالش می كنند، خود را خواسته یا ناخواسته در 

صف مشتركی با بيگانگان و دشمنان ملت ببينند و حمایت آنان را بر انگيزانند. 

آداب و مالحظات مطالبه گری
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سال هاســت برخی کشــورهای مرتجع عربی به پشــتیبانی نظام 
سرمايه داری با جعل تاريخ در تالشند تا نام خلیج فارس را تغییر داده 
و به جای آن، از واژه ای جعلی اســتفاده کنند. طرح برخی 
ابهامات از سوی اين کشــورها و متهم کردن ايرانیان به 
ملی گرايی در اين حوزه و عربی زدايی از منطقه از داليلی 
است که اين جريان آن را مستمسکی برای استفاده از 

اين واژه جعلی کرده است...

با پيروز مجتهدزاده كارشناس مسائل ژئوپليتيک
جعل تاريخ با پول پاشی، شدنی نیست
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سپاهانی ها تا قبل از هفته شانزدهم يکی از مدعیان قهرمانی 
لیگ برتر فوتبــال زنان بودند اما تســاوی يک - يک مقابل 

ملوان  انزلی آنها را از کــورس قهرمانی دور کرد. به خاطر 
همین است که شقايق روزبهان، کاپیتان اين 

تیم می گويد: »خیلی ناراحتیم.« 
سپاهان با 38امتیاز در 

رده ســوم جدول 
است...

گفت وگو با برادر سردار شهيد محسن وزوایی
ققنوس فاتح

شقایق روزبهان: عرق نساجی را دارم ولی زرد سپاهانی ام
فعال تیم ملی روی هواست
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آنچه می خوانید تالش دارد براساس مقاله ای از حجت االسالم   حمید 
پارسانیا، دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه تهران، ضمن 
درنظر گرفتن معانی عرفی و اصطالحی مختلفی که برای روشنفکری 
وجود دارد، به تبیین مفهوم روشنفکری حوزه ای پرداخته و 
فرايند تاريخی و اجتماعی روشنفکری حوزه ای را براساس 
معانی مختلفی که اين ترکیب پیدا می کند، دنبال کند...

گذری بر روشنفکری حوزه ای براساس مقاله ای از  حميد پارسانيا
قدرت اجتماعی روشنفکران حوزه ای

ايران به  خود می بالد از وجود چنین دالوری؛ سرداری بی باک 
و شجاع که در کارنامه فتح الفتوح خود پیروزی های زيادی را 

به ثبت رسانده است؛ فرمانده جوانی که به وقت شهادت 
21سالش هم نشده بود. او را ققنوس فاتح می نامند. اين 
نام را همرزمانش برای سردار انتخاب کرده اند؛ الحق که 
برازنده اش است. شهید محسن وزوايی اعجوبه ای بود 
در امور جنگی؛ خوب می دانست چطور بايد عملیات 

را پیش ببرد...

ویژه های  امروز

ادامه در 
صفحه2

رژیم صهیونیستی
 از نفس افتاده است

رهبر معظم انقالب:

داده نما
گرافيک: مهدی سالمی

سفر به مشهد و  عتبات عالیات 
چقدر خرج برمی دارد؟

هزینه های سفر به مشهد و عتبات عالیات در چند سال اخیر افزایش زیادی 
داشــته اســت. تا جایی که هزینه ســفر بــه عتبات عالیــات امروز بــرای یک 
خانواده چهار نفره دست کم ۳2میلیون تومان خرج برمی دارد و تور 2شب 

و 3روز مشهد نیز برای هر نفر از ۵۷۰ هزار تومان آغاز می شود.

2500
دفتر خدمات زیارتی 
زیرنظر سازمان حج 

و زیارت فعالند.

32تا40 میلیون
هزینه سفر به عتبات 

برای یک خانواده 
۴نفره است.

3 میلیون تومان
بلیت رفت و برگشت 

سفر به عتبات 
عالیات در ایام عادی

%50
کاهش هزینه سفر به علت 
بازگشایی مرز زمینی عراق

7تا 9میلیون
سفر هوایی به عراق 
 با کاروان های حج 

و زیارت 

5تا 10میلیون
هزینه سفر به نجف 

با کاروان رسمی

5 میلیون تومان
هزینه سفر به عتبات 

عالیات در ایام 
مناسبتی مثل اربعین

200هزار تومان
بلیت اتوبوس به 
مشهد از تهران

%60
هزینه ها به دلیل 
پرواز و حمل ونقل 

است.

570هزارتا 4میلیون تومان 
هزینه تورهای 2روزه برای هر نفر 

به مشهد

700هزار تا  1.200هزار تومان 
قیمت بلیت هواپیما از تهران به 

مشهد

120 هزار تا حدود 700 هزار تومان 
بلیت قطار از تهران به مشهد

500 هزار تومان به  باال
هزینه هر شب اقامت در هتل های 3 تا 5 ستاره مشهد

100 تا 150 هزار تومان 
هزینه اقامت در اقامتگاه های بومگردی در استان برای هر نفر

مرد رسانه ای انقالب درگذشت

واردات خودرو در ايستگاه آخر
ماجرای چراغ سبز مجمع تشخيص به آزادسازي واردات  چه بود؟

نادر طالب زاده، مجری و برنامه ساز در ۶9سالگی دارفانی را وداع گفت

 نان
گران نمی شود

  آرد نانوایی ها 
 همچنان با نرخ سابق
 تامين خواهد شد

صفحه های 2 و7

صفحه 16

جشنبزرگتهرانیهادرروزخلیجفارس
جشن روزملی خليج فارس با حضور هزاران تهرانی در بوستان آب و آتش و دریاچه چيتگر برگزار شد

موزه  تاریخی خلیج فارس در برج  میالد راه اندازی می شود
برگزاری دوازدهمین جشنواره خلیج فارس در 3 استان

صفحه  های 2، 3 و 15

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
 / م

ری
شه

هم
س: 

عک

صفحه  9

بیکاری  کم شد
گزارش مركز آمار نشان از كاهش اندک نرخ بيکاری در سال گذشته دارد

% 9.4
نرخ بیکاری در زمستان 
سال 1400  بوده است.

0/3 درصد
کاهش نرخ بیکاری  
39000 نفرنسبت به سال قبل 

در سال 1400 به 
تعداد شاغالن 

افزوده شده است. 

%85
شاغالن یعنی 

20میلیون شاغل 
مرد بوده اند.

%15
شاغالن یعنی 

حدود 3/5میلیون 
شاغل زن بوده اند.
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نادر طالب زاده، مستندساز، 
تهيه كننده و مجری تلویزیون 
عصــر دیــروز درگذشــت. 
حميد جــوادی، تهيه كننده 
برنامــه تلویزیونــی »عصر« 
روز گذشــته دربــاره علت 
درگذشــت نادر طالب زاده 
گفت: ایشــان بر اثر نارسایی 

قلبی درگذشت.
حميد جوادی پيــش از این 
از عودكــردن مجــدد عالئم 

بيماری نادر طالب زاده مجری و برنامه ســاز باسابقه تلویزیون خبر داده بود و گفته 
بود: تا روز چهارشنبه گذشته حال عمومی ایشان خوب و رو به بهبودی بود، اما از روز 

چهارشنبه به دليل نارسایی قلبی مجدد در بيمارستان بستری شدند. 
مرحوم طالب زاده هشتم آذر سال گذشته به دليل عوارض ناشی از عارضه قلبی و 
لختگی خون در بيمارستان بستری شــده بود. وی همچنين 1۸دی سال گذشته  
 بار دیگر در بخش مراقبــت های ویژه بســتری و اوایل بهمن ماه از بيمارســتان 

مرخص شد.
محمد خزاعی، رئيس سازمان ســينمایی با اعالم خبر درگذشت نادر طالب زاده در 
پستی در صفحه شخصی خود نوشت:» به نام خدای شهدا. نادر طالب زاده شهادتت 
مبارک. سالم برادر بزرگوار. سالم رفيق. سالم شفيق. سالم شهيد. سالم بر تو روزی 
كه به دنيا آمدی، روزی كه زیســتی و مبارزه كردی و روزی كه در ماه خدا و فوران 
رحمت كبریایی اش مشتاقانه به سوی معبود پر كشيدی.آقا نادر چه خوب رایحه ای 
كه از سيد شهيدمان آقا مرتضی آوینی عزیز را به امانت گرفتی، پاس داشتی و حاال در 
ملکوت به رفيقت با سربلندی ادا می كنی. نادر جان تو ثابت كردی كه جهاد در عرصه 

جنگ نرم چه بسا دشوارتر ومظلومانه تر از جنگيدن در ميادین آتش وخون است.«

نادر طالب زاده که بود؟
طالب زاده دارای مدارک تحصيلی كارشناسی ادبيات انگليسی از دانشگاه راندولف 
ميکن و كارشناسی ارشد كارگردانی سينما از دانشگاه كلمبيا بود و فعاليت هنری 
را از 13۵9 در صداوسيمای جمهوری اســالمی ایران با ساخت فيلم های مستند 

آغاز كرد.
از دیگر فعاليت های او می توان به تدریس در مركز اســالمی آموزش فيلمسازی و 
مدیریت مركز تحقيقات و مطالعات سينمایی در معاونت سينمایی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی اشاره كرد. 

سابقه فعالیت های هنری طالب زاده
طالب زاده متولد 133۲ در تهران، مستندســاز، تهيه كننده و مجری تلویزیون و 

بازیگر و كارگردان سينما بود. 
وی همچنين دبير كنفرانس بين المللی افق نو، دبير جشنواره فيلم عمار و از افراد 
مؤثر در تأسيس شبکه افق سيما و عضو هيات اندیشه ورز این شبکه محسوب می شد.

 طالب زاده كارگردانی ســریال »بشــارت منجی« را در كارنامــه حرفه ای خود 
داشــت. طالب زاده كه در ليست شخصيت های تحریم شــده از سوی آمریکا قرار 

گرفته بود،  در جنگ بوسنی نيز شركت داشت.
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رهبرمعظم انقالب اسالمی در سخنرانی 
تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس 
با برشمردن نشانه های بسیار امیدبخش 
از پیِش  رو بودن آینده ای متفاوت به نفع 
مردم فلسطین از جمله گسترش میدان مقاومت به 
کل فلسطین و در مقابل، ضعیف شدن رژیم اشغالگر 
و حامی اصلی آن یعنی آمریکا، حوادث سال های اخیر 
فلسطین را به معنای ابطال همه طرح های سازش با 
رژیم صهیونیستی دانستند و ضمن یادآوری برکات 
بی بدیل پدیده مقاومت در منطقه غرب آسیا، تأکید 
کردند: تنها با نیروی مقاومت می توان مسائل دنیای 

اسالم و در رأس آن مسئله فلسطین را حل کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنان شــان با 
درود به امام بزرگوار که بنیانگــذار بنیان مبارک روز 
قدس بودند و با درود و سالم فراوان به ملت عظیم الشأن 
ایران که با حضور پرانگیزه خود در میدان در همه جای 
کشور حماسه ای با عظمت آفریدند، افزودند: حضور 
عظیم و مبارک شــما در میدان دفاع واقعی سیاسی 
و مردمــی از قدس موجــب نیرو گرفتــن و افزایش 
استقامت کسانی است که با جسم و جان خود از قدس 
و مسجداالقصی دفاع می کنند و به امید خدا مبارزه 
بزرگ فلسطین به نتایج نهایی و مبارک خود نزدیک 

خواهد شد.

قدس شریف قلب فلسطین است 
رهبرمعظم انقالب در ادامــه با بیان اینکه امروز قصد 
دارند به زبان عربی خطاب به دنیای اسالم به خصوص 
دنیای عرب سخن بگویند، با تأکید بر این واقعیت که 
تا رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیست بر قدس مسلط 
است، همه روزهای ســال را باید روز قدس دانست، 
گفتند: قدس شــریف، قلب فلسطین است و سراسر 

کشور غصب شده، از بحر تا نهر، ادامه قدس است.
ایشان با تحسین ایستادگی و شهامت کم نظیر ملت 
فلســطین، عملیات فداکارانه جوانان فلسطینی را 
موجــب ایجــاد ســپردفاعی بــرای فلســطین و 
بشــارت دهنده آینده ای متفاوت دانستند و در بیان 
نشــانه  های رقم خوردن معادله ای جدید در امروز و 
فردای فلســطین خاطرنشــان کردند: امروز »اراده 
شکست ناپذیر« در فلسطین و همه منطقه غرب آسیا 
جایگزین »ارتش شکســت ناپذیر« صهیونیســت 
شده و ارتش جنایتکار ناچار شــده آرایش تهاجمی 
خود را به تدافعی تبدیل کند. شکســت های پیاپی 
مهم ترین حامی رژیم صهیونیستی یعنی آمریکا در 
جنگ افغانستان، در سیاست فشار حداکثری بر ایران 
اسالمی، دربرابر قدرت های آسیا، در کنترل اقتصادی 
جهان و در مدیریت داخلی خــود و همچنین پدیده 
شکاف عمیق در حاکمیت آمریکایی، موارد دیگری 
بود که رهبرمعظم انقالب به عنوان نشانه های آینده ای 
متفاوت به آنها اشاره کردند. ایشان با اشاره به دست و 
پا زدن رژیم صهیونیستی در انبوه مشکالت سیاسی 
و نظامی، افزودند: جالد و مجرم قبلی که در رأس رژیم 
بود، درپی حماسه  »سیف القدس« به زباله دان پیوست 
و جانشینان امروز او هم هر ساعت در انتظار تیغ برنده 

حماسه ای دیگرند.

گسترش مقاومت درسراسر فلسطین
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با اشاره به نمونه های 
عینی از گسترش مقاومت درسراسر فلسطین مانند 
تحرک اردوگاه جنین که صهیونیســت ها را دیوانه 
کرده است، درخواست ۷۰درصد از فلسطینی ها برای 
حمله نظامی به رژیم غاصب، حرکت های جهادی مردم 
فلسطین در بخش های شمالی و جنوبی سرزمین های 
۱۹۴۸، راهپیمایی هــای ســنگین در اردن و قدس 

شرقی، دفاع جانانه جوانان فلسطین از مسجداالقصی 
و رزمایش نظامی در غزه، تأکید کردند: کل فلسطین 
به صحنه مقاومت تبدیل شده و مردم فلسطین بر ادامه 
جهاد وحدت نظر یافته اند. این پدیده  های مهم به معنی 
آمادگی کامل فلسطینی ها برای مقابله با رژیم غاصب 
است و دست سازمان های مجاهد را باز می گذارد تا هر 

زمان الزم دانستند وارد عمل شوند.
ایشان پیام مهم این حوادث و آنچه در سال های اخیر در 
فلسطین رخ داده است را ابطال همه طرح های سازش 
با دشمن صهیونیست خواندند و گفتند: هیچ طرحی 
درباره فلسطین در غیاب یا برخالف نظر صاحبان آن، 
یعنی فلسطینی ها اجراشدنی نیست و این یعنی همه 
توافقات پیش از این مانند اُسلو، یا طرح عربی دو دولتی، 
یا معامله قرن، یا عادی سازی های حقیرانه اخیر باطل 
شــده اند. رهبرمعظم انقالب با اشاره به استمرار انواع 
جنایات رژیم صهیونیستی با وجود از نفس افتادن آن، 
افزودند: دروغگویان مدعی حقوق بشر در اروپا و آمریکا 
که در قضیه اوکراین آن غوغا را به راه انداختند، دربرابر 
این همه جنایت در فلسطین مهر سکوت بر لب زده اند 
و از مظلوم دفاع نمی کنند، بلکه بــه گرگ خونخوار 

کمک هم می کنند.
ایشــان درس بزرگ از این رفتار مزورانه قدرت های 
نژادپرســت غربی را پرهیز از هرگونه تکیه کردن به 
آنها دانستند و تأکید کردند: تنها با نیروی مقاومت که 
برگرفته از تعلیم قرآن کریم و احکام اسالم عزیز است، 
می توان مسائل دنیای اســالم و در رأس آن مسئله 

فلسطین را حل کرد.

عادی سازی روابط با رژیم غاصب محکوم است
حضرت آیت اهلل خامنه ای شــکل گیری مقاومت در 
منطقه غرب آسیا را پر برکت ترین پدیده این منطقه 
برشمردند و خاطرنشــان کردند: کیان مقاومت بود 

که بخش  های اشغال شــده لبنــان را از لوث وجود 
صهیونیســت ها پاک کرد، عراق را از حلقوم آمریکا 
بیرون کشید و از شــر داعش نجات داد، به مدافعان 
سوری دربرابر نقشه های آمریکا مدد رساند، با تروریسم 
بین المللی مبارزه می کند، به مــردم مقاوم یمن در 
جنگی که به آنها تحمیل شده است یاری می رساند، 
با پنجه افکندن به موجودیت غاصبان صهیونیست به 
توفیق الهی آنها را به زانو درمی آورد و با تالش مجاهدانه، 
مسئله قدس و فلســطین را در افکارعمومی جهان 
روز به روز برجسته تر می کند. ایشان با یادآوری آیاتی از 
قرآن کریم که بشارت دهنده یاری پروردگار به مؤمنان و 
صابران است، خطاب به مردم فلسطین و جوانان فداکار 
آن تأکید کردند: جمهوری اسالمی ایران همچنان که 
بارها گفته و در عمل نیز بر آن پای فشرده است، حامی 
و طرفدار جبهه مقاومت و مقاومت فلســطین است و 
حرکت خیانت آمیز عادی سازی روابط با رژیم غاصب و 

سیاست تطبیع پذیری را محکوم می کند.
رهبرمعظم انقالب با بیان اینکه برخی دولت های عربی 
به آمریکا گفته اند در حل مسئله فلسطین شتاب کند، 
افزودند: اگر منظور آنان این اســت که آمریکا پیش از 
بیرون رفتن از منطقه، هر مانعی را از سر راه تثبیت رژیم 
غاصب بردارد، اوال خیانت کــرده و برای دنیای عرب 
ننگ آفریده اند، ثانیا ساده لوحی به خرج داده اند، زیرا 

کور نمی تواند عصاکش کور دگر شود.
ایشان در پایان سخنانشــان با درود به روح شهیدان 
فلســطینی و ادای احترام به خانواده هــای آنان، به 
اسیران و زندانیان فلسطینی که با اراده استوار مقاومت 
می کنند، تحیت گفتند و افزودند: دســت گروه  های 
فلســطینی مقاوم را که بخش مهم این مســئولیت 
بزرگ را بردوش گرفته اند، می فشارم و دنیای اسالم، 
به ویژه جوانان را به حضور در این میدان عزت و کرامت 

فرامی خوانم.

رهبرمعظم انقالب در سخنرانی روز جهانی قدس تأکید کردند 

رژیم صهیونیستی  از نفس افتاده است

حماسه مردم برای قدس
  راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر کشور و بسیاری از کشورهای جهان با شکوهی خاص  برگزار شد

 دیروز، در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، راهپیمایی روز 

روز قدس
جهانی قدس همزمان با تهران، در سراسر کشور و بسیاری 
از کشــورهای جهــان با شــکوهی خاص برگزار شــد .  
خیابان های تهران شاهد خلق صحنه های حماسی از حضور آحاد مردم از 
قشرهای مختلف بود.  حضور گســترده جوانان و نوجوانان در راهپیمایی 
روزجهانی قدس چشمگیر بود. راهپیمایی در تهران و دیگر شهرستان ها از 
ساعت ۱۰صبح دیروز آغاز شــد، اما این درحالی بود که بسیاری از مردم از 
ساعت های اولیه صبح جمعه برای حضور در راهپیمایی در مبادی مسیرهای 
اعالم شده گردهم آمده  بودند. همچنین صدها عکاس، خبرنگار و تصویربردار 
داخلی و خارجی با حضور در مسیرهای ۱۰گانه راهپیمایی روز جهانی قدس 
در تهران، اخبار حضور گسترده مردم در این راهپیمایی را به سراسر جهان 
مخابره کردند. ویژه برنامه های تدارک دیده شــده در مسیرهای مختلف 
راهپیمایی، از دیگر نکات جالب دیروز بود که نمایش دستاوردهای نظامی 
کشــورمان ازجمله این برنامه ها به شــمار می رفت. براین اساس موشک 
»خیبرشــکن«، به عنوان جدیدترین موشــک بالســتیک ایــران با بُرد 
۱۴۵۰کیلومتر، موشک »عماد« که آخرین موشک ساخت سازمان هوافضای 
سپاه پاسداران به شــمار می رود و همچنین موشک »قدر« در میدان های 
مختلف تهران به نمایش درآمد. برپایی نمایشــگاه »موشــک های محور 
مقاومت« از دیگر جذابیت های راهپیمایی دیروز بود. در این نمایشگاه موشک 
»قاسم« جهاد اسالمی، موشــک »عیاش۲۵۰« جنبش حماس، موشک 
»فاتح۱۱۰« حزب اهلل لبنان، موشــک »تشــرین« ارتش سوریه، موشک 
بالستیک »جمال۶۹« نجباء عراق، موشک »قدس۲« انصاراهلل یمن و موشک 

»سجیل« در معرض دید عموم قرار گرفته بود.

جلوه های حضور
حضور دهه نودی ها در راهپیمایی امسال روز قدس به ویژه در میدان  انقالب، 
از نکات جالب توجه مراسم دیروز بود که در میدان انقالب اسالمی به شکل 
ویژه ای به چشــم آمد. مقام های لشکری و کشــوری نیز در بین صفوف به  
هم پیوسته مردمی حضور یافتند که ازجمله آنها می توان به سیدمجتبی 
خامنه ای؛ فرزند مقام معظم رهبری، سیدابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف  

و جمعی از نماینــدگان، محمد مخبر؛ معــاون اول رئیس جمهور، صادق 
آملی الریجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی شمخانی؛ دبیر 
شورای عالی امنیت ملی، محمدباقری؛ رئیس ستادکل نیروهای مسلح، حسین 
سالمی؛ فرمانده کل سپاه و محمد اسالمی؛ رئیس سازمان انرژی اتمی اشاره 
کرد. در پایان مراسم حماسی دیروز، راهپیمایان با تکبیرهای دشمن شکن 
خود، قطعنامه پایانی راهپیمایی روز جهانی قدس که در ۷بند قرائت شد را 

تأیید کردند. سردار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه در سخنرانی پیش  از 
خطبه های نمازجمعه روز قدس امسال گفت: دیگر فصل آن جنایات غم انگیز 
برای فلسطین گذشته است، فلسطین از دســت های خالی عبور کرده و 
مسلح اســت و مردانش در میانه میدان آماده نبرد هستند. وی افزود: ما به 
اسرائیلی ها می گوییم شما که فکر می کردید الیه های ضخیم امنیت می تواند 
امنیتی ترین رژیم عالم را که مانند یک پادگان است، از حمالت فلسطینی های 
قهرمان نجات دهد، دیدید که شهید محمدحسین، فتحی حازم و شهید ضیاء 
چگونه یک شبه ارتش و قوای امنیتی را شکست دادند. شما شلیک هزاران 
راکت نیروهای فلسطینی در »سیف القدس« را دیدید و حزب اهلل را مانند 
شیر در شمال سرزمینی که اشغال کرده اید، می بینید. شما درهم شکستگی 
رژیم تان را می بینید. شما می بینید که آمریکا تکیه گاه مطمئنی برای شما 

نیست و کاخ سفید به همراه نظام امنیتی شما »النه عنکبوت« است.
سردار سالمی با بیان اینکه از ۷۴سال پیش با معماری  آمریکا و مهندسی 
اروپا و کشورهای مرتجع عرب و رژیم صهیونیســتی 3۸طرح برای بقای 
این رژیم طراحی شد، گفت: از »کمپ دیوید« تا »پیمان اسلو«، »مادرید«، 
»شرم الشیخ«، »مریلند« و بعد هم »معامله قرن« و »نقشه راه« و امروز »طرح 
صلح آبراهام«، اما امروز فلسطینی ها به این حقیقت رسیده اند که با کاغذ پاره 

نمی توان امنیت و بازگشت به سرزمین مادری را آرزو کرد.

رهبری

رئیسی: آزادی قدس حتمی است 
رئیس جمهور باحضور در راهپیمایی روز قدس، با بیان اینکه آینده فلسطین را نوجوانان و جوانان مجاهد رقم خواهند زد، گفت: ما 
براساس وعده خداوند، آزادی قدس را حتمی می دانیم و حرکت عظیمی که امروز در قالب راهپیمایی شاهد آن هستیم، نماد همبستگی 
امت اسالمی است که به نابودی رژیم صهیونیستی منتهی خواهد شد. سیدابراهیم رئیسی درباره پیام حضور پررنگ جوانان و نوجوانان 
در این راهپیمایی نیز عنوان کرد: پیام این حضور این است که امروز این جوانان و نوجوانان فلسطینی و محور مقاومت هستند که 
ابتکار عمل را در میدان عمل به دست گرفته اند و در حال رقم زدن سرنوشت مقاومت طوالنی ملت فلسطین هستند. غالمحسین 
محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه نیز که همگام با مردم روزه دار در راهپیمایی روزجهانی قدس حاضر شده بود، با بیان اینکه مردم 
مظلوم فلسطین ده ها سال است مورد ظلم و ستم صهیونیست ها قرار دارند، جریان مقاومت در جهان اسالم را جریانی پویا، زنده و رو 
به جلو دانست و گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که باوجود نزدیکی زوال و هزیمت صهیونیست ها، برخی کشورهای مرتجع درپی 
عادی سازی روابط خود با این رژیم غاصب و جنایتکار هستند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در جریان راهپیمایی دیروز با 
بیان اینکه امت اسالمی بر این باورند که فلسطین موضوع اول جهان اسالم است، گفت: حضور مردم و امت اسالمی در همه کشورها و 
شهرهای دنیا و به ویژه در ایران، نشان دهنده اوج وحدت و روحیه مبارزه با رژیم صهیونیستی بوده و نشان می دهد هنوز روحیه مبارزه 

زنده است و وحدت در امت اسالمی وجود دارد، 

مکث

رئیسی: معیشت مردم دغدغه هر 
لحظه من است

رئیس جمهور در نشســت خبری پایان سفر استانی خود به 
مقصد قزوین اعالم کرد: »حتما در چند روز آینده هم گزارش 
الزم را نسبت به وضعیت بودجه۱۴۰۱ و اقداماتی که دولت 
برای اجرای این قانــون می خواهد انجام دهد به اطالع مردم 
عزیز می رسانیم و هم نوع مدیریتی که باید نسبت به وضعیت 
بازار صورت گیــرد تا مردم گله مند نباشــند، با دقت اعمال 
خواهد شد. مدیریت بر بازار نه دغدغه روزانه بنده، بلکه دغدغه 

هر لحظه بنده است.«
براســاس گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
سیدابراهیم رئیسی در این ســفر تأکید کرد: »واقعا هر شب 
که به منزل می روم شاید تا پاسی از شب تلفن های بنده فقط 
در ارتباط با مسئله وضعیت قیمت ها و مدیریت بازار با هدف 
حمایت از معیشت و زندگی مردم است. وعده ما با مردم عزیز 
این است که کارهایی که باید انجام شود با آنها در میان بگذاریم 
و غیابا تصمیم نگیریم. لذا به وزرا تأکید کردیم اطالعات الزم 
را به مردم بدهند. حتما در چند روز آینده این اطالع رسانی 
صورت می گیرد و نحوه کار با مردم عزیز، با بازاریان و با فعاالن 
اقتصادی در میان گذاشته می شود تا آنها هم در جریان قضیه 

باشند.«
رئیس جمهور در جلسه پنجشنبه شورای اداری استان قزوین 
اشاره داشت: »امروز راهبرد دشــمن ایجاد یأس است و در 
مقابل وظیفه همه ما ایجاد امید است. دشمن از روی دشمنی 
خود تالش می کند سیاه نمایی کند و با بزرگ نمایی ایرادات 
کام مردم را تلخ کند، اما مسئولیت ما این است که با عمل مان 
روزبه روز مردم را امیدوارتر کرده و از این طریق مشارکت آنها را 
در پیشرفت امور بیشتر و نشاط اجتماعی را افزون تر کنیم و در 
یک کلمه سرمایه اجتماعی را ارتقا دهیم. رئیسی با یادآوری 
اینکه در این دولت تصمیم گرفته ایم اجرای طرح جدیدی را 
آغاز نکنیم و تالش کنیم کارهای نیمه تمام تکمیل شــوند، 
تصریح کرد: در این جلسه درباره مشــکالتی که شناسایی 
شــده و راهکارهای رفع آنها توضیح داده شد. این روش در 
۴۰سال گذشته مسبوق به سابقه نبوده است. این کار انجام 
می شود تا مدیران و مردم اســتان بدانند که چه تصمیماتی 

گرفته شده است.

او در عین حال در نشســت خبری پایان سفر اشاره به برخی 
موضوعات خاص قزوین هم داشت و درباره مسئله آب استان 
قزوین گفت: »اگر مصــرف آب را مدیریت کنیم، کمبود آب 
نداریم. با توجه به تنش های آبی در بسیاری از مناطق کشور به 
شکل جدی دنبال اصالح شیوه مدیریت مصرف آب هستیم.« 
رئیسی همچنین با اشاره به دغدغه مردم درخصوص آالیندگی 
برخی صنایع استان قزوین، هرگونه توسعه اقتصادی را فرع بر 
اصل حفاظت از محیط زیست دانست و از دستگاه های مسئول 
در دولت خواست به این مسئله رسیدگی کنند. رئیسی استان 
قزوین را دارای ظرفیت هــای اقتصادی زیادی در حوزه های 
کشاورزی، صنعت و گردشگری دانست که مورد غلفت قرار 

گرفته است.
او در بخش دیگری از این سفر در دیدار چهارشنبه شب خود با 
گروه های مختلف مردم قزوین موضوع آسیب های اجتماعی را 
جزو دغدغه های مردم متدین قزوین دانست و گفت: موضوع 
آسیب های اجتماعی هم مردم عزیز استان قزوین را رنج می دهد 
و هم زیبنده اســتان نیســت. عمیقا باور دارم که آسیب های 
اجتماعی را با همکاری خود مردم می شود کاهش داد و رفع کرد. 
اساسا مردمی سازی دولت یعنی همین که در حوزه های مختلف 
از ظرفیت های خود مردم استفاده شود. اگر در دفاع مقدس پیروز 
شدیم، اگر جمهوری اسالمی در عرصه های مختلفی پیش رفته 

و... دلیل آن حضور مردم بوده است. 

آداب و مالحظات مطالبه گری
اینجاست که اگر هنوز قلب سلیمی باشد،  ادامه از 

باید بموقــع به این مخرج مشــترک با صفحه اول
دشمن توجه و مسیر باطل خود را از بیگانه جدا کند.

مطالبه گری باید با معیار اخالق و انصاف ســنجیده  شــود، وگرنه در ورطه ســیاه تخریب و اتهام زنی و 5
دروغ پراکنی خواهد افتاد که حاصلی جز واگرایی و تشتت و 
رواج بداخالقــی در جامعه به همراه نمی آورد. کافی اســت 
نگاهی به تجربیات گذشته در این زمینه بیندازیم تا مشخص 
شود چگونه چنین مدعیانی دچار انحراف و انحطاط شده اند.
سخن آخر آنکه، باید کاری کرد تا هزینه مطالبه گری  که برآمده از اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر 6
اســت، در جامعه اســالمی کاسته شــود تا مســیر برای 
عمومی سازی این فرهنگ فراهم آید. بدون  شک ممکن است 
در گام های اولیه مطالبه گری با خطاهای پرهزینه ای همراه 
باشد که نباید نسبت به این مسئله نگران بود و اجازه داد تا 
جامعه به این عمل صالح عادت کــرده و مهارت بیابد. آنگاه 
خواهیم دید که این حسنه جاریه تا چه اندازه برکات متنوع 

و رنگارنگ برای ملت ایران به همراه خواهد آورد.

اعتراف آمریکا به مانع نبودن 
روسیه در مذاکرات وین

وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی تأیید کرد که برخالف 
ادعاهای مطرح شده درباره مقصر بودن روسیه در وقفه ایجاد 
شده در روند مذاکرات وین، مسکو درحال حاضر هیچ مانعی 

بر سر راه بازگشت به برجام نیست. 
به گزارش فــارس، آنتونی بلینکن در جلســه کمیته فرعی 
تخصیص بودجه مجلــس نمایندگان آمریــکا در دفاع از 
مذاکرات احیای توافق سال۲۰۱۵، مدعی شد: »اگر توافقی 
باشــد، آن توافق هیچ یک از توانایی های ما برای رسیدگی 
به سایر اقدام های خطرناک ایران، موشک های بالستیک و 
حمایت از تروریسم و ... را سلب نمی کند. اگر توافقی نباشد 
هم به همان شکل باید اطمینان حاصل کنیم که هر کاری را 
می توانیم با متحدان و شرکا برای رسیدگی به این چالش ها 

انجام دهیم.« 
وی همچنین تأکید کرد که واشــنگتن بازگشت به برجام 
را بهترین مسیر در زمینه برنامه هســته ای ایران می داند؛ 
»تصمیم برای خــروج از برجام و تالش برای اعمال فشــار 
حداکثری علیه ایران هر هدفی که داشــت، به نتایج مدنظر 
ختم نشــد و برعکس، باعــث ایجاد یک برنامه هســته ای 
خطرناک تر شد. زمان گریز هســته ای ایران از یک سال به 
حدود چند هفته رسید. اینها مسائلی هستند که باید به آنها 

رسیدگی کنیم.«

نگرانی رژیم صهیونیستی 
از مذاکرات تهران - ریاض

روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست« به نقل از کارشناسان 
از نگرانی سران این رژیم نســبت به مذاکرات جاری میان 
جمهوری  اســالمی ایران و عربستان  ســعودی خبر داد. 
به گزارش فارس، این روزنامه صهیونیستی تأکید کرده  است 
که گفت وگوهای تهران و ریاض می تواند »توافق  ابراهیم« 
)توافق های عادی سازی روابط کشــورهای عربی با رژیم 
صهیونیســتی( را به خطر بیندازد؛ »ایاالت متحده آمریکا 
طی دهه های گذشته بســیار در منطقه فعال بوده  است. با 
وجود این، دولت رئیســی اقدام های زیادی انجام داده که 
نشان می دهد قصد دارد نقش آمریکا را در خاورمیانه کاهش 
دهد و این موضوع به دگرگونی در مناســبات ژئوپلیتیکی 

منطقه منجر شده است.« 
جروزالم پست به نقل از »یوسی کاپرواسر«، رئیس »پروژه 
تحوالت منطقه ای خاورمیانه در مرکز امور عمومی اورشلیم 
)بیت المقدس(« تأکید می کند که عربســتانی ها شــاهد 
اشتیاق آمریکا برای از سرگیری برجام هستند و به همین  
خاطر »ســعودی ها به  خودشــان می گویند باید به  دنبال 

دوستان دیگری باشند« .
براساس نوشــته این روزنامه صهیونیســتی، کارشناسان 
می گویند نشست های ایران و عربستان سعودی بیشتر به 

اوضاع یمن مربوط است. 
»یوزی رابی«، مدیر مرکز »دایان« برای مطالعات خاورمیانه 
و آفریقا در دانشــگاه تل آویو گفته که سعودی ها خودشان 
را در موقعیت بســیار پیچیده ای در یمــن می بینند و در 
جست وجوی راه حلی به جای مشــارکت گسترده شان در 

جنگ هستند.
 او گفت: سعودی ها در یمن شکســت خورده اند و دوست 
دارند به مصالحه ای دســت پیدا کنند تا زیان هایشــان را 
جبران کنند و شــرایطی در یمن ایجاد کنند که حوثی ها 
خیلی قوی نشــوند. اساساً چیزی که شــاهد آن هستیم، 
تالش سعودی ها برای رســیدن به مصالحه با ایران بر سر 

مسئله یمن است.

  خلیج فارس؛ مأمن امنیت و ثبات منطقه
وزارت امور خارجه کشــورمان با صدور بیانیه ای، 
فرارســیدن دهــم اردیبهشــت مــاه، روز ملی 
خلیج فارس را گرامی داشت. به گزارش ایسنا، در 
بخشــی از این بیانیه آمده  است: دولت جمهوری 
اســالمی ایران با تأکید بر سیاســت همسایگی، 
امیدوار اســت این پهنه آبی مأمن امنیت و ثبات 
منطقه و نماد صلح، دوســتی و همزیســتی بین 
ملت های منطقه باشد و دیگران به برقراری صلح 
و امنیت آن به  دســت کشورهای پیرامونی خلیج 
 فارس احتــرام بگذارند. این بیانیــه می افزاید: از 
هزاره های پیــش از میالد تاکنــون در کتاب ها، 
سفرنامه ها، اسناد، نقشه ها، پژوهش های تاریخی 
و اســناد بین المللی متعدد در زبان های مختلف، 
نام کهــن »خلیج فــارس« یا »دریــای پارس« 
همواره مورد اشــاره، تصریــح و تأکید مورخان 
و پژوهشــگران، به ویژه در منابــع معتبر عربی و 

اسالمی بوده  است.

  توضیح دادستان کل کشــور درباره 
تفهیم اتهام به وزرای روحانی

دادستان کل کشــور درباره اخبار منتشر شده در 
روزهای اخیر مبنی بر تفهیم اتهــام معاون اول و 
برخی وزرای دولت یازدهم و دوازدهم گفت: ظاهرا 
این خبر تکذیب شده است. به گزارش خبرآنالین، 
حجت االسالم محمدجعفر منتظری دیروز در جمع 
راهپیمایی کنندگان روز جهانی قدس در پاسخ به 
این سؤال که اساســاً چنین مسئله ای موضوعیت 
دارد یا نه؟ اظهارکرد: فعال چنین چیزی به مرحله 

تحقیقات و بازپرسی نرسیده  است.

دیپلماسی

سیاست خارجی

 خبر

دولت

قول های رئیسی در سفر قزوین
 رئیس جمهور در ســفر قزوین وعده هایــی برای حل 
پروژه های نیمه تمام و مشــکالت بر زمین مانده به شرح 

زیر داشت:
  اولویت تکمیل بیمارستان ۷۰۰تختخوابی قزوین

  تبدیل ارز ۴۲۰۰تومانی بــه ارز نیمایی؛ تکلیف دولت 
در قانون بودجه 

  رسیدگی به مسئله خصوصی سازی کنتورسازی قزوین 
و کاهش کارگران از 9۰۰ به 9۰نفر

  بررسی احداث فرودگاه قزوین
  دستور آزادسازی بنای دولتخانه صفوی قزوین
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با هدف گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، شب گذشته 
مراسم جشنی در استیج شرقی )آمفی تئاتر شرقی( 
مجموعه فرهنگی و گردشــگری دریاچه شــهدای 
خلیج فارس برگزار شد. این مراسم از ساعت 20:30تا 
22روز جمعه به میزبانی شــرکت عمرانی کارکنان 
شــهرداری تهران و به همت سازمان زیباسازی شهر 
تهران با حضور حدود 3هزار نفر از شهروندان تهرانی 
برگزار شد. برای این شب خاطره انگیز و به یادماندنی 
برنامه های زیبا و متنوعی تدارک دیده و اجرا شد که 
ازجمله آنها می توان به اجرای موســیقی های ملی و 
حماسی، کنســرت و اجرای زنده روزبه نعمت الهی 
خواننــده پاپ و همچنیــن اجرای ارکســتر ارتش 
جمهوری اسالمی ایران اشــاره کرد. عالوه بر این در 
ویژه برنامه روز ملی خلیج فــارس تعدادی از مدیران 
شهری و فرماندهان ارتش نیز دقایقی برای حاضران 
در مراسم سخنرانی کردند. رونمایي از پرفورمنس و 
اثر حجمی خلیج فارس هــم از دیگر بخش های مهم 
این ویژه برنامه بود. همچنین دیشــب در خالل ویژه 
برنامه های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد که با 
حضور هنرمندان، محمد اصفهانی و وحید تاج با عنوان 
»باغ رمضان« در بوستان آب و آتش برگزار می شود نیز 
روز ملی خلیج فارس گرامی داشته شد. پخش کلیپ و 
اجرای آهنگ هایی برای خلیج همیشه فارس ازجمله 
مهم ترین آیتم های این مراسم به مناسبت روز ملی 

خلیج فارس بود.

رونمایی از یک اثر هنری و تلفیقی در مترو 
رونمایی از یک اثر هنری تلفیقی با استفاده از اسناد 
تاریخی مربوط به خلیج فارس در متروي تهران نیز از 
دیگر ویژه برنامه های شهرداری تهران برای گرامیداشت 
این روز است. ســیدمحمد نقیب، معاون فرهنگی و 
اجتماعی متروي تهران در این رابطه می گوید: »با هدف 
اجرایی شدن هویت بخشی اجتماعی در متروی تهران، 

یک اثر هنری تلفیقی با استفاده از اسناد تاریخی مربوط 
به خلیج فارس، طراحی و در حال اجراست. این طرح 
ساعت ١٥ امروز،  ١0 اردیبهشت سال جاری، مقارن 
با روز ملی خلیج فارس در ایســتگاه اقدسیه متروی 
تهران، رونمایی می شود. این اثر هنری که تلفیقی از 
هنر تجسمی و موسیقی ایرانی است، نخستین طرح 
تعاملی با مســافران متروی تهران به شمار می رود. با 
توجه به اتفاقات اخیر در فضای مجازی و تالش برخی 
کشورها برای ایجاد شبهه در اصالت نام خلیج فارس، 
تالش شده است که در این طرح، اسناد تاریخی مربوط 
به اصالت نام خلیج فارس در معرض دید عموم مسافران 

قرار گیرد.«

اسناد نفیس، فارس بودن خلیج را ثابت می کند
موزه ای تاریخی در ششمین برج بلند مخابراتی جهان 
با نمایش اسناد معتبری که ایرانی بودن خلیج فارس 
را ثابت می کند، امروز راه اندازی می شــود تا میزبان 

عالقه مندان باشد.
به گزارش همشهری، حدود 400سال قبل در دوران 
شــاه عباس صفوی بود که نیروهای پرتغالی پس از 
سال ها اشغال، سواحل جنوب ایران را ترک کردند و 
بر همین اساس دهم اردیبهشت به عنوان »روز ملی 
خلیج فارس« نامگذاری شده است. طی سال های اخیر 
از سوی برخی کشورهای عربی مناقشه ای سیاسی بر 
سر نام »خلیج فارس« به راه افتاده و بعضا دیده می شود 
که نام ها و اسامی جعلی و ناقص برای اشاره به آب های 
نیلگون خلیج همیشــه فارس را به کار گرفته اند؛ در 
شرایطی که در اسناد و نقشه های قدیمی و تاریخی 
یونانی و دیگر کشورهای غربی و عربی، به صراحت از 
نام »خلیج فارس« استفاده شده است. حال با توجه به 
»روز ملی خلیج فارس« موزه ای با همین نام در بخش 
موزه شــهرداری مجموعه برج میالد راه اندازی شده 
اســت. در این موزه جالب و تماشایی ١2کره و نقشه 
جغرافیایی قدیمی که روی آنهــا نام »خلیج فارس« 
درج شده به نمایش عمومی درآمده است که بازدید از 
آنها و دیدن این اسناد تاریخی نفیس و ارزشمند خالی 

از لطف نیست. 

نمایش خلیج فارس از بلندای برج میالد
جشن روز ملی خلیج فارس با مشارکت هزاران نفر از شهروندان تهرانی در بوستان آب و آتش و حاشیه دریاچه چیتگر برگزار شد

موزه ای تاریخی در ششمین برج بلند مخابراتی جهان با نمایش اسناد معتبری که ایرانی بودن خلیج فارس را ثابت می کند، امروز راه اندازی می شود

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

شهردار تهران در مراسم روز قدس عنوان کرد
روز سرنوشت ساز برای ملت فلسطین 

در آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان همزمان با سراسر کشور، 
شــهروندان تهرانی در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند. این 
راهپیمایی از مسیرهای ١0گانه به سمت دانشگاه تهران برگزار شد 
و شرکت کنندگان با حمل پالکارد  و سردادن شعار بر حمایت خود 

از آرمان ملت فلسطین تأکید کردند.
به گزارش همشهری، شهردار تهران نیز که در جمع راهپیمایان 
حضور داشــت، گفت: امروز یک روز سرنوشت ســاز برای ملت 
فلسطین و برای آرمان فلسطین و همه ملت های مسلمان و برای 

همه آزادی خواهان جهان است.
علیرضا زاکانی افزود: این حضور گسترده پیام اعالم نفرت به رژیم 
آدم کش اسرائیل است و ان شاءاهلل شاهد فروریختن هرچه زودتر 

شیشه عمر این رژیم خواهیم بود.
شهردار همچنین در زورخانه شــهیدنامجو در جمع ورزشکاران 
حامی ملت مظلوم فلسطین و خانواده شهدایی که به دست رژیم 

صهیونیستي به شهادت رسیدند حاضر شد.
در این مراسم که با حضور خلیل الحیه، عضو ارشد جنبش حماس، 
محمدرضا طالقانی، پیشکسوت ورزش پهلوانی و دیگر قهرمانان 
ورزش کشور برگزار شد، شــال پهلوانی به ورزشکاران و داورانی 
که حاضر به رقابت یا قضاوت برابر و برای رژیم صهیونیستي نشده 

بودند، اهدا شد.

نیازهای شهر از نگاه مدیران رسانه ها
شهردار تهران در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان در نشستی با 
مدیران مسئول رسانه ها گفت: تهران 7هزار و ٥00دستگاه اتوبوس 
نیاز دارد ولی ما 2هزار و 2٥0اتوبوس تحویل گرفتیم؛ ١7٥دستگاه 
خریدیم، بخشی از آنها را بازیابی کردیم و مخازن را عوض کردیم. 
همچنین 3هــزار و 3٥0اتوبوس اضافه کردیم کــه ١٥0درصد 
افزایش نسبت به گذشته نشان می دهد. او با اشاره به نقشه جامع 
حمل ونقل تهران برای سال١420 گفت: حمل ونقل تهران برای 
سال١420 یک نقشه راه دارد که متروي تهران در آن سال تکمیل 
شود و ١0میلیون مسافر را جابه جا کند. ما به لطف خدا این افق را 
می خواهیم در سال ١40٥ محقق کنیم. زاکانی با اشاره به اینکه در 
قرارگاه مسکن، شهرداری تهران نقش آفرین و بازیگر فعال است، 
اما خودش ساخت وساز نمی کند، گفت: ١۸0هزار واحد مسکونی 
را ساالنه تعهد کردیم از طریق تســهیالت، مردم و نهادها بسازند 
تا مسکن استطاعت پذیر برای مردم داشته باشیم. شهردار تهران 
با اشاره به 4۶هزار بافت سبز پیرامون تهران که قرار است تبدیل 
به تفرجگاه شود، گفت: هتل سازی ها قرار است در این بافت باشد. 
همچنین قرار است دستفروشان را در ١١4پارک جانمایی کنیم 
و معلوم باشد مردم از کی می خرند و چه چیزی می خرند. ٥پارک 
فرامنطقه ای مخصوص بانوان داریم که به ١2پارک تبدیل می شوند.

زاکانی درباره هجمه هایی که با عنوان دیوارکشی در پارک ها به راه 
افتاد، گفت: اصال بحث جداســازی نبود. ما 2300پارک داریم. در 
محله ای که چندپارک دارد، یک پارک و اگر پارک بزرگی هست، یک 
بخشی از آن را برای مادر و کودک مناسب سازی مي کنیم. وی تأکید 
کرد: شهرداری 2.٥ســال در تنش مالی بود و حتی برای پرداخت 
حقوق پرسنل، 3ماه حقوق از بانک قرض گرفت، اما در 2هفته اول 
با تمهیدات انجام شده از تنش مالی درآمدیم و تا به امروز تنش مالی 
نداشته ایم. در این نشست صمیمانه، تعدادی از مدیران رسانه ها هم به 
بیان نظرات خود پرداختند که خالصه ای از آنها را در ادامه می خوانید.  
شهردار تهران همچنین در نشستی صمیمانه با تعدادی از اهالی 
شعر و ادب فارسی ازجمله مرتضی امیری اسفندقه)دستیار شهردار 
تهران در حوزه شعر و ادب پارسی(، غالمعلی حدادعادل، محمدعلی 
بهمنی، میالد عرفان پور، علی موسوی گرمارودی، عبدالجبار کاکایی، 

علی انسانی و ناصر فیض دیدار و گفت وگو کرد.

  الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد: شهرداری 
تهران به اندازه 7 یا ۸وزارتخانه کار سخت، پیچیده و سنگینی دارد. 
امیدواریم که با کمک خداوند، شهرداری بتواند ماموریت خود را 
در ایجاد فضای خوب برای خدمات رسانی، رونق شهر، زیباسازی 
و آرامش آن  و شــهری روان برای مردم انجام دهد. در شهرداری 
انبوهی از تجربیات مدیریتی وجود دارد. اگر خود را از کوچه های 
تنگ جناحی، حزبی و سیاسی باال بکشیم، می بینیم همه دلسوز 
اصل نظام، رفع مشــکالت ملت، اصل انقالب اسالمی به عنوان 
بزرگ ترین پدیده قرن بیستم و بیست ویکم و معتقد به والیت مقام 
معظم رهبری هستند و به دنبال حل مسائل هستیم. درخصوص 
بوستان ها آنچه منعکس شده اصل موضوع است. اینکه برای زنان 
پارک های اختصاصی می سازیم اتفاق خوبی است اما اینکه پارک ها 
را زنانه و مردانه کنیم، مطمئنا در ذهن شما وجود ندارد. ما آمادگی 

داریم در این زمینه به شهرداری کمک کنیم.
  علی متقیان، مدیرعامل خبرگزاری ایسنا: مگر امکان دارد 
پارک ها را زنانه و مردانه کنیم؟ این موضوع در فکر و تخیل چه  کسی 
می گنجد؟ یک نفر بی احتیاطی کرده و موضوع را بد بیان می کند و 

دشمن از این شرایط استفاده می کند.
  سیدافضل موسوی، مدیرمسئول روزنامه سازندگی: ما 
باید تبلیغ کنیم که از نظر دین ما جمع خانوادگی مورد تأکید است. 
در این راستا هیچ آفتی خانواده ها را در بوستان ها تهدید نخواهد 
کرد. در زمینه موتورســواران و معتادان نیز نیروی انتظامی باید 
کمک کند. اگر جداسازی صورت بگیرد تبلیغات سوء علیه ایران 

ایجاد خواهد شد.
  محمدامین ایمانجانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان: 
باید کامال تالشــي صورت بگیرد که دغدغه مدیران دهه۶0 که 
خدمت به مردم بود در این دوره نیز نمود پیدا کند. فعالیت ها به 
اشتباه و به مرور از مساجد گرفته شــد. با توجه به تأکیدات مقام 

معظم رهبری، کل کار فرهنگی باید به مساجد برگردد.

شاهپور دیوساالر
معاون فنی و طراحی شهری سازمان 

زیباسازی شهرداری تهران
تندیــس ســعدی، شــاعر بــزرگ ایــران 
بــه زودی در تقاطــع خیابــان انقــاب 
اسامی و ســعدی  و مجاورت ایستگاه 
مترو دروازه دولت نصب می شود.  این 
اثر هنری توسط دهقان محمدی خلق 
شــده و جنس آن برنز اســت و حدود ۲ 

متر ارتفاع دارد.

سیدمحمد آقامیری
عضو کمیسیون حمل ونقل شورای 

شهر تهران
۱۰۰دستگاه واگن با هموارکردن مسیر در 
آســتانه تزریق به ناوگان متــروی پایتخت 
اســت.از ایــن تعــداد قــراردادی مبنــی بــر 
خریــد ۶۴۰ واگــن متــرو از ســال۹۶ منعقد 
شــده بود کــه در دوره قبــل، هیــچ اقدامی 
برای آن انجام نشــد اما اکنون این قرارداد 

را نهایی کردیم. 

محمدامین توکلی زاده
معاون امور اجتماعی و فرهنگی 

شهردار تهران
در حوزه مشاغل خانگی، ما زنجیره ای 
ایجــاد می کنیــم درحالی کــه همــه این 
زنجیــره در دســت شــهرداری نیســت 
و بخش هایــی از آن در اختیــار ســایر 
ارگان هاست و از این رو تاش می کنیم 
در ایــن حــوزه نقــش تســهیل گری ایفا 

کنیم.

حساسیت به عملکرد مدیریت 
شهرداری با حضور شوراها

شوراهای اسالمی شهر و روستا پس از 23سال فعالیت 
رسمی، به عنوان یکی از دســتاوردهای مهم پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی، اکنون در حال تبدیل شدن 
به درختی تنومند در ساختار نظام اداری کشور هستند. 
نهادی که بذر آن با فرمان امام خمینی)ره( 9اردیبهشت 
سال١3٥۸ کاشــته شــد و امروز با عبور از تنگناها، 
بی توجهی ها و چالش ها و البته تجارب تلخ وشیرین به 
نهادی مؤثر و رهگشا تبدیل شده است. البته نهاد شورا 
با تمام دســتاوردها و مزایای خود از آنچه معمار کبیر 
انقالب در ذهن خود طراحی کرده بودند همچنان فاصله 
دارد؛ چرا که حضرت امام خمینی)ره( با دوراندیشــی 
به دنبال اداره امور شهرها و روســتاها توسط اهالی به 
معنی واقعی کلمه بود اما عدم  تصویب قانون مدیریت 
واحد شهری در چند دهه گذشته و درآمدهای پایدار 
برای شهرداری ها، شکل گیری نهاد شورا آنطور که در 
اندیشه حضرت امام خمینی)ره( بود را به تأخیر انداخته 
است. گرچه در شرایط فعلی نیز نقدها و ایراداتی درباره 
شوراهای اسالمی شهر و روستا وجود دارد اما نمی توان 
این واقعیت را کتمان کرد که شوراها، موضوع مدیریت 
شــهری را به موضوعی مهــم و سرنوشت ســاز برای 
افکارعمومی تبدیل کرده اند. امروزه عملکرد و کارنامه 
مدیریت شــهری به صورت جدی تر و حساس تری نزد 
افکارعمومی بررسی می شود و این حساسیت و رویکرد 
مدیون حضــور، پیگیری، روشــنگری و مطالبه گری 
اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستاست که رسالت 
تقنینی و نظارتی خود را در این نهاد ایفا می کنند. امید 
است با توجه جدی تمامي ارکان نظام به ویژه مجلس 
شورای اسالمی و تصویب قانون مدیریت واحد شهری، 
ضمن جلوگیری از فربه شــدن قوه مجریه و واگذاری 
اداره امور شهرها و روستاها به مردم، شاهد تحقق شعار 
تشکیل شوراها به مصداق آیه »و امرهم شورا بینهم« 

در شهرها و روستاهای ایران باشیم.

نقل قول خبر

یادداشت

روز قدس

دیدار

نظافت مسیر راهپیمایی روز قدس با تالش 10هزار کارگر 
راهپیمایــی روز جهانی قدس 
دیــروز بــا حضــور میلیونی 
مردم در مســیرهای ده گانه 
پایتخت برگزار شد و در پایان 
این مراسم باشــکوه، ١0هزار نفر از نیروهای 
خدمات شــهری شــهرداری تهران اقدام به 

نظافت مسیرهای راهپیمایی کردند.
به گزارش همشــهری، آنطور کــه مدیرکل 
خدمات شهری شهرداری تهران گفته چند روز 
قبل از آغاز مراسم راهپیمایی، نیروهای خدمات 
شهری و فضای سبز شهرداری تهران اقداماتی 

چون ایمن ســازی  پیاده روها، پاکسازی نهرها 
و جداره ها، بازپیرایی فضاهای ســبز و... را در 
معابر منتهی به میدان انقالب و دانشگاه تهران 
آغاز کرده بودند. اصغر عطایــی با بیان اینکه 
روز راهپیمایی هــم عوامل اجرایی و نیروهای 
مدیریتی حوزه خدمات شــهری شــهرداری 
تهران کنار مردم حضور داشــتند، گفت: »در 
پایان مراســم بالفاصله کار نظافت مسیرهای 
راهپیمایی توســط ١0هزار نیــروی خدمات 
شهری به صورت ویژه انجام شد تا خللی در عبور 

و مرور مردم به وجود نیاید.«

 کرات و نقشه های اهدایی
 رئیس جمهور اسبق فرانسه 

شادی جمیلی، راهنمای گردشــگری برج میالد درباره »موزه خلیج فارس« به 
همشــهری می گوید: »برای بازدید از موزه شــهرداری واقع در تراز 261متری 
مجموعه برج میالد باید بلیت پکیــج کامل بازدید را خریــداری کنید. موزه 
شهرداری آخرین مرحله و آخرین طبقه در بازدید از مجموعه برج میالد است. در 
این موزه کرات و نقشه های قدیمی و نفیس را داریم که قدمت آنها به قرن هفدهم 
و بیستم میالدی برمی گردد. اینها هدایایی از »ژرژ پمپیدو« رئیس جمهور اسبق 
کشور فرانسه )از سال 1969میالدی تا زمان مرگش در سال 1974( است که در 
سن 62سالگی فوت کرد. به همت وزارت امورخارجه در اواخر دهه 70و 80 این 
کرات که از جنس چوب و پارچه هستند از همسر ژرژ پمپیدو خریداری شدند. 
حاال با رایزنی های صورت گرفته، شهرداری تهران این مجموعه نفیس را که واقعا 
گرانبها بوده و نمی توان قیمتی روی آن گذاشــت تهیه کرده و به صورت دائمی 
در مجموعه برج میالد تهران به نمایش عموم گذاشته شده است. این مجموعه 
نفیس به 4بخش کرات سماوی، کرات اسطرالبی، کرات جغرافیایی و نقشه های 
قدیمی تقسیم می شود. با توجه به اینکه جنس این کرات از چوب و پارچه است 
و باید بدون خأل باشد، از آنها در یک محفظه کامال ایمن نگهداری می شود. جدا از 
بحث ارزش و قدمت تاریخی این کرات و نقشه ها، نکته مهمی که وجود دارد این 
است که در تمامی این کرات و نقشه های قدیمی نام »خلیج فارس« کامال مشهود 
دیده می شود.« بنابراین اکنون با راه اندازی موزه، شهروندان می توانند با حضور 
در برج میالد از این موزه ارزشمند و جذاب بازدید کنند. ساعت بازدید برج بعد 
از ماه مبارک رمضان از ساعت 10صبح تا 10شب است، البته بلیت فروشی فقط تا 
ساعت 9شب انجام می شــود. مجموعه برج میالد در ماه مبارک رمضان  در روز 
10اردیبهشت که »روز ملی خلیج فارس« نامگذاری شده نیز فعال است و در این 
ایام از ســاعت 5عصر تا یک بامداد در موزه شهرداری پذیرای بازدیدکنندگان 
خواهد بود. قیمت بلیــت بازدید کامل از برج میالد هم 88هزار تومان اســت.   
بلیت های بازدید از مجموعه برج میالد به 2 صورت اســت. یکی بلیت بازدید از 
سکوی دید باز که فقط شامل یک طبقه می شود و شهروندان می توانند از آنجا 
فضای شهر تهران را تماشا کنند. مورد بعدی پکیج کامل بازدید از مجموعه برج 
میالد است که طی آن شهروندان از تمام طبقاتی که برای گردشگران تعریف شده 
بازدید به عمل می آورند. پکیج کامل عالوه بر موزه خلیج فارس شامل بازدید از 
مواردی چون سکوی دید باز، موزه مشاهیر ایران، اثر هنری به نام گنبد آسمان 

و... نیز می شود.
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پس از سقف شکنی عجیب تورم بازار 

مسکن
مسکن تهران در اسفندماه گذشته، 
حاال آمارهــای فروردین ماهی این 
بازار از بازگشت آرامش نسبی به معامالت و سقوط 
میانگیــن قیمــت مســکن تهــران بــه کانــال 
34میلیون تومان حکایت دارد. در این ماه 9منطقه 
تهران با رشد میانگین قیمت مسکن و 13منطقه با 

کاهش میانگین قیمت روبه رو بوده اند.
به گزارش همشهری، بررسی آمارهای اداره بررسی ها 
و سیاســت های اقتصادی بانک مرکزی از تحوالت 
بازار مسکن شــهر تهران در فروردین1401 نشان 
می دهد: میانگین قیمت مسکن 2.4درصد نسبت به 
اسفند1400 افت کرده و به کانال 34میلیون برگشته 
است. البته بازار مسکن در فروردین نیمه تعطیل است 
و آمارهای آن نمی تواند مالک معتبری برای قضاوت 
در مورد تحوالت این بازار باشد؛ اما آنچه عیان است، 
همچنان حوزه امالک و مستغالت در مسیر تخلیه 
حباب قیمتی از محل افزایش نیافتن قیمت متناسب 

با تورم عمومی حرکت می کند.

بازار سرگردان و کساد
در فروردین ماه ســال1401، تعداد آپارتمان های 
مســکونی معامله شده در شــهر تهران به 3هزار و 
427مورد رســیده که این تعداد نسبت به ماه قبل 
49.9درصــد کاهش نشــان می دهــد. همچنین 
از منظر قیمــت، میانگین یــک مترمربع زیربنای 
مســکونی شــهر تهران در ایــن ماه بــا کاهش 
2.4درصدی نســبت به اسفند ســال قبل، به رقم 
34میلیون و 272هزار تومان رســیده و توانســته 
بخشــی از جهــش 6.2درصدی قیمت مســکن 
در اســفند گذشــته را جبران کند. از سوی دیگر، 
میانگین قیمت مســکن تهران در فروردین امسال 
نسبت به فروردین ســال قبل 16.9درصد افزایش 
نشان می دهد که در مقایســه با تورم نقطه به نقطه 
35.6درصدی سبد مصرفی جامعه، میزان رشد آن 
18.7واحد درصد کمتر است و می توان گفت حباب 
قیمت مسکن تهران در فروردین امسال نسبت به 
فروردین سال قبل به همین میزان کمتر شده است. 
این اتفاق در حالی رخ داده کــه تورم نقطه به نقطه 
مسکن در فروردین سال قبل نسبت به نقطه مشابه 
سال های قبل به بیش از 90درصد می رسید و عمال 
شتاب رشد تورم بازار مسکن حداقل 2برابر شتاب 
تورم مصرف کننده بود. به عبارتی بازار مسکن تاوان 
جهش های قیمتی در 4سال گذشته را اینک با رشد 
کمتر از تورم عمومی می دهد و قیمت آن بدون اینکه 

کاهش پیدا کند در حال واقعی شدن است.
البته به دلیل تعطیلی بازار مسکن در فروردین ماه 
و کشــف نشــدن قیمت جدید در این مــاه، عمال 
قراردادهای ثبت شــده در این دوره زمانی حاصل 
مذاکرات قبلی خریداران و فروشــندگان اســت و 
پایین بودن تعــداد آنها نمی تواند مــالک رونق و 
رکود معامالت باشد؛ ازاین رو افزایش 63.7درصدی 
تعداد معامالت این ماه نسبت به فروردین پارسال 
نیز براساس همین معیار نشانه ای از اتمام کسادی 
این بازار نیست. با وجود این، بررسی تعداد معامالت 
ماهانه مسکن تهران در دهه90 حاکی از این است 
که میانگین تعداد معامالت ماهانه در ســال های 
اخیر نسبت به سال های ابتدایی دهه90 به حدود 
یک سوم کاهش پیدا کرده و از حوالی 14هزار مورد 
معامله در ماه به حوالی 5هــزار مورد معامله در ماه 

رسیده است.

نمای کلی بازار مسکن پایتخت
در فروردین امســال 28.7درصد معامالت مسکن 
انجام شــده به واحدهای نوســاز و با عمر کمتر از 
5ســال اختصاص داشته که نســبت به واحدهای 
قدیمی تر قیمت باالتری دارند و به واســطه کاهش 
قدرت خرید متقاضیان، تقاضا برای آنها کاهش پیدا 
کرده اســت. البته تضعیف تولید مسکن به واسطه 
جهش هزینه های تولید و افــت تقاضای کلی بازار 
مســکن نیز از دالیل این اتفاق است که باعث شده 
ســهم واحدهای با عمر کمتر از 5سال از معامالت 
مسکن تهران نسبت به ابتدای دهه90 به نصف برسد.
همچنین در معامالت فروردین ماهی بازار مســکن 
تهران، 56.3درصد از کل معامالت انجام شــده به 
واحدهای با متراژ تا 80مترمربع زیربنا مربوط بوده 
اســت ضمن اینکه در این مــاه، 59.3درصد از کل 
واحدهای مسکونی معامله شــده، با قیمت کمتر از 

قیمت میانگین شهر)34.2میلیون تومان( معامله 
شده که هم نشان دهنده انتقال تقاضا به واحدهای 
با عمر باال و ارزان تر اســت و هم از کسادی و رکود 
شدید معامالت مسکن لوکس و گران قیمت مناطق 
شمالی شــهر حکایت دارد؛ به خصوص که بررسی 
آمارها نشــان می دهد تعداد معامالت منطقه یک 
به عنوان گران ترین منطقه تهــران در فروردین ماه 
نسبت به ماه قبل 67درصد کاهش پیدا کرده است. 
نکته دیگر اینکه با تداوم روند افزایشی قیمت مسکن 
و باال رفتن ارزش ریالی آن، سهم معامالت با ارزش 
2میلیارد تومــان و کمتر به 45.3درصد رســیده و 
معامالت بازار با ســرعت به سمت میلیاردی شدن 
است.  به گزارش همشــهری، در فروردین امسال 
که میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی 
34میلیــون و 272هزار تومان محاســبه شــده، 
منطقه یک با میانگین قیمت 75میلیون و 160هزار 
تومان گران تریــن منطقه پایتخــت و منطقه18 
با میانگین قیمــت 15میلیــون و 770هزار تومان 
ارزان ترین منطقه شــهر لقــب گرفته انــد. با این 
حســاب، خرید یک آپارتمان 75متری متناسب با 
الگوی مصرف، به طور میانگین در شــهر تهران به 
2میلیارد و 570میلیون تومان هزینه نیاز دارد و این 
آپارتمان در منطقه یک به طور میانگین 5میلیارد و 
637میلیون تومان و در منطقه18 نیز یک میلیارد و 

182میلیون تومان خرج برمی دارد.

پیش لرزه در بازار اجاره
با وجود اینکه تورم بازار مسکن در مقایسه با 4سال 
گذشته تا حدودي فروکش کرده و تورم نقطه به نقطه 
این بازار به کمتر از نصف تورم عمومی رسیده، بازار 
اجاره با شرایط کامال متفاوتی روبه روست و در آستانه 
فصل نقل وانتقال مستأجران، تورم بسیار سنگینی 
را تجربه می کند. مصوبه 2ســال اخیر ستاد مقابله 
با کرونا مبنی بر تمدید اجبــاری قراردادهای اجاره 
با نرخ 15 تا 20درصد در مناطق مختلف شــهری، 
یکی از عواملی است که باعث شده قیمت اجاره در 
بخشی از قراردادهای موجود بازار در مقایسه با تورم 
واقعی بازار رشد نکند و حاال با منتفی شدن اجرای 
این مصوبه در کف بازار، عمال مستأجران با جهش 
چشمگیر نرخ های پیشنهادی اجاره روبه رو هستند. 
طبق اعالم بانک مرکزی، در فروردین امسال، تورم 
نقطه به نقطه شــاخص اجاره بهای مسکن در شهر 
تهران 45.6درصد و در کل مناطق شــهری کشور 
50.1درصد محاسبه شده که به ترتیب 2.7 و 3برابر 

تورم نقطه به نقطه بازار مسکن است.

تغییر ریل دوباره مسکن به سمت تخلیه حباب
میانگین قیمت مسکن شهر تهران 2.4درصد کاهش پیدا کرد

مشکالت زیربنایی اقتصاد
دســتان پشــت پرده، مافیا، دالالن، اخاللگران بــازار، افراد 
فرصت طلب، ســودجویان و نظیر این اصطالحــات را هنگام 
بروز مشــکالت اقتصادی به عنوان مســببان وضعیت کنونی 
زیاد می شــنویم. همه مشکالت به کســانی بازمی گردد که نه 
می شناسیم و نه کسی دقیقا می داند این افراد کجا هستند و چه 
می کنند؟ کسی چه می داند شاید موجودات فضایی علیه اقتصاد 
ما توطئه می کنند. در این میان مشــکالتی که در نظام تولید و 
توزیع و تجارت ما وجود دارد نقشی در بروز ناهنجاری ها ندارند. 
نظام پولی و بانکی که باعث ناترازی اقتصاد و کســری بودجه 
مزمن هم شده نادیده گرفته می شود و تنها این عوامل ناشناخته 

به عنوان عامل بروز مشکالت معرفی می شوند.
برای اقناع افکار عمومــی یکی از متخلفان را هم بازداشــت و 
محاکمه می کنیم بدون اینکه از خود بپرسیم کدام یکی از این 
محاکمه ها توانسته مشکالت را تخفیف دهد. قصد انکار وجود 
برخی متخلفان و ســودجویی های مخرب را ندارم اما اینکه با 
تقلیل دادن مشــکالت به چند نفر متخلف، وجود مشــکالت 
ســاختاری و سیســتماتیک در اقتصاد را انکار کرده و صورت 
مسائل را پاک می کنیم یا به جهل ما بر می گردد یا خدای ناکرده 
سو نیت که چون قصد نداریم مسئولیت مشکالت را بپذیریم آن 
را فرافکنی می کنیم. مردم نیز متأسفانه این طرز طرح مسئله را 
راحت تر می پذیرند و داستان های زیادی نقل می کنند از نانوایی 
که به تنور انداخته شد و پادشاهی که گرانفروشان را اعدام کرد و 
زیاد شنیده ایم که اگر متخلفان را وسط میدان شهر اعدام کنیم 

همه مشکالت ما حل می شود.
تا وقتی این نوع طرح مسئله به شــیوه های غلط در جامعه نیز 
تأیید می شود، مسئوالن نیز خود را مجاز می دانند تا ریشه مسائل 
را اینگونه تقلیل داده و راه حل را هم بگیر و ببند و محدودیت ها و 
مجازات متخلفان عنوان کنند. بعد از هر موج تورمی شاهد تکرار 
این ماجراها هستیم. در این شــرایط که صورت مسئله هم به 
درستی مطرح نمی شود چگونه می توان انتظار داشت مشکالت 

اساسی و زیربنایی اقتصاد ما حل شود؟

گالیه از حمله ناجوانمردانه
با توافق شرکای اجتماعی در شورای عالی 
کار، دستمزد پایه کارگران در سال جاری 
57.4درصد افزایش یافــت و حداقل مزد 
کارگر بــه 5.6میلیون تومان رســید؛ اما 
از همان زمان، چنان انتقادهای شــدیدی علیه این مصوبه به 
راه افتاد که 2هفته پیش، وقتی شــایعه لغو مصوبه دســتمزد 

شورای عالی کار منتشر شد، بسیاری آن را باور کردند. 
این در حالی اســت که باوجود باال بودن درصــد افزایش مزد 
کارگر، همچنان رقمی که به مزد طبقه کارگر اضافه می شود در 
مقایسه با هزینه تحمیل شده به معیشت آنها بسیار ناچیز است. 
دراین باره علی خدایی، عضو شورای عالی کار و نایب رئیس کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار می گوید: رقم سبد معیشت کارگران 
در بهمن سال گذشــته، یعنی حداقل های هزینه معیشت یک 
خانوار کارگری 8 میلیون و970هزار تومان محاســبه شــد و 
حداقل مزد با افزایش 57.4درصدی که همه آن را فریاد می زنند 
به 5میلیون و600هزار تومان رسیده است که به مراتب کمتر از 

هزینه گذران زندگی است. 
خدایی با ابراز امیدواری نســبت به اینکه الاقل به مناسبت روز 
جهانی کار، به جای حمله به حقوق و منافع قبال کســب شده 
کارگران، به فکر مشکالت معیشتی و جاری آنها در بحث های 
کاری باشــیم، می افزاید: فراموش نکنیم که کارگران بیش از 
نیمی از جمعیت این کشور هستند که در زمان ها و عرصه های 
مختلف همواره پشتیبان تولید و این نظام بوده و هستند و مهم تر 
از همه، بازار و اقتصاد بدون قدرت تقاضــای این بخش بزرگ 
از جامعه ایرانی معنا و مفهومــی ندارد. نایب رئیس کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار با اشاره به افزایش 57.4درصدی حداقل 
مزد کارگران در سال1401 یادآور می شود: همه می دانند که 
حداقل مزد تعیین شده هنوز هم با حداقل های قانونی ما فاصله 
دارد در این میان اگر قرار است کسی ناراضی باشد، باید این حق 

را به کارگران داد. 
نکته مهمی که خدایی در یک گفت وگوی رادیویی برای چندمین 
بار مطرح می کند این است که تعیین مزد در ابتدای هرسال اصال 
به معنای افزایش مزد نیست و فقط درصدد جبران هزینه های 
تحمیل شده به معیشــت نیروی کار است که آن هم به استناد 
آمار، در اغلب سال ها محقق نشده است؛ ازاین رو اگر مسئوالن 
تورم را به صفر می رســاندند و قیمت ها در سال جاری به همان 
قیمت سال1400 باقی می ماند، هیچ نیازی به افزایش مزد نبود.

بازوی تحقیقاتی وزارت صمت با تحلیل شرایط 4سال آینده تخمین زد

 هند؛ هدف اصلی ایران 
در بازارهای صادراتی 

مؤسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به عنــوان بازوی 
پژوهشــی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: براساس 
پیش بینی ها هنــد، پررونق ترین بازار صادراتی ایران تا ســال 

1405خواهد بود.
به گزارش همشهری، بازوی پژوهشی وزارت صنعت در تحلیل 
دالیل این موضوع می گوید؛ از آنجا که نرخ رشد اقتصاد هند در 
4سال آینده 7درصد برآورد می شود، بنابراین گمان می رود در 
میان بازارهای اصلی صادراتی ایران، از بیشترین رشد برخوردار 
خواهد شد. طبق تحلیل این مؤسسه پژوهشی، بعد از آن چین 
قرار دارد که البته در سال های آینده رشــد اقتصادی نزولی را 
تجربه می کند. هرچند انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی چین 
از 7درصد فعلی تا ســال 1405به 5درصد کاهــش یابد، با این 
حال میانگین رشد اقتصادی چین در 5ســال آینده همچنان 
5.9درصد برآورد شده اســت. طبق تحلیل مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی، 2کشور عراق و ترکیه به لحاظ متوسط 
رشد اقتصادی در 5ســال آینده 2بازار مهم دیگری هستند که 
در پیش روی صادرکنندگان ایرانی، بــه  عنوان بازارهای هدف 
پررونق صادراتی قرار خواهند داشــت. در جایــگاه پنجم هم 
امارات، با توجه به رشــد 2.9درصدی اش قــرار دارد. در ادامه 
این گزارش با اشــاره به هدف گذاری های انجام شده در حوزه 
صادرات آمده است: راهبرد توســعه صادرات غیرنفتی ایران به 
بازارهای همسایه و همجوار تکیه دارد، تا جایی که صادرات به 
همســایگان به میزان 50میلیارد دالر هدف گذاری شده، اما در 
سال 1400معادل76درصد کل صادرات ایران، یعنی 38میلیارد 
دالر آن، شامل صادرات به 6کشور ایران، چین، هند، ترکیه، امارات 
و عراق بود که نشان می دهد نظام تجارت خارجی ایران از هدف 
تعیین شده فاصله زیادی دارد، زیرا در بین کشورهای همسایه 
فقط 3کشور عراق، ترکیه و امارات مهم ترین بازار صادراتی ایران 
محســوب می شــوند و از ظرفیت دیگر بازارها در جذب کاالی 
ایرانی کمتر استفاده شده؛ ضمن اینکه 44درصد از کل صادرات 

سال گذشته فقط به 2کشور چین و هند اختصاص داشته است.

چالش های صادرات
مؤسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانــی همچنین تأکید 
می کند: به دلیــل تحریم هــا، هم اکنون به جــز در 2فعالیت 
تولید موتور و توربین و همچنیــن تولید کابل های فیبر نوری، 
کشش پذیری درآمدی زیادی نسبت به سایر محصوالت صنعتی 
در بازارهای صادراتی مشــاهده نمی شــود. گزارش این نهاد 
تحقیقاتی تصریح دارد: تا زمان دستیابی به یک فضای مساعد 
بین المللی که بتواند ارتقای توان صادراتی، منتج از بهبود شرایط 
درآمدی بازارهای هدف صادراتی ایران را به همراه داشته باشد، 
اتکای صرف به سناریوهای قیمتی به تنهایی چندان مؤثر نیست.

5عامل تعیین کننده در صادرات
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت با تفکیک 5عامل تعیین کننده، 
شــامل رانت، موانــع ورود، بیمــاری هلنــدی، تکنولوژی و 
مقیاس و تنــوع کاالهای صنعتی صادراتــی توضیح می دهد: 
در 4دهه گذشــته تغییرات نرخ واقعی ارز از 2مســیر بر روند 
صادرات تولیدات صنعتی اثر گذاشــته که یکی میزان استفاده 
از ظرفیت هــای تولیــدی موجــود اقتصــادی و دوم میزان 
سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های تولیدی جدید بوده است؛ به 
همین دلیل، بهنگام نشدن نرخ ارز، نسبت به تورم های داخلی و 
جهانی، این مزیت و متغیر نسبی را به عامل ضعف در چشم انداز 

آینده صادرات صنعتی ایران تبدیل می سازد.

کشور
وزن صادرات 1400ارزش صادرات 1400

درصد رشد میلیون دالر
درصد رشد هزار تننسبت 99

نسبت 99
14۳۲۳58۲89858چین
8616۲0۲988۲17عراق
6087140157۳8147ترکیه
۲9-49۲981076۳امارات

40-۲04187 -18۳9افغانستان
1۲-18174۲67۲۲هند

بودجه را شفاف ابالغ کنید
  خبر: رئیس جمهوری در نامه ای به ســازمان 
برنامه و بودجه اصالحات قانون بودجه سال جاری را 
در 52صفحه ابالغ کرد. رئیس مجلس هم در نامه ای 
به رئیس جمهور دلیل اصالحــات را وجود برخی 
اغالط نگارشی و ســهو قلم در متن قانون بودجه 
اعالم کرده است. این اصالحات شامل متن، جداول، 

پیوست ها و تغییرات متفرقه می شود.

  نقد: با توجه به تجربه ابــالغ قانون بودجه در 
سال گذشــته که به شائبه دســتکاری در بودجه 
دامن زد، انتظــار می رفت در ابــالغ قانون بودجه 
امسال دست کم این اصالحات به حداقل برسد، اما 
اصالحات قانون بودجه 1400 آن هم در 52صفحه از 
کم توجهی و شتابزدگی در ابالغ مهم ترین سند مالی 
یک ســال آینده دولت حکایت دارد. افزون بر این 
چون بخش زیادی از این اصالحات به جداول منابع 
و مصارف تبصره14 آن هم با سرفصل هدفمندسازی 
یارانه ها اختصاص دارد، به شفاف ســازی نیاز دارد. 
زیرا کم و زیاد شــدن اعتبار و بودجــه ردیف ها و 
دســتگاه ها در اجرا، ممکن است دولت را با چالش 
مواجه سازد. انتظار می رود مجلس تدبیری به کار 
ببندد تا دســت کم در بودجه ســال آینده شاهد 
فهرســت بلند اصالحات نباشــیم. این مهم را هم 
می توان از هیأت رئیســه مجلس و هم کمیسیون 
تلفیق بودجه خواســت تا دقت در بودجه ریزی را 
فدای سرعت در تصویب و ابالغ نکنند و بودجه ای 
شــفاف با کمترین ابهام در ارقام، احکام و ردیف ها 
به دولت بفرســتند و بودجه از مظان اتهام و ابهام 
مبری شــود. البته یکی از دالیل اصالحات فراوان 
در ســند بودجه را می توان به رویکرد نمایندگان 
در بودجه ریزی به جای بررســی و تصویب بودجه 
دانست که نتیجه آن انبساط در منابع و مصارف و 
بروز کسری در دخل و خرج دولت است. پس لطفا از 
سال آینده بودجه را با دقت بررسی و شفاف و بدون 

اصالحات زیاد ابالغ کنید. این کارشدنی است.

چهره روز

گزارش

نقد  خبر

محمد حسنی سعدی؛ کارشناس اقتصاد اجتماعییادداشت

تراز تجاری مثبت به نفع ایران
فرود عسگری، معاون گمرک ایران می گوید: تراز تجاری ایران در فروردین ماه با پیشی گرفتن ارزش 

کاالهای صادر شده نسبت به واردات مثبت 756میلیون دالر شد.

صادرات غیرنفتی در فروردین

7324 هزار تن
3699 میلیون دالر

10-درصدرشد وزنی
25درصدرشد ارزش

واردات به کشور در فروردین

2252 هزار تن
2824میلیون دالر

10درصدرشد وزنی
تراز تجاری1درصدرشد ارزش

756میلیون دالرمثبت

 میانگین قیمت
 یک مترمربع آپارتمان

در کل شهر تهران

گران ترین منطقه)يك(

ارزان ترین منطقه)18(

34,272,700 تومان

75,160,000 تومان

15,770,000 تومان

 میانگین قیمت
یک آپارتمان 75متری

در کل شهر تهران

گران ترین منطقه)يك(

ارزان ترین منطقه)18(

2,570,000,000 تومان

5,637,000,000 تومان

1,182,000,000 تومان
رکوردداران تغییر قیمت

کاهش

منطقه

12  -9.2
درصد

منطقه

3  -9.1
درصد

منطقه

2  -8.9
درصد

افزایش

منطقه

19  6.8
درصد

منطقه

15  5.41
درصد

منطقه

9 5.38
درصد
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تولید واکســن داخلی با تمام دستاوردهای مثبتش 
در ماه های اخیــر، اکنون به گالیه ای تلخ از ســوی 
واکسن سازها تبدیل شده است. کرونا فروکش کرده 
و در ســایه اخبار مثبت کاهش موارد مرگ و ابتال، 
واکسن سازان داخلی به گوشه ای رانده شده اند. حاال 
دیگر از آن درخواســت ها برای تولید چند میلیونی 
خبری نیست و شنیده می شود که جز واکسن های 
تحویل داده شــده به وزارت بهداشــت، حاال گفته 
می شــود نزدیک به 20میلیون واکسن روی دست 
تولیدکننده ها مانده و به نظر نمی رســد که دولت و 
وزارت بهداشــت با وجود ذخیره 50میلیون دوزی، 
توجه جدی برای خرید این واکسن ها داشته باشند. 
حاال در این وضعیت، نگرانی از به باد رفتن سرمایه ای 
بزرگ باال رفته است؛ واکسن هایی که هر واحد آن سال 
گذشته از ســوی هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت 
وقت 200هزار تومان قیمت گذاری شد و همان زمان 
کیانوش جهانپور، سخنگوی وقت سازمان غذا و دارو 
در این باره اعالم کرد که واکســن خارجی با فناوری 
مشــابه، بین 300تا 400هزار تومــان قیمت دارد و 
قیمت پایه واکســن ایرانی به صورت علی الحســاب 
200هزار تومان توافق شده اســت. با احتساب این 
قیمت و اینکه تاریخ انقضای واکســن های مانده در 
انبارهای واکسن سازها تا چند وقت دیگر سر می رسد، 
سرمایه ملی که از این واکسن ها هدر می رود تنها برای 
همین واکسن های دپو شــده، عددی معادل 4هزار 
میلیارد تومان اســت! هرچند که این تنها خسارتی 
نیســت که متوجه کشور اســت، بلکه به گفته علی 
کرمی، متخصص بیوتکنولوژی و یکــی از مجریان 
تولید واکســن نوترکیب »نورا«، اگر این بی توجهی 
نسبت به واکسن ســازها تداوم داشته باشد، دیگر در 
بحران های مشابه پاندمی کرونا، نباید انتظار حمایت و 
پای کار آمدن آنها را داشت: »وزارت بهداشت و دولت 
در شرایط بحرانی سراغ واکسن سازها رفتند اما اکنون 
و در شرایط آرامش نه تنها وعده های مالی محقق نشده 
که حمایت ها هم کمرنگ تر از قبل است. این صدمه 
جدی برای آینده ایمن سازی و صنعت واکسن ایران 
است چرا که امنیت حاصل از واکسن ها به اندازه امنیت 

غذایی اهمیت دارد.« 

واکسن های بالتکلیف در انبار 
گالیه های واکسن سازها در جلسه چند روز گذشته 
کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح 
شد. هاله حامدی فر، مدیرعامل شرکت سیناژن در این 
جلسه گفت: »در بهمن سال گذشته در نامه ای به ما 
اعالم کردند که 8میلیون دوز واکسن نیاز دارند و این 
میزان واکسن را آماده کردیم، اما در نامه بعدی گفتند 
که فقط 2میلیون دوز خریداری می شــود و در حال 

حاضر 6میلیون دوز واکسن در انبارها داریم.« از سوی 
دیگر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور هم اعالم 
کرده که حدود 17میلیون دوز واکسن پاستوکووک 
تولید شده که بیش از 12میلیون دوز آنها تحویل داده 
شده است؛ بنابراین 5میلیون دوز در انبارها مانده است. 
از آن طرف، احمد کریمی، مدیر پروژه تولید واکسن 
فخرا هم گفته از 2میلیون و 250هــزار دوز قرارداد 
قبلی، یک میلیون دوز تحویل وزارت بهداشت شده 
است. در مؤسســه رازی هم حدود 4میلیون واکسن 
کرونا بالتکلیف مانده است. از تولیدکننده های واکسن 
کرونای »نورا« هم خبر می رسد که 2.5میلیون واکسن 
کرونا تولید شده اما خریداری ندارد. در این میان علی 
اسحاقی، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن  و سرم سازی 
رازی هم اعالم کرده که برای واکســن های مانده در 
انبارها، نمی دانند با چه کسی باید قرارداد ببندند. خط 
تولید واکسن اسپوتنیک در ایران )اکتوور( هم اکنون 
3میلیون دوز واکســن آماده تحویل در انبار دارد و 
به گفته علی آســیم، عضو هیأت مدیره گروه دارویی 

اکتوورکو این واکسن ها تا 6ماه تاریخ انقضا دارند.

منابع مالی خرید واکسن تامین نیست 
خرید واکسن ها بیش از 6هزار میلیارد منابع مالی نیاز 
دارد و تامین آن باید از سوی سازمان برنامه و بودجه 
صورت بگیرد؛ این نکته ای اســت که سیدحســین 
صفوی، رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی وزارت 
بهداشت از آن خبر می دهد و می گوید: »تاکنون بیش 
از 199میلیون دوز واکســن تحویل وزارت بهداشت 
شــده که 178میلیون دوز وارداتــی و 47میلیون و 
710دوز هم تولیــد داخل بــوده اســت. 8هزار و 
656میلیارد تومان مجمــوع قراردادها بوده و میزان 
بدهی ما 5هزار و 300 میلیارد تومان است که اخیرا در 

مکاتبه ای با سازمان برنامه و بودجه برنامه ریزی شده 
تا بتوانیم بدهی هایمــان را پرداخت کنیم.« به گفته 
این مسئول مشــکل اصلی درباره خرید واکسن ها 
تامین نقدینگی اســت: »با تامین بودجه، بار زیادی 
از دوش تولیدکنندگان برداشــته می شود و مطلوب 
نیست در سالی که به نام تولید، اشتغال و دانش بنیان 
نامگذاری شده ظرفیت های علمی بالاستفاده باقی 
بمانند.« از سوی دیگر مصطفی قانعی، عضو کمیته 
ملی واکسیناسیون کرونا هم معتقد است که دولت 
باید ریسک تولید واکسن را بپذیرد. او به ایسنا گفته: 
»در مدل تجاری یک زمان محصول برای بازار تولید 
می شــود که پیش بینی آن با خود شرکت  است، اما 
وقتی کسی برای دولت دست به تولید می زند، خود 
دولت باید ریســک آن را بپذیرد و هیچ راهی جز این 

کار نیست.« 

سکوت واکسن سازها نگران کننده است 
طی ماه های اخیر وزارت بهداشــت با شرکت های 
واکسن ساز قرارداد بسته و تقاضای تولید داشته اما 
اکنون واکسن روی دست تولیدکننده ها مانده است 
چرا که کرونا رو به کاهش است و آنها به تعهدات شان 
عمل نمی کنند؛ این نکته ای است که علی کرمی، 
متخصص بیوتکنولوژی و واکسن ســاز به آن اشاره 
می کند و به همشــهری می گوید: »سازمان برنامه 
و بودجه و مجلس باید به این حــوزه ورود کنند و 
براساس همان قراردادها عمل شود، حتی اگر قرار 
باشد این واکسن ها خریده و دورریز شوند.« او ادامه 
می دهد: »شرکتی که تمام سرمایه خود را در این راه 
صرف کرده اکنون در حال متالشی شدن است؛ آن 
هم درحالی  که سیاست دولت های بزرگ ایجاد حس 
امنیت و اعتماد در تولیدکننده است. سرمایه گذاری 
ملی و نیروی انســانی در این حوزه در حال از بین 
رفتن اســت و این افراد در مراحل بعد، دیگر برای 
عبور از بحران ها پیشــقدم نخواهند بود؛ مسئله ای 
که می تواند ســالمت مردم را در مواجهه با پاندمی  
و بیماری های آینده تهدید کنــد.« کرمی معتقد 
است ســکوتی که اکنون واکسن ســازهای ایرانی 
به دلیل همین نامهربانی ها پیشــه کرده اند، بسیار 
نگران کننده خواهد بود: »برای ساخت این واکسن 
صدها متخصص بسیج شــده اند و ماه ها مطالعه و 
تالش کردند که صنعت واکسن به چنین دستاورد 
مهمی رسیده اســت. ما در 4پلتفرم واکسن سازی 
دانش فنی داریم و اگر حمایت نشود نتیجه ای جز 
ورشکســتگی تولیدکننده و یأس در دانشمندان 

واکسن ساز نخواهد داشت.« 
هم اکنون، 50میلیون دوز واکســن موجودی وزارت 
بهداشت اســت و نزدیک به 20میلیون دوز واکسن 
تولید داخلی خریداری نشده در انبار تولیدکننده های 
کشور وجود دارد، حاال در این شرایط، کرمی درباره 
اینکه چه اقدامی برای کاهش ضرر خرید و تولید این 
واکسن ها صورت گیرد، توضیح می دهد: »در اولویت 
اول دولت باید واکسن های داخلی را خریداری کند 
حتی اگر مجبور باشد آنها در انبارها نگهداری کند. 
وزارت بهداشت می تواند واکسن های خریداری شده 

را در 19هزار مرکز بهداشتی سراسر کشور توزیع کند 
و نیازی به انبار کردن آنها نیســت. در برخی مراکز 
بهداشتی واکسن های ایرانی موجود نیستند و مردم 
به دلیل همین کمبودها از تزریق واکسن صرف نظر 
می کنند.« او ادامه می دهد: »ما برای فروش واکسن ها 
نه در داخل کشــور و نه برای صادرات هیچ برنامه ای 
نداشــتیم. چرا تاکنون بخش های بازرگانی و وزارت 
خارجه ما برای توزیع واکســن حتی در کشورهای 
همسایه فعال نشده اند. دیپلماسی سیاسی و اقتصادی 
در تخصص دانشمندان نیست که خودشان به دنبال 
صادرات باشــند. قطعا نیاز است که کارشناسان این 

حوزه به موضوع صادرات واکسن ورود کنند.« 

مقاالت و مجوزهای ایرانی تحت تأثیر تحریم ها و 
اهداف سیاسی 

به گفته کرمی، واکنش و اطالع رسانی درست درباره 
شایعات پیرامون واکسن های ایرانی هم به مشکلی 
برای این محصوالت و شــرکت ها تبدیل شده است: 
»برخی می گویند واکسن  ایرانی را بشکه ای از چین وارد 
می کنند، برخی هم می گویند به واکسن های ایرانی 
مجوز نمی دهند، چون کیفیت ندارد. اما چه کسی است 
که نداند، سختگیری سازمان غذا و داروی ایران برای 
صدور مجوز واکسن های ایرانی حتی از واکسن های 
 mRNA خارجی هم بیشتر بوده اســت. ما واکسن
مشابه فایزر را در کشور خودمان ساخته ایم که همان 
توانمندی و کیفیت را دارد اما حمایت نمی شود. مشابه 
واکسن آسترازنکا  از سوی انستیتوپاستور ساخته شده 
اما صدور مجوزهایش به کندی پیش می رود. حتی 
FDA آمریکا هم اینقدر سختگیری درباره واکسن های 
آمریکایی ندارد و به همین دلیل با اطمینان می گویم 
کیفیت واکسن های ایرانی آنقدر تضمین شده است 
که هیچ نگرانــی از صادرات آنها نخواهیم داشــت و 
مشــکل در ضعف مدیران رده میانی است.« او ادامه 
می دهد: »شرکت های دانش بنیان توانایی مالی برای 
دریافت مجوزها را ندارند و در این باره باید سفیران و 
وزرای ایرانی وارد میدان شوند. دولت باید بخشی را در 
این باره اختصاص دهد که موانع اینچنینی پیش روی 

واکسن های ایرانی را رفع کند.« 
در این میان نباید نقش تحریم و دخالت های سیاسی 
دیگر کشورها در کندی پروسه ثبت مقاالت و صدور 
مجوز برای واکســن های ایرانی را هم نادیده گرفت؛ 
این نکته دیگری است که کرمی به آن اشاره می کند 
و ادامه می دهد: »مقاالت شــرکت فایزر یک ماهه به 
چاپ می رسد و مقاالت شــرکت های ایرانی 6ماهه. 
به نظر می رســد که برخی کشــورها دوست ندارند 
واکســن های ایرانی مجوز بگیرند، چرا که اگر مجوز 
بگیریم می توانیم صادر کنیم و می توانیم عرضه جهانی 
داشته باشیم که منجر به ورود ارز به کشور می شود اما 
به دلیل تحریم ها نمی خواهند این اتفاق برای ایران 
بیفتد. با وجود این ما نباید دست روی دست بگذاریم و 
وزارت علوم باید در این باره حمایت کند.« به گفته این 
متخصص واکسن سازی، ویروس ها تمام نشده اند و اگر 
پدافند غیرعامل سست شود و کرونا را نادیده گرفت، 
ممکن است با سونامی دیگر از بیماری عفونی مواجه 
شــد: »همین حاال شیوع ســرخک در کشور نشان 
می دهد که خطر بیماری همیشه وجود دارد. واکسن 
سرخک از سوی مؤسسه رازی تولید می شود اما باز هم 
واردات داریم و وزارت بهداشت چرایی این مسئله را به 
ما بگوید. ما توانایی صادرات واکسن را داریم، اما اکنون 
به مشتری هندوستان تبدیل شده ایم. آمریکایی ها 
میلیارد ها دالر به صنعت واکسن سازی شــان کمک 
مالی داشــتند اما در ایران این رقم چــه میزان بوده 
است؟ همان هایی که با زجر و مشکالت انبوه مواداولیه 
واکســن ها را تهیه کردند اکنون سرمایه هایشان در 
انبار مانده و در حال از بین رفتن اســت. تاریخ اعتبار 
واکسن ها به عنوان ماده بیولوژیک 8ماه است و بعد از 

آن باید دور ریخته شود.«

 4000میلیارد تومان واکسن ایرانی در آستانه نابودی
حدود 20میلیون دوز واکسن کرونای ایرانی در انبارها مانده و تولیدکننده ها می گویند وعده  خرید واکسن ها از سوی دولت و 

وزارت بهداشت عملی نشده است

مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

برای واکسن های داخلی مدیریت و برنامه ریزی نداشتیم 
با وجود چالش هایی که این روزها گریبان تولیدکنندگان واکسن را گرفته، برخی معتقدند که 
سیاست صدور مجوز به چندین واکسن باعث بروز چنین مشکالتی شده اما محمداسماعیل 
اکبری، مشاور عالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نظری متفاوت از این اظهارنظرها 
دارد. او به آنا گفته: »نباید فراموش کنیم اگر به صنعت تولید واکسن نمی رسیدیم، کسی به 
ما واکسن نمی داد. نخستین قرارداد منجر به تامین واکسن زمانی رخ داد که برکت توانست 
به نتیجه برسد.« او معتقد است که تنوع واکسن ها دستاورد خوبی است، چرا که هر پلتفرم 
عملکرد خودش را دارد: »مگر می توان از دنیای بیولوژیک عقب ماند. حتی شاید دستیابی به 
پلتفرم علمی واکسن منجر به تولید نشود اما این علم را در اختیار داریم و می توانیم آن را برای 
سال های آینده حفظ کنیم. دولت باید مالکیت معنوی یک واکسن را برای تولیدکننده حفظ کند 
تا در مواجهه با ویروس های جدید به سرعت وارد عمل شویم.« او درباره مشکل خریداری نشدن 
واکسن ها و ضررهای مالی تولیدکنندگان هم توضیح می دهد: »در ایران نگاه خطی به تولید 
واکسن و نگهداری آنها در انبار وجود داشت. ما برنامه ریزی و مدیریت نداشتیم و خرید انبوه 
برای واکسن های خارجی انجام دادیم اما آینده واکسن های ایرانی را برای ورود به بازار درنظر 
نگرفتیم. حاال دنیا هم به ما واکسن هدیه می دهد و به نظر می رسد که سیاست هایشان براي 
ضربه زدن به واکسن سازهای داخلی است. همان واکسن هایی که در ابتدا هم به ما نمی دادند 
اما زمانی که با چین قرارداد بستیم و واکســن چینی به دست مان رسید، هدایای کشورهای 

خارجی هم شروع شد.«

نکته

برخــی می گوینــد واکســن  ایرانــی را 
بشکه ای از چین وارد می کنند، برخی 
هم می گوینــد به واکســن های ایرانی 
مجوز نمی دهند، چون کیفیت ندارد. 
اما ســختگیری ســازمان غذا و داروی 
ایــران حتــی از ســازمان غــذا و داروی 

آمریکا هم بیشتر است

علی کرمــی، از مجریــان تولید واکســن 
همشــهری  بــه  »نــورا«  نوترکیــب 
می گویــد: بــرای ســاخت ایــن واکســن 
صدهــا متخصــص بســیج شــده اند و 
ماه ها مطالعه و تالش کردند که صنعت 
واکسن به چنین دستاورد مهمی رسیده 
اســت. مــا در 4پلتفــرم واکسن ســازی 
دانش فنی داریــم و اگر حمایت نشــود 
نتیجه ای جز ورشکســتگی تولیدکننده 
و یــأس در دانشــمندان واکسن ســاز 

نخواهد داشت

هشدار نسبت به افزایش 
روانشناسی زرد در فضای مجازی 

یک روانشناس و استاد ممتاز دانشــگاه تهران، نسبت به 
افزایش روانشناســی زرد در فضای مجازی هشــدار داد. 
به  گفته غالمعلــی افروز، تعداد روانشناســان زرد و بدون 
صالحیــت هم اکنون زیاد اســت و حتما بایــد نیروهای 
نظارت از وزارتخانه ها و دستگاه های دیگر ازجمله وزارت 
علوم، بهداشت، تعزیرات و بازرسی به کمک سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشــور بیایند تا حق دخالت در امر 
روانشناسی و مشاوره به افرادی که پروانه فعالیت ندارند، 

داده نشود.
روانشناسی زرد، پدیده جدیدی نیســت اما در سال های 
گذشــته با افزایش گرایش مردم به فضــای مجازی و در 
مقابل باال بودن تعرفه های مشاوره و روانشناسی برای گروه 
بزرگی از افراد، روانشناســی زرد، با استقبال بیشتری در 
این فضا، مواجه شد. روانشناســی زرد، اغلب به پیشنهاد 
راه حل های سریع برای مشــکالت مهم و دشوار محدود 
می شــود؛ راه حل هایی که از نظر علمی تأیید نمی شود و 
تنها مخاطبان عمومی را به ســمت خود می کشاند. این 
افراد تنها به دنبال حال خوب اند و از این مدل روانشناسی، 
استقبال می کنند. این روش ها اما مورد تأیید متخصصان 
این علم نیست. افروز در توضیح بیشتر به ایسنا می  گوید: 
»گاهی پیش می آید برخی  همکاران دارای پروانه فعالیت 
برای رونق مراکز خود، فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد 
رشته روانشناسی و مشــاوره  را که در مقطع کارشناسی 
مدرک غیرمرتبط دارند و نمی توانند پروانه اشتغال دریافت 
کنند، به کار می گیرند، برخی از این افــراد آنقدر به  خود 
جرأت می دهند که به تنهایی در فضــای مجازی فعالیت 
کرده و برای خود تبلیغ می  کنند و مشاوره های مجازی به 
مردم می دهند. درست است که سازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره کشور دارای ناظر و کمیته نظارت و ارزیابی است اما 
تعداد روانشناسان زرد و بدون صالحیت آنقدر زیاد است که 
امکان نظارت بر تمام آنها از سوی سازمان نظام روانشناسی 
و مشــاوره کشــور وجود ندارد.« به گفته این روانشناس، 
هم اکنون، دخالت در امر خدمات روانشناســی و مشاوره 
زیادشده و ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هم 
برای نظارت و بازرسی کامل و دقیق و مدیریت این حوزه 

محدودیت دارد.

82درصد دانشجویان روانشناسی  دخترند
افروز در کنار ایــن صحبت ها همزمان با روز مشــاوره و 
روانشــناس، آمارهایی هم درباره تعداد دانشــجویان این 
رشــته می دهد. براســاس اعالم او، از بیش از 270هزار 
دانشجو که در رشته های مختلف روانشناسی و در مقاطع 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در حال تحصیل اند، 
حدود 82 درصدشان دخترند و 18 درصد مابقی هم پسر 
هســتند. به گفته افروز، بیش از 80 هزار نفر از دانشجویان 
فعلی رشته های مختلف روانشناسی در واحدهای دانشگاه 
آزاد و بیش از 93 هزار نفر نیز در واحدهای دانشــگاه پیام 
نور و عمدتا در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل اند. او 
گفت: »از بین دانشجویان رشته های مختلف روانشناسی 
در کشــور، حدود 30 هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد 
و دکتری مشــغول  تحصیل اند که از ایــن بین هم حدود 
13 درصد یعنی 6500 نفر در رشــته های مختلف مقطع 

دکترا مشغول به تحصیل هستند.« 

گروه های کم برخوردار محروم از خدمات مشاوره
روز گذشته، رئیس ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
هم به بخشــی از مســائل مرتبط با روانشناسی و مشاوره 
اشاره کرد. محمد حاتمی به ایرنا گفت که روزانه 150هزار 
مشاوره در کشور انجام می شــود که مطابقتي با نیاز مردم 
ندارد، بنابراین برای استفاده افراد کم درآمد از این خدمات، 
باید بیمه های پایــه و تکمیلی برای اســتفاده از خدمات 
مشاوره ای وضع شود: »در دوران پساکرونا جامعه نیازمند 
تقویت ارتباط با مشاوران و روان درمانگران، گفت وگو با این 
جمعیت و دریافت راه حل در زمینه های متعدد است.« او 
ادامه داد: »تجربه همه گیری کرونــا به عنوان یک بحران، 
اهمیت و ضرورت دریافت خدمات روانشناسی را افزایش 
می دهد. مسئوالن کشــور هم امروز به کاربردی بودن این 
رشــته و نقشــی که می تواند در بهبود و ارتقای سالمت 
روان داشته باشد، بیش از گذشــته پی برده اند.« براساس 
اعالم حاتمی، برخی گروه ها و اقشار کم  درآمد از خدمات 
مشــاوره ای محروم مانده و از تمکن مالی برای مراجعه به 
این مراکز برخوردار نیستند، این افراد نیازمند حمایت اند: 
»سازمان نظام روانشناسی و مشــاوره در نامه های متعدد 
به رئیس جمهوری و مجلس شــورای اســالمی خواستار 
وضع بیمه های پایه و تکمیلی برای اســتفاده از خدمات 
روانشناسی و مشاوره  است. با وضع این بیمه ها و استفاده از 
خدمات مشاوره ای از طریق دفترچه های خدمات درمانی 
از مستضعفان و محرومان هم حمایت می شود.« به گفته او، 
خدمات روانشناسی و مشاوره را نباید به عنوان یک کاالی 
لوکس درنظر گرفت. در وضعیت کنونی و همچنین دوران 
پســاکرونا این خدمات نقش ارزنده ای در ســالمت روان 
خواهد داشت: »طبق برنامه ششم توسعه کشور نیز )بند 
»ج« ماده 102( به ضرورت وضع بیمه های پایه و تکمیلی 

جهت استفاده از خدمات روانشناسی اشاره می شود.«

 محمدمهدی کاظمی
 معاون آموزش متوسطه آموزش و 

پرورش
طرح تجمیع رشــته های نظری  در دســت 
بررسی است. موضوع این است که با توجه 
به قرابت محتوایی دروس رشته ریاضی و 
تجربی به خصوص در پایه دهم که اختالف 
چندانی در پایه درسی این دو رشته نداریم، 
می توان این دو رشته را تجمیع کرد و شاید 

به کاهش تب کنکور هم کمک کند.

علیرضا رحیم نیا
 مدیر بازرسی و پاسخگویی به 
شکایت های  وزارت بهداشت

وزارت بهداشــت بــرای کاهش مراجعه 
مردم به داروخانه های مرجع و تسهیل 
در امــور بیمــاران، طرحــی نوشــته کــه 
طــی آن ، بــا شناســایی بیمــاران مزمن   
دارو بدون معطلــی در اختیار افراد قرار 
می گیرد تا از سرگردانی آنها و شلوغی 

داروخانه ها جلوگیری شود.

محمدخانی 
رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران

طبــق مصوبــه بودجــه ســال جاری بــه 
پیشــنهاد مرکــز ارتباطــات در بوســتان 
»گفتگــو« خانــه روزنامه نــگاران شــهر 
راه انــدازی خواهــد شــد که محــل حضور 
خبرنــگاران و اصحاب رســانه اســت . این 
خانه تا اواخر بهار راه اندازی می شود و قرار 
است هیأت مدیره ای متشکل از دوستان 

باسابقه در این حوزه داشته باشد.

عملیاتی هالل احمر در قالب 580تیم 
و بــا به کارگیــری 758خــودرو، در 
پوشــش امــدادی روز قــدس شــرکت 
کردند. نیروهای شرکت کننده شامل 

امدادگر، نجاتگر و... بودند.

میــزان اهــدای خــون در اســتان تهران 
در فروردیــن امســال نســبت به مــدت 
مشابه سال گذشــته، افزایش داشته 
است. آمارها نشان می دهد در 10سال 
اخیــر، میــزان اهــدای خــون کاهــش 

داشته است. 

در 24ساعت گذشته، به دلیل ابتال به 
کرونا جانشان را از دست دادند. پیش 
از ایــن کمتریــن میــزان مــرگ کرونــا، 
13نفــر اعالم شــده بــود که مربــوط به 
4اردیبهشــت بــود. از ابتــدای پاندمی 
تاکنون 141هزار و 72نفر جانشان را از 

دست داد ه اند.

کرونایــی،  قرمــز  وضعیــت  در 
24شهرســتان در وضعیــت نارنجــی، 
232شهرســتان در وضعیــت زرد و 
75شهرســتان در وضعیــت آبــی قــرار 

دارند.

تومــان، ســودی اســت کــه مافیــای 
غربالگری جنین بــه جیب می زنــد. در 
قانــون جدید مبتنــی بر ســامانه جامع 
الکترونیک ،پوشــش بیمه ای کامل تر 
شده و هزینه والدین کمتر شده است.
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فطریه را چگونه پرداخت کنیم؟
سرپرست بهزیســتی اســتان تهران اقدامات این 
ســازمان برای جمــع آوری زکات، فطریه و کفاره 
سال  1401 را تشریح کرد. سمانه زمانی، سرپرست 
بهزیستی استان تهران گفت: »بهزیستی همانگونه 
که در طول سال و به ویژه مناسبت های خاص نسبت 
به واسطه گری خیر میان مردم و ارسال کمک های 
مردم بدون واسطه به نیازمندان اقدام می کند، در 
شکرانه سالمت این ماه و در عید فطر هم در راستای 
تکالیف قانونی و وظایف محوله ســازمانی، اقدام به 
جمع آوری فطریه مردم مؤمن و خداجو در ســطح 

استان تهران می کند.« 
او افزود: »بهزیستی مانند همیشــه در این زمینه 
آمادگی کامل دارد تا فطریه مردم را در کمترین زمان 
ممکن به مستمندان برســاند.« به گزارش فارس، 
سرپرست بهزیستی استان تهران، در ادامه روش  های 
جذب و جمع آوری زکات، فطریه و کفاره را تشریح 
 کرد و گفــت: »درگاه اینترنتی ســازمان به آدرس
کدهــای  و   mosharekat.behzisti.ir  
دســتوری #555* 724* و #2* 6* 7* ازجمله 
شــیوه های جذب وجوهات زکات، فطریه و کفاره 
اســت.« او با اشــاره به دیگر شــیوه های پرداخت 
الکترونیک هم افزود: »خیران همچنین می توانند 
وجوهات فطریــه خود را از طریق شــماره شــبا 
IR110100004174034541855467 یا شماره 
کارت 6367957041984720 و شــماره حساب 
4174034541855467 به حساب مشارکت های 

مردمی سازمان بهزیستی واریز کنند.«
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شلیک مرگبار به رفتگر مشهدی 

چه کســی مســئول نظارت بــر کیفیــت غذاهای 
رستوران هاست

یک اغذیه فروشی مرغ ســوخاری در شهرآرا، غذاهای خود 
را به صورت کیلویی عرضه می کند. مدت هاســت به انحای 
مختلف اطالع رســانی کرده و اعالم کرده ایم که غذایشان 
بسیار شور و چرب است ولی هیچ توجهی نمی شود و غذایی 
بسیار شور و چرب به مشتریان عرضه می شود که پشتوانه آن 
هم تبلیغات اینستاگرامی گسترده است. آیا هیچ مسئولی 
برای نظارت بر کیفیت و سالمت غذاهای رستورانی نیست؟ 
اگر هســت اطالع رسانی شــود که ما به کجا انتقاداتمان را 

برسانیم.
فالحی از تهران 

پخش احادیث در رسانه ها دائمی باشد
پخش احادیث در مناســبت های مذهبی از جمله شهادت 
موالی متقیان، امام علی)ع( به ســنت دیرین و مرسوم در 
رادیو و تلویزیون تبدیل شده است، اما در سایر ایام احیای 
این ســنت نه تنها منعی ندارد بلکه از نیازهــای معنوی و 
ضروری هر مسلمانی اســت که امیدواریم این رویه پایدار 

بماند.
فتوت از اردبیل

عقب یا جلو کشیدن ساعت به حال مردم عادی فرقی ندارد
دغدغه مجلس که به فرموده بنیانگذار فقید انقالب، عصاره 
ملت اســت نباید عقب یا جلوکشیدن ســاعت باشد و این 
اصال موضوعی نیســت که در اندازه کنونــی ارزش مطرح 
کردن داشته باشد. مردم از مجلس توقع دارند طرح هایی به 
تصویب برسانند که زنده کننده حقوق و زیرساخت اقتصاد 

باشد و کشور را از این برهه حساس برهاند.
ترابی از تهران

طرح زوج و فرد در همه کشور دائمی شود
تولید بی رویه خودرو و حمل ونقل ضعیف عمومی و مقداری هم 
چشم و هم چشمی و راحت طلبی باعث شده همه مردم در شهرها 
و روستاها خودرو داشته باشند و بسیاري از خانواده ها هم چند 
خودرو دارند در نتیجه در دورترین روستاها و شهرها هم ترافیک 
دیده می شود تا چه رسد به کالنشهرها و تهران. لطفا مسئوالن 
برای کاهش ترافیک در کل کشور طرح زوج و فرد دائمی در همه 
کشور اجرا کنند. در این صورت قطعا از میزان ترددها و ترافیک 

کاسته خواهد شد.
کفایتی از بردسکن خراسان رضوی

قانون تسهیل مجوز کسب وکار سریع تر اجرایی شود
اجرای قانون تسهیل مجوز کسب وکار که با شعار سال مطابقت 
دارد با حمایت های مربوطه به نحو احسن سریع تر اجرایی شود تا 

افراد منتظر مجوز زودتر به چرخه کسب وکار و تولید بپیوندند.
پورحسین از تهران 

اهانت به ساحت کتاب مقدس مسلمانان هیچ توجیهی ندارد
اهانت به ساحت کتاب مقدس مســلمانان و دیگر ادیان هیچ 
توجیهی ندارد. مثل این است که انسان با اعضا و جوارحش هر 
کاری که دلش می خواهد بکند و بعد هم بگوید من نبودم. باید با 

توهین کنندگان به ادیان الهی برخورد جدی شود.
مقدسی از مشهد

تغییر کاربری بدون اخذ مجوز جرم انگاری سنگین شود
موضوع تغییر کاربــری زمین های کشــاورزی و باغی یا منابع 
طبیعی سال هاســت هر از چند گاهی مطرح می شود و بعد از 
برخورد با متخلفان احیانا یا تغییر کاربری تأیید می شــود یا با 
اخذ جریمه موضوع حل می شود و در مواردی نیز با تخریب بنا 
جریان فیصله می یابد که هیچ کدام اصولی نیست و بهترین کار 
جرم انگاری تغییر کاربری زمین هاست. اگر هم به هر دلیل قرار 
اســت کاربری زمینی تغییر یابد حتما با ظرافت و سختگیری 

بسیار باشد.
حسابی از شهرستان آستارا

حمایت از فلسطین و  مردم مظلوم آن دائمی باشد 
با توجه به کاهش محدودیت های کرونایی و کشتار مسلمانان شیعه 
و سنی در افغانستان و فلسطین مظلوم و وحشیگری صهیونیست ها 
حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس وظیفه هر مسلمان آزاده ای 
بود،  اما توقع مــی رود مجامع بین المللی نیز بــدون فوت وقت با 

اقدامات جنایتکارانه صهیونیست ها و شیعه کشی برخورد کنند.
قاسم زاده از زاهدان 

پارک ولنجک نیازمند سمپاشی است
پشه های سفید و سیاه کوچک در پارک ولنجک بیداد مي کنند و 
نمی توان دقیقه ای در این پارک نشست و حتی لب به سخن گشود. 
از مسئوالن تقاضا می شــود پارک ولنجک در خیابان بهزادی را 

سمپاشی کنند.
ادیب از تهران 

خطوط عابرپیاده در ورامین نیاز به رنگ آمیزی دارند
خطوط عابرپیاده در خیابان های ورامین بر اثر آلودگی و تردد، رنگ 
سفید خود را از دست داده اند. این مسئله باعث سردرگمی عابران 
شده است. از مسئوالن زیبا ســازی  شهرستان ورامین درخواست 

داریم تا نسبت به رنگ آمیزی مجدد این خطوط اقدام کنند. 
احمدی از ورامین 

پایین بــودن کیفیت و محتــوا عامل ریــزش مخاطبان 
صداوسیماست

به تازگی رئیس سازمان صدا و سیما هم اعتراف کرد که این سازمان 
با ریزش مخاطب مواجه شــده اســت. دلیل این موضوع پایین 
بودن کیفیت و محتوای برنامه هاست. مدت های زیادی است که 
برنامه های شاد و ســریال های طنز از تلویزیون پخش نمی شود. 
درحالی که چندین ســال قبل حداقل در مناسبت هایی مثل ماه 
مبارک رمضان برنامه های شاد و آموزنده ای ساخته و پخش می شد.
 رضوانی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

 آدم ربایی ساختگی
 برای عضویت در شرکت هرمی

پسر جوان وقتی دید خانواده اش حاضر نیستند پول عضویت او در 
شرکت هرمی را پرداخت کنند،  خودش را ربود.

به گزارش همشــهری، مدتی قبل مردی نــزد مأموران پلیس 
پایتخت رفت و مدعی شد که پسرش ربوده شده است. او گفت: 
پسرم برای انجام کاری از خانه بیرون رفت اما پس از آن ناپدید شد 
تا اینکه فرد ناشناسی با من تماس گرفت و گفت پسرم را ربوده 
و اگر 50میلیون تومان به حسابش واریز نکنم، او را می کشد. وی 
ادامه داد: همسرم وقتی فهمید که پسرمان را گروگان گرفته اند از 
حال رفت و حاال در بیمارستان بستری است و آدم ربایان فیلمی 
برایم فرستادند که در آن مشغول شکنجه کردن پسرم بودند و 
با دیدن این فیلم بود که 50میلیون تومان به حســاب آنها واریز 
کردم اما همچنان از پســرم خبری نیست و من نگران وضعیت 
او هستم. ماموران با دستور محمد امین تقویان، بازپرس شعبه 
هشتم دادسرای جنایی تهران، وارد عمل شدند تا اینکه معلوم 
شد آدم ربایان گروگانشان را رها کرده اند. مأموران به سراغ پسر 
جوان رفتند و او گفت: روز حادثه در خیابان بودم که ناگهان 3مرد 
نقابدار با تهدید و زور مرا ســوارخودروی پژویی کردند و ربودند. 
بعد به داخل خانه ای انتقال دادنــد و زندانی ام کردند. آنها چند 
روز شکنجه ام کردند تا اینکه پولشان را گرفتند و رهایم کردند. 
ماموران پلیس با بررسی حساب متهمان خیلی زود به مخفیگاه 
آنها رسیدند و هر 3نفر را دســتگیر کردند اما در بازجویی از آنها 
معلوم شد که آدم ربایی ساختگی و همه  چیز نمایش بوده است. 
یکی از آنها گفت: ما همه عضو یک شرکت هرمی هستیم و چند 
وقت قبل با بهرام)گروگان( آشنا شدیم. او هم دلش می خواست 
عضو شرکت شود اما سرمایه ای نداشت.پدرش هم حاضر نشده بود 
به او پولی بدهد به همین دلیل نقشه آدم ربایی ساختگی کشید و 
از ما خواست تا وارد بازی او شویم و ما هم قبول کردیم. بعد فیلم 
ساختگی را برای پدر بهرام فرســتادیم و او پول را پرداخت کرد. 
بهرام به ما قول داد که پدرش هرگز پای پلیس را به ماجرا باز نکند 
اما تصورش اشتباه بود. با اعترافات متهمان، بهرام نیز حرف های 
آنها را تأیید و به آدم ربایی ساختگی اعتراف کرد و با مشخص شدن 

حقایق، تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد. 

قتل 4زن در میاندوآب
مرد شیشه ای در اقدامی جنون آمیز با حمله به 4زن، آنها را به قتل 
رساند. به گزارش همشهری، این جنایت صبح روز چهارشنبه در 
شهرستان باروق میاندوآب واقع در استان آذربایجان غربی اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که این مرد که اعتیاد شدیدی به مصرف 
مواد مخدر شیشــه دارد درحالی که چاقو به دست داشت، وارد 
خانه یکی از همســایه ها که زن جوانی بود شد و با ضربات چاقو 
او را به قتل رســاند و پس از مجروح کردن پسرش از آنجا خارج 
شد. به دلیل سر و صدایی که از این حادثه ایجاد شد همسایه ها 
از خانه بیرون آمدند و مرد جنایتکار به زنی مسن، دختر و نوه اش 
که از خانه بیرون آمده بودند نیز یورش برد و با ضربات چاقو آنها 
را نیز به قتل رساند. هر لحظه امکان داشت قاتل دست به جنایت 
دیگری بزند. به همین دلیل همسایه ها با چوب و چماق به او حمله 
کردند و موفق شــدند او را زمینگیر کنند که در نهایت با حضور 
پلیس دستگیر شد. جهانگیر مســعودی، دادستان میاندوآب 
در این باره گفت: متهم اعتیاد شــدیدی به شیشــه دارد و هنوز 
انگیزه قتل ها معلوم نیســت. به گفته او متهم در بازداشت به سر 
می برد و تحقیقات در این باره ادامه دارد. براســاس این گزارش 
یکی از مقتوالن ۱۸ســاله، دو نفر 30 و 40ساله و یکی هم زنی 

۷5ساله هستند.

پایان 44روز اسارت مرد میلیاردر در چابهار
۷آدم ربا با گــروگان گرفتن مــرد ثروتمندی بــرای آزادی او 
باج خواهی میلیــاردی کرده بودند اما نــاکام ماندند. به گزارش 
همشهری، روز 24اسفند ماه سال گذشــته مردی ۷6ساله که 
از سرمایه گذاران بزرگ شهرســتان چابهار است در منطقه آزاد 
توسط سرنشینان مسلح یک دستگاه سواری پژو 405ربوده شد. 
با اعالم این خبر به پلیس ، تیم های ویژه ای از پلیس آگاهی برای 
رهایی این گروگان بسیج شدند. آدم ربایان در تماس با خانواده این 
مرد برای آزادی او چند میلیارد تومان پول خواسته و تهدید کرده 
بودند که در صورت عدم دریافت این مبلغ، گروگانشان را خواهند 
کشــت اما بعد از 44روز کارآگاهان پلیس به اطالعاتی دســت 
یافتند که نشــان می داد ۷نفر در این آدم ربایی دخیل هستند 
که این افراد در چند عملیات همزمان دستگیر شدند. بازجویی 
از دستگیرشدگان نشــان داد که آنها گروگان ثروتمندشان را 
به یکی از روستاهای اطراف ایرانشــهر منتقل کرده اند. در این 
شرایط مرد ربوده شده پس از 44روز اسارت آزاد شد و صحیح و 
سالم به آغوش خانواده بازگشت. سردار احمد طاهری، فرمانده 
انتظامی سیستان و بلوچستان با اعالم جزئیات این پرونده از ادامه 

تحقیقات از متهمان خبر داد.

جنایت هنگام سرقت کابل برق
سارقان کابل های فشار قوی، وقتی ســاکنان منطقه را مانع از 
سرقت شان دیدند، به سوی آنها تیراندازی کردند و 2نفر از آنها را 
به قتل رساندند. به گزارش همشهری، این جنایت ساعت 5صبح 
دیروز )جمعه( در روستای کالنظهور شهرستان دلگان واقع در 
استان سیستان و بلوچســتان اتفاق افتاد و در جریان آن 2مرد 
روستایی به قتل رسیدند. خدابخش فقیرشاهی، معاون سیاسی 
فرماندار دلگان در توضیح این حادثه گفت: سارقان قصد سرقت 
کابل های شبکه برق روســتای کالنظهور را داشتند که هنگام 
سرقت با ممانعت اهالی روستا مواجه شدند و در این شرایط شروع 
به تیراندازی کردند که در این تیراندازی 2 نفر از اهالی روستا به 
قتل رســیدند و 2 نفر دیگر نیز مجروح و به بیمارستان منتقل 
شدند.به گفته معاون سیاسی فرماندار دلگان، دستگیری عامالن 

جنایت در دستور کار پلیس قرار دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

جنایی

اعضای 2 خانواده که بر سر اختالف ملکی با هم درگیر 
بودند، در دومین قرار دعوا، اقدام به تیراندازی با کلت و 
کالشنیکف کردند اما یکی  ازگلوله های شلیک شده به 

سر رفتگری اصابت کرد که در آنجا مشغول کار بود و جان او را گرفت.
به گزارش همشهری، حدود ساعت 9صبح پنجشنبه بود که تلفن قاضی 
صادق صفری، بازپرس ویژه قتل مشهد به صدا درآمد تا مأموران پلیس 
ماجرای قتل یک رفتگر 55ساله را به او اعالم کنند. این جنایت در خیابان 
کشمیری 62مشهد رخ داده بود و آنطور که مأمور پلیس می گفت، مقتول 
درحال جارو کردن خیابان  هدف اصابت گلوله قرار گرفته و جانش را از 
دســت داده بود. به دنبال این تماس، قاضی جنایی و کارآگاهان آگاهی، 
راهی محل حادثه شــدند. مقتول هدف اصابت 2 گلوله قرار گرفته بود. 
یکی به پشت  سرش اصابت کرده و از باالی چشمش خارج شده و دیگری 
وارد زانوی او شده بود. بررسی های اولیه از این حکایت داشت که عامالن 
تیراندازی اعضای 2 گروه بودند که با هم قرار دعوا داشتند. تیم جنایی در 
جریان تحقیقات متوجه شد که دلیل درگیری این 2 گروه که اعضای2 
خانواده بودند، اختالفات ملکی بوده است. این اختالفات آنقدر شدید بود 
که چند شب قبل، اعضای یک گروه به مقابل خانه طرف مقابل رفته و در 
آنجا با هم درگیر شــده بودند. پس از آن نیز در دومین قرار دعوا، اعضای 
گروه مقابل به مقابل خانه گروه دیگر در خیابان کشــمیری رفته و با هم 
درگیر شــده بودند. اما این بار هر 2 گروه از سالح گرم استفاده و اقدام به 
تیراندازی کرده بودند که 2گلوله به مرد پاکبان اصابت کرده و باعث مرگ 

او شده بود.

 شلیک تصادفی یا عمدی؟
به دســت آمدن این اطالعات 2 فرضیه را پیــش روی بازپرس جنایی 
مشهد قرار داد. نخست اینکه مرد رفتگر نقشی در این دعوا نداشته و آن 

روز درحالی که سرگرم نظافت خیابان بوده به طور تصادفی هدف اصابت 
گلوله های شلیک شده در این درگیری قرار گرفته و به قتل رسیده بود. اما 
دومین فرضیه این احتمال را مطرح می کرد که او عمدا هدف گلوله قرار 
گرفته بود. چرا که مأموران در ادامه بررسی ها متوجه شدند که ظاهرا مرد 
رفتگر مدتی قبل در جریان اختالفات هر 2 گروه بوده و قصد میانجیگیری 

داشته است.

خانواده های فراری 
ماموران در ادامه بررسی ها  به سراغ هر دو خانواده که با هم درگیر بودند، 
رفتند. اما بررسی ها نشان می داد که تمامی اعضای هر دو خانواده پس از 
درگیری مرگبار محل زندگی شان را ترک کرده و متواری شده اند. از سوی 
دیگر و در بررسی محل درگیری 5پوکه پیدا شــد که 4تای آن از سالح 
کلت کمری و یکی از سالح کالشنیکف شلیک شده بود. با این حال هنوز 
مشخص نیســت که کدام گروه کلت و کدام گروه کالشنیکف در دست 
داشتند و گلوله ای که به ســر مقتول اصابت کرده، از کدام سالح شلیک 
شده است. از ســوی دیگر فیلم های دوربین های مداربسته مرد رفتگر را 
نشان می داد که دقایقی قبل از حادثه درحال جارو کردن خیابان است. اما 
ساعت ۸:3۸ از دید دوربین خارج می شود و بعد در ساعت ۸:4۷ کسانی 
مشاهده می شوند که در حال دویدن به آن سمت خیابان، جایی که مرد 
رفتگر در آنجا حضور داشت، هستند. این   همان موقع بوده که وی گلوله 
خورده و روی زمین افتاده است. همچنین دوربین ها قبل از حادثه یک 
خودروی سواری را نشــان می دهند که درحالی که در صندوق عقب آن 
باالست، وارد کوچه می شــود و چند نفر از آن پیاده شده و بعد درگیری 
آغاز می شود. اما هنوز معلوم نیست در صندوق عقب برای پوشاندن پالک 
باالست یا اینکه مرد تیرانداز در صندوق عقب پنهان شده و در آنجا اقدام 

به تیراندازی می کند.

مرگ با زبان روزه 
با به دست آمدن این اطالعات، قاضی صفری که از همان دقایق اولیه پس 
از حادثه در محل حاضر شده و سرگرم تحقیق برای کشف راز جنایت شده 
بود، دستور انتقال جسد مقتول به پزشکی قانونی را صادر کرد تا مشخص 
شود گلوله ای که باعث مرگ او شده از چه سالحی شلیک شده است. از 
ســوی دیگر وی به تحقیق از پیمانکار مقتول پرداخت. او گفت: مقتول 
عیسی جالیریان نام دارد و متاهل و دارای چند فرزند است. از وقتی ماه 
رمضان فرا رسید، به دلیل اینکه روزه می گرفت شیفت کاری اش را عوض 
کردم و قرار شد به جای ساعت 2بامداد، کارش را دیرتر و پس از خوردن 
سحری شروع کند. به همین دلیل بود که در زمان درگیری، کار او هنوز 
تمام نشده  و سرگرم جارو کردن خیابان بود. او  در حالی جانش را از دست 
داد که روزه بود. براساس این گزارش، تحقیقات برای دستگیری عامالن 

تیراندازی و کشف حقایق این حادثه ادامه دارد.

درگیری مسلحانه 2خانواده جان پاکبان را گرفت

دادسرا
هر کدام از اعضای باند سرقت نقشی 
به عهده داشــتند؛ یکی خودش را 
بیمار جا مــی زد، 2نفر دیگر وانمود 
می کردند که همراه او هســتند 3عضو دیگر باند نیز 
وظیفه اســکورت گروه ســرقت را به عهده داشتند. 
اعضای این گــروه پس از بیهوش کــردن راننده ها، 
اتومبیلشان را می دزدیدند که یکی از سرقت های آنها 

به جنایت ختم شده است.
به گزارش همشهری، اواخر ســال گذشته گزارش 
ناپدید شدن مردی 56ساله به پلیس پایتخت اعالم 
شد. همسر او می گفت: شــوهرم با ماشین پرایدش 
مسافرکشی می کند. آخرین بار هم برای مسافرکشی 
از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت. حتی تلفنش هم 
خاموش است و نمی دانم چه بالیی سرش آمده است.

با این شکایت گروهی از مأموران اداره چهارم پلیس 
آگاهی تهران وارد عمل شدند وشماره پالک خودروی 
مرد گمشــده در اختیار همه واحدهای گشتی قرار 
گرفت تــا اینکه در تعطیــالت نــوروز، چوپانی در 
بیابان های جاده ساوه جسد مردی را پیدا کرد. هرچند 
در ابتدا جســد به عنوان مجهول الهویه به پزشــکی 
قانونی منتقل  اما با بررسی های انجام شده معلوم شد 
که متعلق به  مرد 56ساله ای  است که همسرش خبر  
ناپدید شدن او را به پلیس داده بود. با پیدا شدن جسد، 
پرونده که حاال   جنایی شــده بود پیش روی قاضی 
محمد جواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل قرار گرفت. هر 
چند علت مرگ مرد گمشده معلوم نبود اما با توجه 
به اینکه اثری از ماشینش پیدا نشد، فرضیه جنایت با 

انگیزه سرقت مدنظر قرار گرفت.

باند سرقت 
مدتی بعد پزشکی قانونی علت مرگ مقتول را اعالم 
کرد؛ مسمومیت بر اثر خوردن نسکافه مسموم. این 

یعنی احتماال وی قربانی باندی شــده بود که پس 
از سوار شدن به خودروهای مســافرکش، راننده ها 
را با تعارف نسکافه مســموم بیهوش  و اموالشان را 
سرقت می کردند. همچنان که بررسی ها ادامه داشت 
گزارش چند ســرقت مشــابه در اختیار پلیس قرار 
گرفت. اعضــای یک باند با برنامه ریــزی دقیق و در 
نقش مسافر ســوار برخودروهای مسافرکش شده و  
پس از بیهوش کردن راننده ها با نسکافه یا شیرموز 
مسموم، خودروهای آنها را سرقت می کردند. موادی 
که آنها برای بیهوش کردن طعمه هایشان استفاده 
می کردند چنان قوی بود که طعمه ها برای چند روز 
به کما می رفتند و حتی یکی از آنها همچنان در کما 
بود. یکی از طعمه های این باند به مأموران گفت: کار 
من مسافرکشی با خودروی پرایدم است. در نزدیکی 
یک بیمارستان در تهران در جست و جوی مسافر بودم 
که یک نفر هراسان نزد من آمد و خواست به صورت 
دربستی وی و همراهانش را به منطقه ای در تهران 
ببرم. آنها 3نفر بودند که یکی شان بیمار بود و 2نفر 
دیگر زیر بغل او را گرفتــه بودند. چنان خوب نقش 

بازی می کردند که به آنها شک نکردم. برای همین 
وقتی به من نسکافه تعارف کردند، قبول کردم. بعد از 
خوردن آن اما دچار خواب آلودگی شدم و دیگر چیزی 
نفهمیدم. وقتی به هوش آمدم در بیمارستان بودم و 
فهمیدم که چند روز در کما بوده ام و دزدان ماشین و 

تمام مدارکم را سرقت کرده اند.

مالباخته زیرک
یکی از طعمه های این گروه راننده یک خودروی تیبا 
بود. وی با خوردن شیرموز مسموم که سارقان به او 
تعارف کرده بودند چند روز به کما رفته و ماشینش 
سرقت شده بود. او پس از اینکه از بیمارستان مرخص 
شــد در ســایت های خرید و فروش ماشــین مدام 
جست وجو می کرد تا اینکه چشمش به عکس ماشین 
خودش افتاد که برای فروش آگهی شده بود. ماشین 
را زیر قیمت آگهی کرده بودند و او با شماره ای که پای 
آن نوشته شــده بود تماس گرفت و با فروشنده قرار 
گذاشت. وی همزمان ماجرا را به پلیس اطالع داد و 
همین منجر به دستگیری دو نفر از اعضای باند سرقت 

شد. متهمان اعتراف کردند که در قالب یک باند 6نفره 
فعالیت دارند و با اطالعاتی که آنها در اختیار پلیس 
قرار دادند تمام اعضای این باند یکی پس از دیگری 

دستگیر شدند.

مغز متفکر
اعضای این گروه بین 30تا 45ساله هستند. سرکرده 
این گروه که جوان ترین آنهاست، 30ساله است. او در 
بازجویی ها گفت: من و همدستانم در یک خانه قدیمی 
زندگی می کنیم. هر کدام اتاقی را اجاره کرده ایم. ما 
همانجا با هم آشنا شــدیم. صاحبخانه که اتاق های 
خانه قدیمــی اش را به ما اجــاره داده بود چند وقت 
قبل حدود یک میلیون و پانصد هزارتومان کرایه ما 
را افزایش داد و این رقم زیادی برای ما بود. همه ما از 
شهرستان به تهران آمده بودیم و کارگری می کردیم. 
یک روز که دور هم جمع شده بودیم تصمیم گرفتیم 
از راه خالف به پول برسیم. وی ادامه داد: من در زمینه 
جعل خیلی حرفه ای هستم و به همدستانم پیشنهاد 
ســرقت خودرو دادم تا پس از دزدی با جعل اسناد، 
ماشین ها را بفروشیم. آنها هم قبول کردند و کارمان را 
شروع کردیم. یکی از اعضای گروه نقش بیمار را بازی 
می کرد و دو نفر دیگر همراهــش بودند. 3نفر دیگر 
هم خودروی طعمه ها را اســکورت می کرد تا پس از 
بیهوش شدن راننده، بی آنکه کسی شک کند پیکر وی 
را در منطقه ای خلوت رها کنیم. ما نمی خواستیم به 
کسی آسیب برسد اما یکی از آنها جانش را از دست 
داد و جسدش را حوالی جاده ساوه رها کردیم. ما پس 
از سرقت با جعل مدارک، خودمان را جای فروشنده 
جا می زدیم و ماشین را در شهرستان های مختلف و 
با قیمت پایین تر از بازار می فروختیم. براســاس این 
گزارش، تاکنون 6شــاکی در این پرونده شناسایی 

شده اند و تحقیقات ادامه دارد.

اعضای باند سرقت طعمه های خود را به کما می فرستادند

داخلی

زن ســالخورده برای چیــدن پیاز کوهــی راهی 
کوهســتان شــده بود اما به دلیل ابتال به بیماری 
آلزایمر راهش را گم کرد و ۱۸ساعت سرگردان بود 
اما رد همین پیازهای کوهی باعث شد امدادگران هالل احمر او را در 

فاصله 2متری پرتگاه پیدا کرده و نجات دهند.
به گزارش همشهری، این زن ۸0ســاله که از اهالی قائمشهر است 
روز سه شنبه هفته گذشته همراه با نوه اش برای گردش و تفریح به 
ارتفاعات جاده خطیرکوه، روستای کرمان رفته بود. چند لحظه غفلت 
کافی بود تا مادربزرگ که به بیماری آلزایمر و فراموشی مبتال است 
راه دیگری در پیش بگیرد و نوه او را گم کند. به همین دلیل پس از 
آنکه نوه این زن و پسرش نتوانستند او را در آن حوالی پیدا کنند از 
هالل احمر درخواست کمک کردند. آنطور که آنها می گفتند این زن 
قصد داشت برای چیدن پیاز کوهی به کوهستان برود اما ناخواسته 
از نوه اش جدا شــد و معلوم نبود به چه سرنوشتي دچار شده است. 
او سن زیادی داشت، به فراموشی مبتال بود. منطقه حفاظت شده و 
پر از حیوانات وحشی و پرتگاه بود و از سویی چیزی تا تاریک شدن 
هوا باقی نمانده بود. همه این عوامل حساسیت امدادگران و نگرانی 
خانواده اش را بیشتر می کرد. در این شرایط بود که امدادگران پایگاه 
ارفعده عملیات جست وجو برای یافتن زن سالخورده را آغاز کردند. 
هوا مه آلود و شعاع دید کم بود و این شــرایط کار را دشوار می کرد. 
به همین دلیل درخواست تیم پشتیبانی شد و 2تیم نیز از سوادکوه 
به تیم جست وجو پیوستند تا عملیات به شکل گسترده تری ادامه 

پیدا کند.

یک شب در میان حیوانات وحشی
محمدرضا شهمیر شورمســتی، یکی از اعضای پایگاه ارفعده که در 

این عملیات حضور داشت به همشهری می گوید: منطقه ای که این 
خانم در آنجا مفقود شده بود منطقه ای جنگلی و کوهستانی است. در 
آنجا انواع حیوانات وحشی مثل خرس، پلنگ، گرگ، گراز وجود دارد 
و پر از پرتگاه است. کافی است کسی در آنجا یک قدم اشتباه بردارد 
تا جانش به خطر بیفتد و در این شرایط زنی سالخورده و تنها جانش 
در خطر بود و ما همه تالش مان برای پیدا کردن او را انجام دادیم و 
جست وجو تا پاسی از شب ادامه داشت اما نتوانستیم او را پیدا کنیم 

و ناامید به پایگاه برگشتیم.
او ادامه می دهد: بعد از تجدید قوا در پایگاه و بررســی دقیق نقشه 
منطقه این بار از تمام پایگاه ها و نیروهای بسیج و افراد بومی منطقه 
درخواســت کمک کردیم و بعد از اذان صبح روز بعد جســت وجو 
به صورت دشتبان و گســترده ادامه پیدا کرد. این بار چون با روشن 
شــدن هوا و افزایش تعداد نیروها احتمال موفقیت بیشتر بود یک 

آمبوالنس نیز در عملیات حضور داشت.

ردی از پیاز کوهی
شهمیر در ادامه می گوید: جست وجو تا ساعت ۱۱ظهر روز چهارشنبه 
بی نتیجه مانده بود. با این حال امیدوار بودیم که این زن به یک آبادی 
یا جان پناه رسیده و نجات پیدا کرده باشد. درحالی که تالش ها ادامه 
داشت در منطقه ای مقداری پیاز کوهی چیده شده دیدیم که روی 
زمین ریخته بود. می دانستیم که این زن برای چیدن همین پیازها به 
کوهستان رفته و پیدا کردن پیازهای چیده شده می توانست سرنخ 
خوبی باشد. کمی جلوتر باز هم مقداری پیاز کوهی روی زمین ریخته 
بود و با فرض اینکه پیازها برای زن گمشده است رد را دنبال کردیم و 
در کمال شگفتی او را کمی جلوتر، درحالی که در فاصله 2متری یک 

پرتگاه خطرناک روی زمین نشسته بود پیدا کردیم.

بازگشت به خانه
این امدادگر هالل احمر درباره وضعیت این زن پس از نجات یافتن 
می گوید: او به لحاظ جسمی سالم بود و آســیبی ندیده بود اما اگر 
2متر جلوتر رفته بود حتما از پرتگاه سقوط می کرد.  آنطور که خودش 
می گفت از شب قبل همانجا نشسته بود و رد پیازهای کوهی که چیده 

بود ما را به طرز معجزه آسایی به او رساند و باعث نجاتش شد.
شهمیر ادامه می دهد: مادربزرگ که از اختالل حواس رنج می برد، 
گفت: مادر و خواهرم را که سال ها قبل فوت شده اند را دیدم که برایم 
زیرانداز انداختند و گفتند فقط همین جا بنشین و تکان نخور تا بیایند 
دنبالت. من هم شب تا صبح خوابم نبرد و مقداری از همان پیازهای 

کوهی را خوردم تا اینکه شما آمدید سراغم.
در چنین شرایطی بود که ۱۸ساعت جست وجوی تیم های مختلفی 
از هالل احمر مازندران و نیروهای مردمی به ثمر نشست و مادربزرگ 

۸0ساله به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کرد.

دنبال کردن رد پیاز کوهی جست وجوگران را به پیرزن گمشده در کوهستان رساند

نجات معجزه آســای مادربزرگ 80ساله
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گذشــته، فریاد اعتراض به اشــغال گزارش
ســرزمین تاریخی فلســطین را  در 
کشورهای مختلف جهان درآورده است. امسال، همزمان 
با افزایش فشارهای رژیم صهیونیستی به مسلمانان در 
مسجداالقصی در ماه رمضان، تجمع ها و راهپیمایی های 
روز قدس، پیام اتحاد مسلمانان و آزادی  خواهان جهان 

در برابر صهیونیست ها بوده است.
در عراق، مردم بغداد و برخی دیگر شــهرهای بزرگ از 
جمله بصره و ناصریه به خیابان ها آمدند و علیه اشغا لگری 
رژیم صهیونیستی شعار دادند. پایگاه خبری العهد نوشته 
که در راهپیمایی های امســال در عراق، در کنار مردم 
عادی حضور گروه های مقاومت شیعه پررنگ بوده است. 
براساس گزارش وب سایت سومریه نیوز، شرکت کنندگان 
در مراسم بزرگداشــت روز جهانی قدس، تصاویری از 
امام خمینی)ره(، رهبر انقالب آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل 
سیستانی، شــهید قاسم سلیمانی و شــهید ابومهدی 

المهندس را در دست داشتند.
مردم سوریه تجمع بزرگی را در مراسم روز جهانی قدس 
در دمشق برگزار کردند. رســانه های سوریه ای حضور 
مردم در راهپیمایی امسال را پرشــور توصیف کردند. 
راهپیمایی کنندگان خواســتار پایان دادن به حمالت 
ارتش اسرائیل به بیت المقدس و اردوگاه های فلسطینیان 
شده اند. خبرگزاری سانا ســوریه گزارش داده که بازار 
الحمیدریه دمشق از نخستین ساعات صبح، نقطه آغاز 
راهپیمایی و تجمع مردم بــوده و راهپیمایی کنندگان 
سپس در مســجداالموی، نماز جمعه را اقامه کردند. 
مردم سوریه در راهپیمایی خود همچنین خواستار پایان 
اشغال بلندی های جوالن شدند که طی 4دهه گذشته 

در کنترل ارتش رژیم صهیونیستی بوده است.
 در لبنان، حزب اهلل، مراسم رژه ای را در شهر صیدا برگزار 
کرد. در این مراسم، نمایندگان احزاب ملی و همچنین 
گروه های فلســطینی نیز حضور داشــتند. تیم های 
شــرکت کننده در این رژه، به نام شهدایی که اخیرا در 
فلســطین و پس از انجام عملیات شهادت طلبانه علیه 
نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به شهادت رسیده 
بودند، نامگذاری شدند. محمود قماطی، عضو شورای 
سیاسی حزب اهلل، در سخنانی در این مراسم تأکید کرد: 

عصر کنونی، عصر آزادســازی فلسطین است. او گفت: 
محور مقاومت بزرگ شده و توسعه یافته و به کشورها 
و جنبش های آزادی خواه و ملت های مقاوم تبدیل شده 
است و در قوی ترین وضعیت خود به سر می برد. قماطی 
گفت: کشورهایی که برای عادی سازی  روابط با اسرائیل 
پیشقدم شده اند، کشورهایی هستند که علیه فلسطین و 
مردمش توطئه کرده اند. در بحرین، شیعیان پس از نماز 
صبح راهپیمایی خود را در بزرگداشت روز قدس برگزار 
کردند. به گزارش شبکه المسیره، بحرینی ها به دعوت 
آیت اهلل شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان این کشور، در 
مناطق مختلف پس از اقامه نماز صبح راهپیمایی کردند. 
آنها در خیابان ها پرچم رژیم صهیونیســتی را به آتش 
کشیدند. بحرین جزو کشورهای عربی است که به تازگی 
عادی سازی  روابط با تل آویو را آغاز کرده است؛ اقدامی 

که در داخل با مخالفت های بسیار همراه بوده است.
راهپیمایــی روز جهانی قدس در پاکســتان در بیش 
از 400نقطــه برگزار شــد. پاکســتانی ها ویدئوهای 
بســیاری از تجمع های روز قدس امسال در شبکه های 
اجتماعی منتشــر کرده اند. راهپیمایی های بزرگی در 
شهرهای کراچی، الهور، پیشــاور، کویته، اسالم آباد، 
گلگیت بلتستان برگزار شد. در راهپیمایی های امسال 
پاکستان، عالوه بر شعارهای ضدصهیونیستی، شعارهای 
ضدآمریکایی نیز بسیار پررنگ بوده است. راهپیمایی روز 
قدس چند روز پس از تجمع های هواداران عمران خان 
در اعتراض بــه برکناری او از قدرت برگزار می شــود و 

همچنان رنگ و بوی ضدآمریکایــی دارد. آمریکا متهم 
اســت که در برکناری عمران خان نقش کلیدی داشته 
اســت. عمران خان دیروز در پســتی توییتری نوشت: 
»امروز به مناســبت روز قدس، همبستگی کامل خود 
را با مردم فلســطین در برابر ظلم و استثمار نظامیان 
اشغالگر اسرائیل اعالم می کنیم. هر ماه رمضان، ما شاهد 
مذموم ترین حمالت نظامیان اسرائیلی به نمازگزاران 
در مسجداالقصی، سومین مکان مقدس مسلمانان در 
قدس هستیم.« برخی راهپیمایی کنندگان در پاکستان، 

تصاویری از شهید سلیمانی با خود داشتند.
راهپیمایی روز قدس امســال در افغانستان به صورت 
خودرویی برگزار شــد. خودروها در خیابان های کابل 
پرچم هــای طالبان و فلســطین را حمــل می کردند. 
خبرگزاری تســنیم از کابل گزارش داده که روز قدس 
با نصب بیلبوردهایی از بیت المقدس و مسجداالقصی 
در خیابان ها و میدان های اصلی این شهر گرامی داشته 
شده است. روی این بیلبوردها، سخنانی از سران طالبان 
در محکومیت رژیم اسرائیل به چشم می خورد. ذبیح اهلل 
مجاهد، سخنگوی طالبان دیروز در گفت وگو با رسانه ها، 
اســرائیل را »غده ای« در پیکره امت اسالمی دانست و 
گفت: »قدس، قضیه مشــترک میان مسلمانان است و 
همه مسلمانان باید حول آن متحد شوند.« محمد نعیم، 
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز با تأکید بر 
اینکه افغانستان هیچ نیازی برای برقراری روابط با رژیم 
صهیونیستی ندارد، گفت: »هیچ چیزی وجود ندارد که 

ما را به اسرائیل مرتبط کند و نیازی به این رابطه نداریم.«
در یمن، مردم در صنعا و 13اســتان دیگر این کشــور 

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس را برگزار کردند.
رهبر جنبش انصاراهلل یمن در ســخنانی گفت: »هدف 
امام خمینی)ره( از نامیدن آخریــن جمعه ماه رمضان 
به عنــوان روز قدس، یادآوری مســلمانان نســبت به 
مسئولیت هایشــان در قبال قدس و فلســطین بود.« 
سیدعبدالملک الحوثی گفت: »روز جهانی قدس، روز 
اعالم موضع حق در قبال فلســطین و مناسبتی جهت 
افزایش آگاهی به عنوان نخستین ضرورت برای مقابله با 
دشمن صهیونیست است.« محمد البخیتی، عضو دفتر 
سیاسی جنبش انصاراهلل هم گفت که اگر بیت المقدس با 
تهدید موجودیتی مواجه شود، یک جنگ منطقه فراگیر 
در پیش خواهد بود و در آن صورت رژیم صهیونیستی و 
کشورهای سازشگر بی تردید زیان خواهند دید و بازنده 
هســتند. در نیجریه، مردم همراه با مسلمانان جهان با 
شرکت در تظاهرات روز قدس همبستگی خود را با مردم 
فلســطین و آرمان های قدس اعالم کردند. خبرگزاری 
مهر گزارش داده که راهپیمایی گسترده ای در ایالت کانو 
واقع در شمال نیجریه برگزار شد. راهپیمایی کنندگان 
با در دست داشتن پرچم فلســطین، شعارهایی علیه 
رژیم صهیونیستی سر داده و خواســتار آزادی اراضی 
اشغالی و قدس شــدند. تصاویری که از این راهپیمایی 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان می دهد که 
برخی از راهپیمایان عکس هایی از شیخ ابراهیم زکزاکی، 
رهبر جنبش اسالمی نیجریه، در دســت دارند. شیخ 
زکزاکی طی ســال های اخیر با فشارهای شدید دولت 
نیجریه روبه رو بوده و بارها زندانی شده است. مسلمانان 
در لندن، راهپیمایی روز قدس را یک هفته زودتر برگزار 
کردند. این مراســم به دلیل محدودیت های کرونا، طی 
2سال گذشته متوقف شده بود. شرکت کنندگان با تجمع 
مقابل وزارت کشور انگلیس و در دست داشتن پالکاردها 
و بنرهایی با زبان عربی و انگلیســی جنایت های رژیم 
صهیونیستی علیه مردمان مظلوم فلسطینی را محکوم 
کردند. در این راهپیمایی ها پرچم های فلسطین، لبنان و 
ایران به اهتزار درآمدند. در مراسم امسال نیز خاخام های 
یهودی ارتدوکس، از جنبش ضد صهیونیستی»ناتوری 

کارتا« حضور پررنگ داشتند.

طنین قدس در جهان 

اردوغاندرعربستان؛
سفربرایآشتیوپول

رئیس جمهور ترکیه در ادامه رویکرد جدید خود برای 
گرم کردن روابط با رقبای منطقه ای، به عربستان سفر 

کرده و با رهبران سعودی مالقات کرده است

رجب طیب اردوغان، بعد از ماه ها تــالش برای گرم کردن 
روابط بین آنکارا و ریــاض، برای نخســتین بار بعد از قتل 
بی رحمانه جمال خاشــقچی در اســتانبول، به عربستان 
سعودی سفر کرده و با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور 

مالقات کرده است.
به گزارش الجزیره، خبرگزاری رسمی عربستان، اس پی ای، 
تصویری از در آغوش کشــیدن ولیعهد عربســتان توسط 
اردوغان را منتشر کرده است. روابط بین اردوغان و بن سلمان، 
که با وجود حضور پدرش به عنوان شاه عربستان حاکم واقعی 
کشورش به شمار می رود، بعد از قتل خاشقچی در کنسولگری 
استانبول به شدت تیره شد. سازمان سیا تأیید کرده است که 
محمد بن ســلمان در قتل و تکه تکه کردن این روزنامه نگار 

مخالف دخالت مستقیم داشته است.
تصویر در آغوش کشــیدن نمادین 2رهبر، نشانه ای از گرم 
شدن روابط 2کشور بعد از چند سال سردی و خصومت است. 
اس پی ای گزارش داده است که 2طرف درباره روابط ترکی-

سعودی بحث کرده و راه های توسعه آن در تمام حوزه ها را 
بررسی کرده اند. اردوغان در این سفر، به مکه و مسجدالحرام 
هم رفته است. این ســفر، در دوره ای انجام شده که ترکیه، 
به شدت زیر بار بحران اقتصادی کمر خم کرده است؛ کاهش   
شدید ارزش لیر و افزایش خیره کننده تورم، شرایط  زندگی 
را بر مردم سخت کرده و آنکارا برای حل مشکالت اقتصادی، 
به سوی کشورهای ثروتمند حاشیه جنوبی خلیج فارس روی 

آورده است.

اردوغان پیش از سفر به جده دومین شهر عربستان گفته بود: 
»معتقدیم تقویت همکاری در حوزه هایی مثل دفاعی و روابط 

مالی، عالقه مشترک ماست.«
تیم ترور عربستان ســعودی در اکتبر2018، خاشــقچی را 
در کنسولگری کشــتند و تکه تکه کردند. او یکی از اعضای 
حلقه درونی پادشاهی سعودی بود اما بعدا علیه رهبران این 
کشور شورید و در واشنگتن پســت و دیگر رسانه های غربی 
علیه سیاســت های ریاض مقاله می نوشت. بقایای جسد او، 
هرگز پیدا نشد. این اقدام سبعانه، که ترکیه عامل فاش آن 
است، ضربه سنگینی به اعتبار عربستان و به خصوص محمد 

بن سلمان زد و رقابت منطقه ای 2کشور را به اوج رساند.
آنکارا، با اصرار بر تحقیقات شفاف درباره این قتل فشار را بر 
ریاض افزایش داد و عربستان هم به صورت رسمی، با تحریم 
واردات ترکیه، بر اقتصاد این کشور فشــار وارد کرد. با این 
حال تجارت 2طرف به آرامی رو به افزایش بوده است. حدود 
3هفته پیش هم یک دادگاه در اســتانبول، محاکمه غیابی 
26مظنون سعودی را که متهم بودند در قتل خاشقچی دست 

دارند متوقف و پرونده را به ریاض منتقل کرد.
برای عربستان سعودی، ســفر اردوغان به این کشور، از این 
منظر اهمیت دارد که به بهبود اعتبــار بین المللی و تصویر 
پادشاهی این کشور و به خصوص محمد بن سلمان در سطح 

جهانی کمک می کند.
علی شهابی، تحلیل گر سیاسی سعودی گفته است که این 
سفر، برای پاک کردن اتهام از عربســتان انجام شده است و 
انگیزه آن،  کامال اقتصادی است؛ »اردوغان به شدت منزوی 
شد و بهای اقتصادی زیادی به خاطر تحریم   از سوی عربستان 
پرداخت کرد و به همین خاطر این سفر را انجام داده است.« 
او البته معتقد است که گرم شــدن روابط، سودی دوجانبه 
برای هر دو کشــور دارد؛ »اردوغان به تجارت با ســعودی و 
گردشگران این کشــور نیاز دارد و ســعودی ها هم ترجیح 
می دهند در مسائل مهمی در منطقه، آنکارا را درکنار خود 
داشته باشند. آنها حتی ممکن است برای خرید تسلیحات از 

ترکیه اقدام کنند.«
ترکیه از نرخ تورم ســاالنه 60درصد رنــج می برد و موجی 
از اعتراض های خیابانی در زمســتان، در آســتانه انتخابات 

سراسری سال آینده،  به محبوبیت اردوغان لطمه وارد کرد.
این شــرایط اردوغان را مجبور کرده است که برای دریافت 
کمک و حمایت، به کشــورهای عرب خلیج فــارس که در 
سال های اخیر روابط ســرد و خصومت آمیزی با آنها داشته 
اســت روی آورد. او در زمســتان برای نخســتین بار بعد از 
یک دهه به امارات ســفر کرد و در آنجــا از رهبران تجاری 

خواست در ترکیه سرمایه گذاری کنند.
او آخرین بار بــرای میانجیگری بین عربســتان و قطر، در 
سال2017 به عربستان ســفر کرده بود. 2طرف بعد از چند 
سال روابط بســیار ســرد، در ماه های اخیر در راستای گرم 
کردن روابط گام های مشترکی برداشته بودند. روابط ترکیه 
با کشورهای عرب منطقه، بعد از بهار عربی و حمایت آنکارا از 
اخوان المسلمین به شدت تیره و گاهی خصومت آمیز شد. اما 
نیاز شدید به کمک های خارجی باعث تغییر رویکرد او شده 
است. دولت اردوغان امیدوار است به زودی سطح تجارت با 

عربستان، به دوران اوج خود باز گردد.
در همین چندماه که روابط ترکیه با امارات به شــدت گرم 
شده، ابوظبی  میلیاردها دالر سرمایه را به سمت ترکیه سرازیر 
کرده است. امارات ابتدای زمستان قراردادی تجاری به ارزش 
4.9میلیارد دالر با ترکیه بسته و قرار است 10میلیارد دالر در 

ترکیه سرمایه گذاری کند. 

قربانیشدن3هزارنفر
درراهرسیدنبهاروپا

کمیساریای عالی ســازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان اعالم کرد که طی ســال گذشته 
میالدی، )ســال2021( بیش از 3هــزار نفر 
در آب های مدیترانــه واقیانوس اطلس در راه 

رسیدن به اروپا قربانی امواج دریا شده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار اعالم شده، 
2برابر آمار ســال2020 است. در سال2020، 
ســازمان ملل آمــار قربانیان این مســیر را 
1544نفر اعالم کرده بود. بیشترین این افراد 
در مســیر مدیترانه مرکزی و مدیترانه غربی 
کشته شــده اند. مدیترانه مرکزی مسیر تردد 
پناهجویان از لیبی بــه ایتالیا و مدیترانه غربی 
مسیر تردد آنها از شمال غرب آفریقا به جنوب 
اسپانیاســت. بیشــتر جوانان آفریقایی برای 
رسیدن به خاک اروپا از این مسیر دوم استفاده 

می کنند. 
تازه ترین مورد در 2 هفته اخیر مربوط به غرق 
شدن قایق پناهجویان در دریای مدیترانه بود 

که به جان باختن بیش از 90 نفر منجر شد.

نقل قول

 خبر

جهان نما

روزنامه االخبار  ]لبنان[

صبرفلسطینی
روزنامهاالخبارنوشــتهکــهباوجودشــدتعملیکه
اسرائیلیهادربرخوردبافلسطینیهاطیهفتههایاخیر
بهخرجدادهاند،گروههایفلسطینیباهدفجلوگیریاز
یکجنگدیگر،خویشــتنداریدرپیشگرفتهاند.این
روزنامه،رفتارارتشاســرائیلبافلسطینیهاراشبیهبه

فردیدانستهکهاصرارداردضامننارنجکرابکشد.

کیوسک

شهادت شیعیان روزه دار در مزار شریف
شیعیان در افغانستان، 

دوباره هــدف حمله آسیا
قــرار  تروریســتی 
گرفته اند و 9نفر از آنها، در 2 انفجار با 
فاصله نزدیک به هم در شــمال این 
کشور، به شهادت رسیده اند. به گزارش 
الجزیره، این 2انفجار، پنجشــنبه به 
فاصله چند دقیقه از هم، در مزار شریف 
مرکز والیــت بلخ روی داده اســت.  
سخنگوی پلیس شهر گفته است که 
قربانیان این حمله تروریستی، شیعیان 

روزه داری بودند که برای افطار، به منزل خود بازمی گشته اند. محمد عاصف وزیری گفته است: »به نظر 
 می رســد هدف حمله، شــیعیان بوده اند. دشــمنان افغانســتان، بیــن مردم تنش و شــکاف

 ایجاد می کنند.« 
بعد از انفجار، داعش مسئولیت آن را در یک حساب تلگرامی به عهده گرفته است. ساکنان محلی 
گفته اند که شیعیان هزاره، هدف این حمله بوده اند. شیعیان در افغانستان، به خصوص در هفته های 
اخیر، هدف حمالت تروریستی بوده اند و تنها چند روز پیش از این در انفجار در مسجد شیعیان در 

مزار شریف 12نمازگزار شهید و تعداد زیادی مجروح شدند.
در یک انفجار دیگر در هفته گذشته در قندوز در شمال هم نمازجمعه اقلیت صوفیان مورد حمله 
تروریستی قرار گرفت؛ این انفجار 36قربانی به جا گذاشــت. در یک حمله دیگر در کابل که هدف 
آن هم شــیعیان بودند، 6دانش آموز در پی انفجار یک بمب در مدرسه، به شهادت رسیدند. داعش 
مسئولیت حمله به مسجد مزار شریف را به عهده گرفته؛ با این حال هنوز هیچ گروهی خود را مسئول 

انفجار قندوز معرفی نکرده است. 
شاخه محلی داعش در افغانستان که اکثریت آن سلفی هســتند، به صورت مداوم شیعیان و دیگر 
اقلیت ها از قبیل صوفیان را مورد حمله قرار می دهد. شیعیان افغانستان که عموما هزاره هستند، 
حدود 10 تا 20درصد جمعیت 38میلیون نفری افغانستان را تشکیل می دهند. طالبان اصرار دارد 
که نیروهایش، داعش را شکست داده اند اما تحلیلگران می گویند  این گروه مسلح، بزرگ ترین چالش 

امنیتی طالبان است.

کمک 33میلیارد دالری آمریکا به اوکراین
جو بایدن از کنگره خواســته اســت تا با کمک 33میلیــارد دالری نظامــی، اقتصادی و 

انسان دوستانه  واشنگتن به اوکراین موافقت کند. به گزارش بی بی سی، رئیس جمهور آمریکا اروپا
گفته است که این بســته حمایتی، به اوکراین کمک می کند تا از خود دفاع کند. این بسته 
شامل 20میلیارد دالر کمک نظامی، 8.5میلیارد دالر کمک اقتصادی و 3میلیارد دالر کمک انسان دوستانه 
است. بایدن البته در عین حال تأکید کرده است که این کمک به اوکراین، به معنای حمله به روسیه نیست. 

 بایدن در حالی این بسته حمایتی به اوکراین را پیش کشیده که اقتصاد آمریکا دوران سختی را تحمل می کند. 
براساس آمار دولتی، اقتصاد این کشور در 3 ماهه اول سال جاری میالدی، 1.4درصد کوچک تر شده است. با 

این حال، کنگره احتماال پرداخت این بسته حمایتی را تصویب خواهد کرد.

ژائو لیجیان
سخنگوی وزارت خارجه چین

هــدف آمریــکا طوالنی تــر کــردن بحــران 
اوکرایــن اســت تــا بدین ترتیــب روســیه 
را تضعیــف کنــد. جنــگ اوکرایــن، میان 
مسکو و کی یف نیست، بلکه این جنگ 
و درگیری میان مسکو و واشنگتن است. 
درحالی کــه اروپــا و جامعــه بین المللــی 
خواســتار توقــف درگیری هــا هســتند، 
آمریــکا با شــعله ور کــردن آتــش جنگ، 
می خواهــد اوکراینی هــا تــا آخریــن نفــر 

بجنگند. )خبرگزاری تاس(

ماگدالنا آندرسون
نخست وزیر سوئد

درخصوص عضویت در ناتو، همه پرسی 
برگزار نمی کنیم. همه پرســی ایده  بدی 
اســت. فکــر می کنــم همــه پرســی در 
ایــن خصــوص اقــدام مناســبی نباشــد. 
اطالعــات زیــادی دربــاره امنیــت ملــی 
وجود دارد که محرمانه اســت، بنابراین 
موضوعات مهمی در چنین همه پرســی 
وجود دارد که قابل بحث نیست. حقایق 
مهمی وجــود دارند کــه نمی تــوان آنها را 

روی میز گذاشت. )رویترز(

همزمان با باال گرفتن تنش در سرزمین های اشغالی، مسلمانان در کشورهای مختلف جهان در مراسم روز قدس، خواستار 
پایان اشغا لگری صهیونیست ها شدند

باز هم نمازجمعه باشکوه مسجداالقصی
فلسطینیهادیروزباحضوردرمسجداالقصی،مراســمروزقدسرابرگزارونمازجماعت
باشکوهیبرپاکردند.محوطهمسجداماازصبحصحنهدرگیریمیاننیروهایارتشرژیم
صهیونیستیونمازگزارانبود.شبکهتلویزیونیالجزیرهگزارشدادهکهدرایندرگیریها
دستکم40فلسطینیزخمیشدند.هاللاحمرفلســطیناعالمکردهکهاغلباینافراد،
جراحاتیدرقسمتباالییبدنخوددارندکهبهخاطراصابتگلولههایپالستیکیایجادشده
است.ماهرمضانامسال،یکیازپرتنشترینسالهامیانفلسطینیهاونیروهایاسرائیلی
بودهاست.ایجادمحدودیتبرایحضورمســلماناندرمحوطهمسجداالقصی،علتاصلی
اینتنشهابودهاست.طیچندینحمله،نیروهایارتشاسرائیلبهمسجدواردشدندوبه
شکستنشیشههاوزدوخوردبانمازگزارانپرداختند.طی2هفتهاخیر،بیشاز250فلسطینی
زخمیشدهاند.دیروزامارفتهرفتهباافزایششمارنمازگزاراندرمسجداالقصی،نیروهای
اسرائیلیمجبوربهعقبنشینیشدند.وزارتاوقافاسالمیفلسطیناعالمکردهکه۱۶0هزار
فلسطینیهمزمانباروزجهانیقدس،باحضوردرمسجداالقصینمازجمعهرااقامهکردند.

مکث
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گرينويچ

عواقب دير رسيدن داماد 

ماهاراشترا: طى يكى از شگفت انگيز ترين مراسم هاى 
عروسى جهان وقتى داماد دير به مراسم عروسى رسيد، 
پدر عروس -كه مى توان در همين جا لقب لجبازترين 
انســان روى زمين را به او داد- عروس را به پسر يكى 
از فاميل هايش داد و منتظر دامــاد نماند. به گزارش 
ايندياتودى، البته اين ظاهــر ماجرا بود و چندى بعد 
مشخص شد كه داماد مشكل اعتياد به نوشيدنى هاى 
الكلى داشته و پدر عروس از اين موضوع بسيار ناراضى 
بوده اســت. به همين دليل از موقعيت دير رسيدن 
داماد دائم الخمر استفاده مى كند و دخترش را به عقد 
خواستگار ديگرى كه در شــأن خانواده آنها بوده در 
مى آورد. داماد كه بايد در ساعت 4بعدازظهر به مراسم 
مى رسيد، ساعت 8رسيد و با مراسم عروسى نامزدش 
با مرد ديگرى روبه رو شد. اما از منظر قانونى و با رضايت 

عروس اين مراسم مشكل قانونى نداشت.

آفرود یعنی بی راهه 

روبات ها در مسجد الحرام
 

رياض:  به دستور رياست كل حرمين شــريفين در عربستان 
11دستگاه روبات براى ضدعفونى كردن محيط به نظافتچى ها 
كمك مى كنند. به گــزارش اينديپندنت، الجابــرى در مورد 
ماشــين هاى تميزكارى گفت: «ما با بيش از 840 دســتگاه 
ماشين آالت و تجهيزات براى تطهير و پاكسازى مسجد استفاده 
مى كنيم. همچنين با تجهيز چندين تيم براى ضدعفونى كردن 
تمام محوطه هاى مسجد ازجمله حياط بيرونى، سرويس هاى 
بهداشــتى، كف و فرش، عمليات پيشگيرى محيطى و كنترل 
عفونت را دنبال مى كنيــم.» او ادامــه داد: «همچنين 8 هزار 
دســتگاه خودرو كوچك (گلف) براى خدمت رسانى به زائران 
وجود دارد كه 5هزار دستگاه از آنها معمولى و نزديك به 3 هزار 
دستگاه نيز برقى اند و همه آنها قبل و بعد از استفاده، ضدعفونى 
مى شوند.» مقامات انتظامى مســجد الحرام براى اطمينان از 
حركت روان و منظم زائران، استقبال از نمازگزاران و راهنمايى 
آنها به نمازخانه ها و مبادى مختلــف ورودى و خروجى حرم، 
ناظرانى را براى تمام 150 دِر مسجد تعيين كرده اند. كاركنان 
امنيتى در اطراف مسجد هم مستقر شده اند تا اطمينان حاصل 
كنند كسى با فعاليت هاى ممنوعه مانند سيگار كشيدن، فروش 
اقالم يا تكدى گرى مزاحم زائران نمى شود. الزم به يادآورى است 

كه آب زمزم هم روزانه 50بار آزمايش مى شود.

اجزاى دى ان اى در شهاب سنگ
 

توكيو:  «دانشــمندان اجزاى دى ان اى  را در چند شهاب سنگ 
كشف كردند»؛ اين خبرى بود كه برخى از رسانه هاى خارجى 
در حالى آن را منتشر كردند كه واقعيت نداشت و اگر داشت هم 
جامعه علمى را به معنى واقعى، شوكه مى كرد. اصل خبر اما اين 
است كه دانشمندان در شهاب ســنگ ها تركيباتى يافته اند كه 
اجزاى شيميايى اصلى سازنده دى ان اى در آنها يافت مى شود. 
به گزارش يورونيوز، پيش تر 2 جزء از 4 جزء شيميايى مورد نياز 
براى تشكيل دى ان اى شناسايى شده بود و حاال 2 جزء باقيمانده 
نيز در شهاب ســنگ ها كشف شده اســت. دى ان اى مولكولى 
حامل دستورالعمل هاى ژنتيك موجودات زنده است. دى ان اى 
از 4 بلوك اصلى تشــكيل شــده و برخالف اينكه 2 بلوك آنها 
پيش تر در شهاب سنگ ها كشف شده بود، (يعنى تنها نوكلئوبازها 
يا همــان تركيبات حاوى نيتــروژن به نام آدنيــن و گوانين)، 
تحقيقات نتوانسته بودند وجود 2 بلوك ديگر (به نام هاى تيمين 
و سيتوزين) را در آنها تشخيص دهند. تجربه هاى آزمايشگاهى 

قبلى فقط بر پايه شبيه سازى شرايط فضا انجام شده بودند. 

كشاورزان مشغول كارند... (آماده سازى تيمجارها در مازندران) / عكس:زكيه باباجانى اول آخر

 باشگاه
نويسندگان

شنبه

آیا می توانیم از شر میلیاردرها 
خالص شویم؟

مهم ترين خبر منتشــر شده در 
هفته گذشته براى اهالى رسانه، 
خبر خريدارى شدن شــركت توييتر از سوى ايالن ماسك 
بود. اين خبر مهم اســت چون پلتفرم توييتر داراى اهميت 
ويژه اى است. توييتر مهم اســت چون سياسى ترين شبكه 
اجتماعى امروز در ميان كاربران اينترنتى است. مضمون هاى 
سياسى و اجتماعى البته كه در ديگر پلتفرم هاى اجتماعى 
به خصوص فيسبوك و اينستاگرام هم داراى اهميت هستند، 
اما شخصيت اصلى آنان را تشكيل نمى دهند. اما در توييتر 
تقريبا همه بازيگران اصلى عرصه سياست، از سياستمداران 
كشــورها گرفته تا فعالين سياســى و اجتماعى، نهادهاى 
بين المللى، روزنامه نگاران، سازمان هاى دولتى و غيردولتى 
و حتى نهادهاى نظامى رسمى كشــورهاى مختلف در آن 
حضور جدى دارند. ديدگاه ها و مواضع شان را در مورد مسائل 
بين المللى به اشتراك مى گذارند و باعث ايجاد گفت وگوهاى 
مهم و تأثيرگذار مى شــوند. هشــتگ ها در توييتر است كه 
كاركرد اصلى خود يعنى جلب توجه نســبت به يك مسئله 
خاص را نشــان مى دهد و حركت هاى اجتماعى عموما در 
توييتر است كه آغاز مى شوند و ســپس دامنه شان به ديگر 

شبكه ها و سپس به جهان واقعى مى رسد.
توييتر اما از طرف ديگر به داليل باال و نيز به دليل ســرعت 
انتقال محتوا سرچشــمه آن چيزى است كه امروز به عنوان 
فيك نيوز يا اخبار جعلى مى شناسيم. اخبار جعلى مهم ترين 
چالش امروز جهان رسانه است. در كنار انتشار اخبار نادرست 
و پخش شايعات، يكى ديگر از ويژگى هاى توييتر پديده حمله 
به افراد و بمباران شخصيت ها با دشنام و توهين است. انبوه 
حساب هاى بى نام ناگهان به بهانه اى به يك فرد، يك كاربر يا 
حساب يك نهاد هجوم مى برند و در زمانى كوتاه، خسارتى 
گاه جبران ناپذير به آن حساب وارد مى كنند. در كنار اينها، 
پديده بات هاى توييترى نيز وجود دارند كه در بزنگاه ها وارد 
عمل شــده و به نفع جريان يا افراد خاصى شروع به تبليغ يا 

تخريب مى كنند.
خبر تصاحب توييتر از ســوى ايالن ماسك را بايد در چنين 
پس زمينه اى ديد. براى همين هم هست كه آينده اين پلتفر م 
حاال قدرى نامعلوم به نظر مى رسد. آيا قرار است ارزش هاى 
گذشته در اين شبكه اجتماعى از قبيل آزادى بيان، فرصت 
گفت وگو و ايجاد اعتماد تضعيف شوند؟ آيا در شرايط جديد 
گفتمان هاى به روز و مدافع ارزش هاى انتقادى فرصت رشد 
و بروز پيدا خواهند كرد؟ آيا فضاى توييتر با مالك جديد كه 
افكار شناخته شده اى دارد و به هيچ وجه شخصيت بى طرفى 
نيست به زودى دگرگون خواهد شد؟ آيا چهره هاى تأثيرگذار 
جهانى، سياســتمداران و روزنامه نگاران و فعاالن اجتماعى 
به زودى از اين پلتفرم مهاجرت خواهند كرد؟ پاســخ به اين 
پرسش ها هنوز ممكن نيســت. در طول ماه هاى آينده و با 
تغييراتى كه در مديريت اين شبكه اجتماعى ايجاد مى شود، 

بهتر مى توانيم به دنبال جوابى براى اين ابهامات بيابيم.
اما مســتقل از اينها، خبر مالكيت ايالن ماســك بر توييتر 
يك پرســش بنيادى تر را پيش مى كشــد. امــروز كنترل 
4 پلتفرم اصلى شــبكه هاى اجتماعى جهان (فيســبوك، 
اينستاگرام، واتســاپ و توييتر) در اختيار 2 ميلياردر است. 
اين دو نفر مى توانند بــراى زندگى مجــازى اكثر كاربران 
اينترنتى تصميم بگيرند. كافى اســت به تعداد اين كاربران 
توجه كنيم: فيسبوك 3ميليارد نفر، اينستاگرام يك ميليارد 
و 200ميليون، واتساپ 2 ميليارد نفر و توييتر 400ميليون 
نفر كاربر دارند. آيــا ممكن خواهد بود كاربــران اينترنتى 
بتوانند هرگز از زير كنترل و اعمال قدرت اين دو نفر بيرون 
بيايند؟ آيا ممكن است شبكه اجتماعى پر نفوذى داشت كه 
مال يك نفر نباشد بلكه متعلق به همه كاربران باشد؟ آيا در 
چنين شرايطى كه هر پلتفرم جديد به سرعت توسط يكى از 
ميلياردرها خريدارى مى شود، اساسا امكان حركت به سوى 
ارزش هاى اصلى يعنى اعتماد و آزادى و محيط امن در فضاى 
مجازى خواهد بود؟ خبر مربوط به ايالن ماســك و توييتر 
مهم است چون اين سؤاالت اساسى بيش از هر زمان ديگرى 

داراى اهميت شده اند.

همــه آنهايــى كــه 
مسير هر روزه شان از 
ايســتگاه هاى مترو مى گذرد و اين وسيله 
حمل ونقــل عمومــى را بــراى ترددهاى 
شــهرى انتخاب كرده انــد، مى دانند كه 
نيمى از جمعيت داخل واگن ها مســافرند 
و نيمى ديگر فروشــنده هاى دستفروش. 
دستفروشانى كه سابقه كارشان همسان با 
سال هاى عمر مترو است و حضورشان ديگر 
براى مسافران عادى شده است. با اين حال 
همچنان عده اى معتقدند در ســاعت هاى 
شــلوغى مترو، حضور اين فروشــنده ها 
گاهى دردسرساز اســت. فكرش را بكنيد 
آدم ها بدون هيچ فاصله اى چســبيده اند 
به ميله هاى واگن قطار و كافى اســت در 
باز شود تا ســيلى از جمعيت توى ايستگاه 
سرازير شود، بعد در آن بين چند دستفروش 
اصرار دارند كه بين مسافرها جا باز كنند، راه 
بروند و اجناسشــان را با صداى بلند تبليغ 
كنند و بفروشــند. يا صندلى هاى مترو كه 
همه مسافران برايشــان كمين مى كنند، 
به اشــغال كاالهــاى معمــوال بى كيفيت 
دستفروشان در مى آيد و اعتراض كردن هم 

راه به جايى نمى برد. اما در واقع اين تعداد 
زياد فروشــنده هاى مترو است كه همين 
مشكالت كوچك را چندين برابر كرده است 
و هر روز هم بر تعدادشان افزوده مى شود، 
تا جايى كــه رئيس پليس متــرو پايتخت 
گفته: «روزانه 4 هزار و 500 دســتفروش 
در مترو تردد مى كنند كه با توجه به تعداد 
ايستگاه ها و ورودى هاى مترو معضل بزرگى 

است كه بايد به آن توجه كنيم.»
يكى از كارهايى كه در اين زمينه مى تواند 
براى دستفروشان راهگشــا باشد تا ديگر 
براى فروش اجناسشان وارد مترو نشوند، 
اين اســت كه وزارت كار و رفاه اجتماعى 
با همكارى ســازمان بهزيســتى و كميته 
امداد امام خمينــى (ره) مراكزى را براى 
دستفروشى، البته نه با ســرقفلى و اجاره 
غيرقابل پرداخت، بلكه در حــد رايگان و 
با افزايش پلكانى در اختيــار اينگونه افراد 
قــرار دهند. در ايــن صورت مى تــوان به 
ساماندهى يك ناهنجارى اجتماعى اميدوار 
بــود، در غيراين صورت نه شــكم اينگونه 
اشخاص سير مى شود و نه خيال مسافران و 

مسئوالن مترو آسوده. 

دغدغه

فاطمه عباسى

 مترو، ايستگاه دستفروشان

تقويم / سالمرگعدد خبر

 از دمشق با عشق

پدر نزار قبانــى، در بازار 
دمشق شيرينى فروشى 
داشت و از سركرده هاى 
مقابــل  در  مقاومــت 
فرانسوى هاى اشغالگر در 
سوريه هم بود. در مجموع 
آدم عمل گرايى بوده، هر 
چند نزار اصرار داشت 
كه شاعر هم هست. به 
هر حال اين مرد شاعر 
عمل گراى اهل خشونت 

و شيرينى، اعتقاد داشت پسرك چشم زاغ خياالتى اش، 
عاطل و باطل خواهد ماند و جنم اينكه دردى از خودش دوا 

كند را نخواهد داشت. 
بعدها كه نزار نخستين كتاب شــعرش را در 20سالگى- 
وقتى هنوز دانشجوى حقوق بود- چاپ كرد، خيلى هاى 
ديگر هم در دمشــق اينطورى فكر كردند. نزار در طول 
حيات ادبى و غيرادبى اش هميشه وضعى دوگانه داشت. 
آدم هايى بودند كه دوستش نداشتند و آدم هايى هم بودند 
كه جايش را روى فرق سر شعر عرب مى دانستند. شعرهاى 
سياسى اش بعد از شكســت اعراب در ژوئن 1967هم به 

تعداد مخالفانش افزود.
نزار مى گفت: در جهان يك «وردز ورث»، يك «پابلو نرودا» 
وجود دارد و سعى اش را مى كرد كه يك «نزار قبانى» هم 
وجود داشته باشد. اين مورد هم دشمنانش را زياد كرد. با 
اين همه، كتاب هاى هيچ شاعرى در بيروت، دمشق و قاهره 

به اندازه كتاب هاى او فروش نمى رفت. 
او در 22سالگى به عنوان وابسته سفارت سوريه به قاهره 
رفت. در ســال هاى طوالنى بعد از آن، سفرهاى زيادى 
رفت، سرزمين هاى زيادى را سير كرد و زبان هاى بيشترى 
آموخت. سفر، رگ كولى گرى و بَدويت اش را بر مى انگيخت 
و به قول خودش، كلسترول شعرش را پايين مى آورد. سال 
1966، بعد از 21سال كار در وزارت خارجه سوريه بود كه 
يك انتشــارات در بيروت راه انداخت و همان جا ساكن 
شد. به قول خودش وقتى در دفتر انتشاراتى اش نشست، 
بزرگى اميرى را در وجود خود احســاس مى كرد كه براى 
نخستين بار به حكومت رسيده باشد. اما زندگى درست 
در همين لحظه ها احساس مى كند بايد چيزهايى را به آدم 
يادآورى كند. پسر نزار كه 17سالش بود، كمى بعد از اين، 
به خاطر سكته قلبى مرد و كمى بعدتر زنش، بلقيس الراوى 
كه عراقى بود و نزار چند سال قبل در بيروت عاشقش شده 
بود، در انفجار سفارت عراق، وسط جنگ هاى داخلى لبنان 

كشته شد. خيلى از شعرهاى عاشقانه نزار درباره اوست.
نزار قبانى در 30آوريل 1998 در حالى كه 75سال داشت، 
در لندن از دنيا رفت و به دستور حافظ اسد، رئيس جمهور 
سوريه با احترام نظامى و تشريفات رسمى بر دوش هزاران 
نفر از دوستداران شعرش در دمشق- زادگاهش- به خاك 

سپرده شد.

حافظ

يا رب اين آتش كه در جان من است
سرد كن زان سان كه كردى بر خليل

يكى از معانــى بى راهه يــا بى راهه نورد در 
ادبيات كهن  و عرفــان ايران زمين به معنى 
مســيرى بود كه رهرو (ســالك) را از مسير 
درست منحرف مى كرد. در ادبيات امروز اما 
بى راهه نوردى برگردان فارسى رشته ورزشى 
جذاب آفرود اســت. تا جايى كــه اين روز ها 
تورهاى بى راهه نوردى هم در ســطح كشور 
برگزار مى شود و بسيارى البته در اين مسير 
بى راهه مى روند. ايــن معانى كهن و امروزى 
را كه كنارى بگذاريم آفرود يعنى شمشير دو 
لبه اى  كه فرصت و تهديــد را توامان در خود 
جاى داده اســت. فرصت هايش را هر كسى 
كه عاشق قربيلك فرمان و طبيعت و تسلط 

بر جاده باشد مى داند بنابراين اشاره اى كنيم 
به تهديد هايــش. از منظر ترافيك شــهرى 
چنانچه راننده اين وســيله سترگ عالقه اى 
به رانندگى در مسير هاى سخت و كوهستانى 
مناســب اين خودرو ى 2ديفرانسيل نداشته 
باشد (كه بى تعارف معموال ندارند) هيچ دليل 
محكمه پســندى به جز تعبير كوچه بازارى 
«دوســت دارم» براى خريــد و راندن آن در 
ترافيك كالنشهر ها وجود ندارد. در كشور هاى 
پيشرفته راننده اى سمت اين خودرو ها مى رود 

كه از ويژگى هاى آن استفاده واقعى كند.
بى راهه  رفتن هاى راننده هــاى خودرو هاى 
آفرود به كالنشهر ها محدود نمى شود. آنهايى 
هم كه عالقه به بى راهه دارند مســير هايى 
را براى راندن انتخــاب مى كنند كه صداى 
فعاالن و كارشناســان محيط زيســت را در 
مى آورند. در مذمت رفتار برخى آفرود باز ها 

همين بس كه تردد بى رويه و بى ضابطه آنها 
باعث شد «ايل راه هاى» استان مازندران در 
بسيارى نقاط تخريب شود. پس از آن مدير 
اداره امور عشايرى مازندران با هماهنگى باقى 
ارگان هاى مرتبط مانع حضور بى راهه نورد ها 
به اين مناطق شــدند. بى راهه نورد ها كوير 
خور و بيابانك را هم تخريب كردند و حاال از 
فعاالن حفاظت از محيط زيست مى شنويم 
و مى خوانيم كــه آفرود پوشــش گياهى و 
زيستگاه آبزيان بستر رودخانه ها را هم تهديد 
مى كند. افزون بر اين هنگامى كه مى شنويم 
آفرود در توليد آلودگــى صوتى در طبيعت 
هم يد طوالنــى دارد و موجب كوچ اجبارى 
حيوانات و حشرات مى شود از خود مى پرسيم 
چرا تا به حال براى آنها مســير هاى مجاز و 
غيرمجازى تعريف نشده است تا راه از بى راهه 

متمايز شود.

«معاون شهرسازى شــهردار تهران 
با بيــان اينكه 43درصــد تهرانى ها 
مستأجرند، گفت: براساس مطالعات، 42 درصد مردم در كشور زيرخط 
فقر مسكن هستند كه اين رقم در استان تهران 80 درصد است.» اين 
آمارهايى است كه در جلسه شوراى شهر تهران اعالم شده و در روزهاى 
اخير ســروصداى زيادى هم به پا كرده است. ايشــان در همان جلسه 
آمارهاى ديگرى هم داده اند كه البد تا حاال خوانده يا شنيده ايد و ديگر 
آنها را تكرار نمى كنم. اين روزهــا وقتى آدم هاى مختلف دور هم جمع 
مى شوند، زمان زيادى نمى كشــد كه صحبت ها به تورم برسد و خيلى 
سريع به سمت قيمت مسكن و اجاره بها راه پيدا مى كند. تهيه مسكن 
براى بخش بزرگى از مردم به دغدغه اصلى تبديل شده و قسمت زيادى 
از درآمد ماهانه خانوارها را مى بلعد، بدون آنكه رضايتى ايجاد كند و اين 

نكته اى است كه معموالً به آن توجه نمى شود.
ممكن است هركدام از ما در طول يك سال كارهايى انجام بدهيم كه 
هزينه نسبتاً زيادى داشته باشد. هزينه اى كه در اين شرايط اقتصادى 
تا مدت ها اثر آن را احســاس مى كنيم، اما به هر حال رضايتى از كارى 
كه انجام داده ايم وجود دارد، مثًال به مسافرت مى رويم، يكى از وسايل 
خانه را عوض مى كنيم و... اما درباره مسكن، چنين رضايتى وجود ندارد. 
به خصوص آن بخش از مردم كه مستأجر هستند (بنابر آمار ارائه شده در 
همان جلسه، 43 درصد تهرانى ها) هر سال رضايت كمترى از مسكنى 
كه توانسته اند اجاره كنند، دارند. در حقيقت بيشتر مستأجران، پس از 
گشتن هاى بسيار، در نهايت «مجبور» مى شوند خانه اى را اجاره كنند، 
نه اينكه آن را «انتخاب» كرده باشند. اين مجبور بودن به انجام كارى، 
حس رضايت را از بين مى برد و بدين ترتيب خانواده ها و افراد با ناراحتى 

براى مسكن هزينه مى كنند.
حس نارضايتى از مســكن در حالى است كه براساس قاعده، خانه بايد 
جايى براى آسايش و جدايى از ســختى ها و ناراحتى هاى روزانه باشد. 
آدم ها بايد وقتى به خانه مى آيند از دغدغه هاى روز جدا شده و استراحت 
كنند، اما وقتى چنين حسى وجود نداشته باشد، افراد كم كم فرسوده 
مى شوند. آنها استراحت نمى كنند، از محل زندگى خود لذت نمى برند و 
همين موضوع يكى از عوامل نارضايتى آنها از زندگى مى شود. حاال براى 
ايجاد رضايت در 80 درصد مردم، چــه مى توان كرد؟ احتماالً راه هايى 
وجود دارد، اما هيچ كدام آنقدر ساده نيســتند كه بتوان با چند جلسه 

به نتيجه رسيد.

قصه شهر

ميثم قاسمى

ناراضيان مسكنى

بى تعارف و تكلف ، مثل 
همين متن كوتاهى كه 
مى بينيد. ما منتظريم 
تا نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشكالت و دغدغه هايتان را براى ما ارسال 
كنيد. اگر اهل طنز و كاريكاتور و طراحى هم 
هستيد جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان كه آماده شد يك تماس  با شماره 
23023636 بگيريد تا براى رساندنش به ما ، 

راهنمايى تان كنيم. 

فراخوان

سيدجواد رسولى
كارشناس رسانه

مهديا گل محمدىنگاه
روزنامه نگار

دعاى روز بيست و هشتم ماه مبارك رمضان

اد ُْعونى  أَْسَتِجْب لَُكم 

بسم اهللا الرحمن الرحيم
اللهّم وّفر حّظى فيِه من الّنواِفِل واكِرْمنى فيِه بإْحضاِر الَمسائِِل وَقّرِب فيِه وسيلتى 

اليك من بيِن الوسائل يا من ال يْشَغُلُه الحاُح الُمِلّحين.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدايا زياد كن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر 
كردن يا داشتن مسائل و نزديك فرما در آن وسيله ام به سويت از ميان وسيله ها، 

 اى آنكه سرگرمش نكند اصرار و سماجت اصراركنندگان.

آخر مصور

  فردا/ اثر : رائل دالنز

خ

دى
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بیکاری  کم شد
گزارش مرکز آمار نشان از کاهش اندک نرخ بیکاری در سال گذشته دارد

گســترش کرونا در کشــور نه تنها به 
صاحبان بسیاری از مشــاغل لطمه زد و 
کسب وکارهای خدماتی را با وقفه روبه رو 
کرد، به بیکاری و از بین رفتن کسب وکار 
بیش  از ۹00هزار کارگر در کشور منجر شد. 
این آمار را حسن صادقی، معاون دبیرکل 
خانه کارگر اعالم کرده بود. سپس گفته بود 
که این تعداد کارگر در این مدت از مزایای 
بیمه بیکاری برخوردار شــده اند و خانه 
کارگر ایران در راســتای حقوق کارگران 
مطالبات آنها را پیگیری می کند. بر خالف 
این نگرانی، مرکز آمار در سال1۴00 نرخ 
بیکاری را زیــر ۹درصد اعالم می کند که 
پایین ترین رقم در دهه های اخیر محسوب 
می شود. متوسط نرخ بیکاری در 3فصل 
ســال1۴00 به زیر ۹درصد رسیده است 
که از دهه70 تاکنون، بی ســابقه است. 
از ســویی مرکز آمار ایران در گزارشی از 
وضعیت نیروی کار در زمستان سال1۴00، 
نرخ بیکاری این دوره زمانی را ۹.۴ درصد 
اعالم کرده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل 0.3 درصد کاهش یافته است. از 
آنجا که نرخ بیکاری یکی از شاخص های 
سنجش وضعیت اقتصادی است، بعضی 
مدعی هســتند این روند به دلیل بهبود 
وضعیت اشتغال است. اما بررسی دقیق تر 
آمارها نشان می دهد در طول سال1۴00 
تنها حدود 3۹هزار نفر به تعداد شاغالن 
افزوده شــده و کاهش بیکاران بیشتر از 
آنکه ناشی از اشتغال بیشتر باشد، نتیجه 

کاهش میزان مشارکت اقتصادی است.

کاهش بیکاری پس از واکسیناسیون
شــیوع کرونا نه تنهــا موجــب از بین رفتن 
بسیاری از مشــاغل و توقف فعالیت صنوف 
خدماتــی و بیکاری کارگــران این بخش ها 
شد بلکه در این بین کارگرانی هم که به این 
بیماری مبتال شدند بعضا از سوی کارفرمایان 
اخــراج شــدند و این امــر به خانه نشــین 
شــدن آنها منجر شــد. نزدیک به 2میلیون 
شــغل در دوران کرونا دچار ریزش شــدند 
که با پرداخــت تســهیالت حمایتی حدود 
یک میلیون و۱۰۰هزار شغل مجددا به چرخه 
کار بازگشتند و بیش  از ۷۳۰هزار نفر به طور 
اختصاصی مشــمول دریافت مقرری بیمه 

بیکاری شدند.
با اعالم مرکز آمار؛ جمعیت فعال ۱5ســال 
و بیشــتر در ســال های ۱۳96 تــا ۱۳98 
رونــدی صعــودی داشــت و از 265۰4 به 
2۷۱6۷هزار نفر رســید. همین جمعیت در 
ســال۱۳99 نسبت به ســال۱۳98 کاهش  
یافت و به 25هزارو۷۳۷نفر رســیده است. 

در پاییــز۱4۰۰ جمعیت فعال کشــور برابر 
25هزارو8۳8نفر بوده که نســبت به فصل 
قبل 6۳هزار نفر و نســبت به فصل مشــابه 
ســال قبل۱۱هزار نفر کاهش داشــته. در 
پاییز۱4۰۰، ۱9هزارو6۰۰نفــر در مناطق 
شهری و 6هزارو2۳8نفر در مناطق روستایی 
در جمعیت فعال قرار داشته اند. نرخ بیکاری 
جوانان ۱5 تا 24ســاله نشــان می دهد که 
2۳.6درصــد از فعاالن این گروه ســنی در 
پاییز۱4۰۰ بی کار بوده اند. بررسی تغییرات 
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان از آن دارد 
که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
)پاییز۱۳99( ۰.۱درصــد کاهش یافته. نرخ 
بیکاری افراد ۱5ســاله و بیشتر می گوید که 
8.9درصد از جمعیت فعال )شاغل و بی کار(، 
بی کار بوده اند. روند تغییــرات نرخ بیکاری 
نسبت به فصل مشابه سال قبل )پاییز۱۳99(، 
۰.5درصد کاهش یافته. بررســی اشتغال در 
بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که 
در پاییز۱4۰۰، بخش خدمات با 49.9درصد 
بیشترین سهم اشــتغال را به خود اختصاص 
داده. در مراتــب بعــدی بخش های صنعت 
با ۳4.۷درصد و کشــاورزی بــا ۱5.4درصد 

قرار دارند.
در گروه ســنی ۱8 تا ۳5ســاله نیز نشــان 
می دهد که در پاییز سال گذشته، ۱6.۱درصد 
از جمعیت فعال این گروه سنی بی کار بوده اند. 
این در حالی اســت که تغییرات فصلی نرخ 
بیکاری این افراد نشــان می دهــد این نرخ 
نســبت به پاییز۱۳99، به میزان ۰.4درصد 

کاهش یافته.

73 بی کار از هر 100زن فارغ التحصیل 
در این میان نــرخ بیــکاران فارغ التحصیل 
آمــوزش عالی پاییــز۱۳98 پیــش از آغاز 
پاندمــی۱۷.4 و در پاییــز۱۳99 به ۱4.۳ 
و حاال به ۱۳.8 درصد رســیده اســت. نرخ 
بیــکاران فارغ التحصیل آمــوزش عالی در 
۱4۰۰ نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
۰.5درصــد بهبود پیــدا کرده، این شــاید 

منطقی به نظر برســد چون با واکسیناسیون 
و بهبود شــرایط قرنطینه می توان این رشد 
را انتظار داشــت، اما اینکه آمار نســبت به 
پاییز ســال۱۳98 بهبود یافته است، کمی 
عجیب به نظر می رسد. کمترین نرخ بیکاران 
فارغ التحصیــل آمــوزش عالی در 4ســال 
گذشــته مربوط به بهار۱4۰۰ با نرخ ۱۳.4 
درصد اســت. اغلب بیکاران فارغ التحصیل 
را زنان تشــکیل می دهند. این شــاید به آن 
دلیل اســت که زنان نیــز جامعه بزرگ تری 
از تحصیلکرده هــا را به خــود اختصــاص 
داده اند. در 4ســال گذشــته، پاییز۱4۰۰، 
فارغ التحصیــالن آموزش عالی بیشــترین 
سهم را از جمعیت کل شاغالن با نرخ 25.8 
درصد به خود اختصاص داده و زنان همچنان 
مانند 4سال گذشته ســهمی بیش از مردان 
در این آمــار را به خود اختصــاص داده اند. 
به عبارت دیگر ســهم زنــان فارغ التحصیل 
شــاغل در آمار کل شــاغالن 46.5درصد 
و ســهم مردان 22.2درصد اســت و هر دو 
بهترین آمار این سال ها را به خود اختصاص 
داده اند. از کل بیکاران 42.۳درصد بنا به آمار 
پاییز۱4۰۰، جمعیت بــی کار آموزش عالی 
هستند و در 4ســال اخیر بیشترین درصد را 
به خود اختصاص داده است. سهم زنان بی کار 
فارغ التحصیل از جمعیت بی کار ۷2.9 و سهم 
مردان ۳۰.2درصد است. حدود ۷۳درصد از 
زنان فارغ التحصیل در بازار کار پیدا نمی کنند 
یعنی از هــر ۱۰۰زن فارغ التحصیل ۷۳نفر 

بی کار می ماند.

کاهش نرخ بیکاری را جدی نگیریم
نرخ بیکاری زنان در کشــور از ســال۱۳84 
تا پایان ســال۱4۰۰ در ظاهر خوشــایندی 
است؛ چراکه در ۳ســال اخیر و پس از شیوع 
کرونا به طور قابل توجهی کاهــش یافته و از 
باالی 2۰درصــد در ســال های 95 و 96 به 
۱6درصد در ســال های 99 و ۱4۰۰ رسیده 
اســت، اما وقتی کاهش نرخ بیکاری را کنار 
آمار جمعیت فعال )نرخ مشارکت نیروی کار( 
و تعداد شــاغالن قرار  دهیم متوجه می شویم 
یک میلیون و۱۷۰هزار نفــر از جمعیت فعال 
زنان به جمعیت غیرفعال پیوسته اند. اما چطور 
چنین امری ممکن اســت؟ بررسی ها نشان 
می دهد یکی از دالیــل این موضوع، وضعیت 
ترکیب شغلی شاغالن کشور است؛ به گونه ای 
که از کل شــاغالن ایــران 6.54درصد مزد و 
حقوق بگیر، ۷.۳درصد کارفرما، 8.۳6درصد 
کارکن مســتقل و 9.4درصد کارکن فامیلی 
بدون مزد هســتند. این درحالی اســت که 
در کشــوری همچون آمریکا از کل شاغالن 
کشور، نزدیک به 94درصد مزد و حقوق بگیر، 
6درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد 
نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان 
نیز 9۰.4درصد از شــاغالن جزو افراد مزد و 
حقوق بگیر، در فرانســه نزدیک به 88درصد، 

در کانــادا نزدیک به 85درصد، در اســترالیا 
4.8۳درصــد و در کره جنوبی نیــز بیش از 
۷5درصد شاغالن جزو افراد مزد و حقوق بگیر 
هســتند. مهربانو شکور، کارشــناس اقتصاد 
درباره بــروز چنین پدیــده ای می گوید: »در 
اقتصادهایی که بازار کار متشــکل تری دارند 
سهم کارکنان حقوق بگیر از کل شاغالن بسیار 
باالتر از اقتصادهایی اســت که سهم کارکنان 
مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه 
رکودی، در اقتصادی که بازار کار متشکل تری 
دارد، افراد حتی با از دســت دادن کار خود از 
بازار کار خارج نمی شــوند و در حالت بی کار 
یا در جست وجوی کار باقی می مانند. این نیز 
به دلیل وجود سیســتم های تامین اجتماعی 
و بیمه های بیکاری اتفــاق می افتد. بنابراین 
عدد بیــکاران در این نــوع اقتصادها به دلیل 
تبدیل بخشــی از جمعیت شــاغل به بی کار 
افزایــش یافتــه و جمعیت غیرفعــال و نرخ 
مشارکت اقتصادی نیز به خاطر خارج نشدن 
از بازار کار بــدون تغییر می مانــد.« به گفته 
او در اقتصادهایی مانند کشــور مــا که بازار 
کار متشــکل تری ندارند و درصد شــاغالن 
حقوق بگیــر و دارای بیمه تامیــن اجتماعی 
کمتر است، افراد بی کارشده در حالت رکود، 
از جمعیت شاغل و بی کار به جمعیت غیرفعال 
تبدیل می شــوند؛ »دنبال کار بودن منافعی 
برای افراد نداشــته و شــاید زندگی آنها را با 
هزینه هایی هم مواجه کنــد. بنابراین در این 
شرایط حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش 
مواجه شــود. شــاخص های نرخ مشارکت و 
نسبت اشتغال، هر دو با کاهش مواجه می شوند 
و به تعداد جمعیت غیرفعال اضافه می شــود. 
این وضعیتی است که کاهش نرخ بیکاری در 

کشورمان در دوره کرونا را منطقی می کند.«
اما چرا آمار کاهش نرخ بیــکاری زنان امری 
خوشایند و مثبت نیست؟ براساس آمارهای 
مرکز آمــار ایــران، در پایان ســال۱4۰۰ از 
2۳میلیون و44۷هزار شاغل در کشور، حدود 
85درصد )۱9میلیون و9۳2هزار( شاغل مرد 
و ۳میلیون و5۱5هزار نفر شاغل زن بوده اند. 
در مقایســه آمار اشــتغال، تعداد شــاغالن 
سال۱4۰۰ با ســال۱۳9۷ که هنوز کرونا در 

کشور شیوع پیدا نکرده بود نشان می دهد پس 
از شیوع ویروس کرونا در کشور 8۳۰هزار نفر 
از جمعیت شاغالن زن کاسته شده   که امری 

بی سابقه از سال۱۳84 تاکنون است.
آمار وزارت رفــاه نیز نشــان می دهد امنیت 
شــغلی زنان وضعیت نامطلوب تری نسبت به 
مردان دارد؛ چراکــه درحالی به طور میانگین 
54درصد از شاغالن کشــور کمتر از ۱۰سال 
در یک شغل ثابت هستند که این میزان برای 
مــردان ۷.52درصد و برای زنــان 6۱درصد 
است. در آخرین گزارش این مرکز که مربوط 
به وضعیت اشتغال و بیکاری زمستان۱4۰۰ 
اســت، نرخ بیکاری کشــور 9.4درصد شده 
درحالی که نرخ بیکاری مردان 4.8درصد بوده 

و این میزان برای زنان 9.۱4درصد است.

هزینه های کار کم درآمد
این امر بسیار روشــن است که با وجود هزینه 
ســبد معیشــتی ۱۱میلیون تومانی و وضع 
تورمی موجود، گاهی بی کار بودن برای افراد 
به صرفه تر از کار با دستمزدهای حداقلی است. 
کارگــران معتقدند حداقل دســتمزد باید به 
هزینه سبد حداقل معیشت می رسید. تعیین 
حداقل دســتمزد در ایران تا حدی وابسته به 
مناسبات قدرت، زورآزمایی صنفی و همچنین 
توان چانه زنی است. ولی با وضعیت موجود در 
یک دهه اخیر شــاهد این هستیم که همواره 
در کشــمکش طرف کار با طرف سرمایه، این 
طرف نیروی کار است که در فرایند چانه زنی 
و تعیین مزد آســیب دیده اســت. به عبارتی 
تورم هر ساله افزایش مزد ساالنه را پیش خور 
می کند. افزایــش ریالی حداقل دســتمزد و 
مزایا، امسال حدود 2میلیون و۱۰۰هزار تومان 
است و تورم سبد معاش ۱4۰۱ به نسبت سبد 
معاش ســال قبل، حدود 2میلیون و8۰ هزار 
تومان. علی میری که 6ماه است بی کار شده و 
در جست وجوی کار است می گوید: »حاال در 
حالی دنبال کار جدیدی هســتم که هیچ یک 
از دســتمزدهای موجود با هزینه های جاری 
زندگی مطابقتی نــدارد. کرایه های خانه در 
فصل جدید افزایش داشــته. این به استثنای 
هزینه هایی اســت که هــر روز افزایش پیدا 
می کند. کرایه تاکسی نیز افزایش داشته است. 
تقریبا یک ســوم حقوق دریافتی باید صرف 
هزینه رفت وآمد به محل کار شود و باقی کرایه 
خانه. به همین خاطر اســت کــه اصال رقمی 
برای پرداخت قسط و خوراک باقی نمی ماند. 
همین باعث می شــود در خانه ماندن و خارج 
نشدن و اســتفاده از بیمه بیکاری هزینه های 
موجود را تا حدی پوشش دهد.« همین امر در 
میان انبوه افرادی که در سال گذشته بی کار 
شده اند باعث شده است تا با توجه به افزایش 
حداقلی دستمزد، اســتفاده از بیمه بیکاری 

و دفع بازار کار یــا رجوع به 
بازارهــای کاذب برایشــان 
در اولویــت قــرار بگیــرد.

می
ست

ر ر
 امی

ی/ 
هر

مش
س: ه

عک

1، 16 درصد از جمعیت فعال گروه سنی 
 ١٨ تا ٣٥ ســاله در پاییز ســال گذشته،
 بیــکار بوده انــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه تغییــرات فصلــی نــرخ بیــکاری این 
افــراد نشــان می دهــد ایــن نرخ نســبت 
 بــه پاییــز ١٣٩٩، بــه میــزان ٠.4 درصــد

کاهش یافته

 براســاس آمارهای مرکز آمار ایران، 
در مقایســه آمــار اشــتغال، تعــداد 
شــاغالن زن ســال 1400بــا ســال 
1397که هنوز کرونا در کشور شیوع 
پیدا نکــرده بــود نشــان می دهد پس 
از شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور 
830هــزار نفــر از جمعیت شــاغالن 
زن کاسته شده که امری بی سابقه از 

سال 1384تاکنون است

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

۱۱اردیبهشت، روز جهانی کار و کارگر است

کارگران؛ اسباب 
تعالی جامعه

در موســم نو شــدن جامه  مندرس روزگار و 
تجدید جلوه های حیات از مظاهر عطوفت و 
رافت خداوندگار و بزم آســمانی آفریده های 
هستی، ماه های آغازین سال نو، تقارن مبارکی 
با مناسبت ها ازجمله روز جهانی کار و کارگر 
دارد. این نامگذاری ها در زمینه های مختلف 
در راســتای پاســداری از کرامت و حرمت 
انسانی است. بدیهی است که ذهن حق شناس 
و بیــدار وجدان های آگاه، همــواره قدردان 
کارگرانی  اســت که با پاک نهادی و صداقت 
در قلمروی فعالیت خود در راســتای توسعه 
و تولید در جامعه کوشــش می کنند. بدون 
تردید کارگران محوری ترین اصل پیشــرفت 
و تولیــد در جامعه اند و همه مــردم مرهون 
تالش های آنان هستند، چون که آنان اسباب 

تعالی جامعه اند. 
در برابر این همــه تالش هــای کارگران آیا 
متولیان قدر زحماتشــان را دانسته اند. تاریخ 
تامین اجتماعی از دوران ایران باستان حکایت 
از این دارد که دســتمزد کارگــران با میزان 
مهارت آنان تعیین می شــده و در مشــاغل 

یکسان، حقوق برابر داشته اند. 
حداقل بگیران آن دوران، برای جبران کسری 
زندگی شان اضافه دریافت و پاداش داشتند. 
اینها مواردی از ترجمه الواح کشــف شده از 
تخت جمشید در سال۱۳۱4 شمسی است. 
متولی تعیین دســتمزد کارگران، ســازمان 
تامین اجتماعی اســت که از دیرباز به مفهوم 
سنتی اش در جوامع بشــری وجود داشته و 
شیوه سنتی تامین اجتماعی از نوع حمایتی 

بوده است.
 رفته رفته فضــای تضاد طبقاتــی، تعارض، 
عدم احســاس تعلــق کارگران بــه محیط 
تولید، باعث شــد که متولیــان امر، درصدد 
هنجارنمــودن و متعادل کــردن امــور بین 
گروه هــای مختلــف اجتماعــی براینــد و 
تالش هــای گســترده ای صــورت گرفت تا 
تعارض به تفاهم و ناهنجاری ها به هنجارهای 
پویا تبدیل شــود. در ادامه ایــن تالش ها در 
کشورهای مختلف، نخستین اشکال خدمات 
عمومی پدید آمد و تداوم آن در بستر تکاملی 
خود، ضرورت تامین اجتماعی را باعث شد و 
برای نخســتین بار در سال۱869 میالدی در 
کشور آلمان، برنامه های برقراری بیمه اجباری 
در برابر بیماری، پیری و سوانح ناشی از کار به 
پارلمان ارائه شد و باعث شد که کارخانه داران، 
برای ایمن ســازی محیــط و افزایش تولید و 
بهره وری بیشتر از آن حمایت کنند و به تدریج 

این رویه به کشورهای دیگر تسری پیداکرد.
 در ایران نیز در ســال۱۳۱۰ بــرای اولین بار 
صندوقی برای حمایــت از کارگران احداث 
راه آهــن ایجاد شــد و نخســتین قانون کار 
در 28اردیبهشت۱۳25 رســید. اکنون نیز 
قوانین حمایــت همه جانبه موجود اســت؛ 
آیا دســتمزدهای مصــوب بــرای کارگران 
با عنایــت به بــروز تــورم لجام گســیخته 
روزافزون همخوانی دارد؟ در یادداشــتی که 
2۷فروردین مــاه جاری در صفحــه جامعه 
روزنامه همشهری به قلم نگارنده منتشر شد، 
مفصال درباره عدم همخوانی دســتمزدها با 

تورم افسارگسیخته نوشتم. 
حال به روز جهانی کارگر رسیده ایم. نامگذاری 
روز کارگر به این مفهوم نیست که سالی یک 
روز از کارگران قدردانی شــود بلکه به مفهوم 
آن اســت که مجددا و مداوما به متولیان امر 
یادآوری و هشــدار داده شــود که کارگران 
را از فقــر نجات دهید و دستمزدهایشــان را 
با تورم بســنجید و رفــاه نســبی و آرامش 
آنان و خانواده شــان را برابر قانون اساسی و 
قوانین ســازمان تامین اجتماعی، قانون کار 
و شورای عالی کار فراهم ســازي قوانین را به 
نفع آنان تفســیر کنید. در کارگران آرامش 
ایجاد کنید تــا آنان بــدون دغدغه  خدمات 
طاقت فرسایشــان را تا پایان ادامه دهند و به 

بازنشستگی برسند. 
بدون شــک کارگران به عنوان محوری ترین 
بخش نظــام بیمه های اجتماعی هســتند و 
وقتی به سن بازنشستگی می رسند جوانی شان 
را از دســت داده و دچار عارضه و بیماری ها 
می شوند و نیاز به حمایت و پشتیبانی مضاعف 
دارند تا بتوانند در سال های واپسین عمر، با 
آبرومندی، عزت نفــس و فارغ از دغدغه های 
عدیــده زندگی کننــد. کارگران شــاغل و 
بازنشسته بایستی ضمن ارتقای آگاهی های 
خود، پیوسته مطالبه گر باشند و در چارچوب 
قوانین موجود در ایجاد جامعه مبتنی بر دانایی 
و آگاهی کوشــش کنند و با ایجاد تشکل ها، 
کانون ها و مراکز هم اندیشــی، الگوی توسعه 

مبتنی بر آگاهی و دانایی شوند.
 فراموش نکنیم که جهان با شتابی فزاینده در 
حال تحول است و تحوالت به صورت نور رخ 
می دهد. اکنون دیگر لحظه ها تعیین کننده اند 
و ارزش حیاتــی یافته اند. همه مــا به عنوان 
شــهروندان کارآفرین و کارگر و بازنشســته 
وظیفه داریم که ضمن افتخار به پیشــینه و 
ریشه تنومند فرهنگی مان، مطالبه گر باشیم 
و بدانیم که قدرت اجتماعی هر تشــکلی در 
ســایه مطالبه گری عادالنه و بحق و آگاهی و 
دانایی  است و متولیان امر نمی توانند قدرت 
اجتماعی مطالبه گران  بحق و چندمیلیونی را 
نادیده بگیرند. حافظ هرآنکه عشــق نورزید 
 و وصل خواســت / احرام طــواف کعبه دل 

بی وضو ببست.

سیدکریم محمدییادداشت
فعال   اجتماعی و کارگری

جعل تاریخ با پول پاشی 
شدنی نیست

رویای  فیبر نوری 
محقق می شود؟

پاکسازی کلونی های اعتیاد 
در پایتخت

سازمان ملل و همه دولت های جهان 
خلیج فارس را »خلیج فارس« می خوانند

 سال هاست که موانع بسیاری پیش روی
 توسعه فیبرنوری بوده است

بسیاری از محدوده های جنوبی تهران با خالی شدن 
از مصرف کنندگان مواد مخدر، کامال امن شده اند

نرخ بیکاری در زمستان 
سال 1400 اعالم شده 
است که در مقایسه با 
 مدت مشابه سال قبل 

 ٠.3 درصد کاهش 
یافته است.

9.4
درصد

در سال 1400 به تعداد 
شاغالن افزوده شده است 

و کاهش بیکاران بیشتر 
از آنکه ناشی از اشتغال 

بیشتر باشد، نتیجه کاهش 
 میزان مشارکت
 اقتصادی است.

 39هزار
 نفر

از فعاالن گروه سنی 15 تا 
24 ساله  در پاییز 1400 

بیکار بوده اند که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در 
سال قبل )پاییز ١٣٩٩( ٠.١ 

 درصد کاهش 
داشته است.

 23 /6
درصد

 از جمعیت فعال 18 تا 35 
ساله بیکار بوده اند. این 

در حالی است که تغییرات 
فصلی نرخ بیکاری این 
افراد نشان می دهد این 

نرخ نسبت به پاییز ١٣٩٩، 
به میزان ٠.4 درصد کاهش 

داشته است.

16 /1 
 درصد

از زنان فارغ التحصیل در 
بازار کار پیدا نمی کنند 

یعنی از هر 100زن 
فارغ التحصیل 73نفر 

بیکار می ماند.

73 
 درصد

در زمستان 1400 نرخ 
بیکاری کشور شده 

درحالی که نرخ بیکاری 
مردان 4/8درصد بوده و 

 این میزان برای زنان
 14/ 9درصد است.

4/ 9درصد

شاغل در کشور در 
پایان سال 1400، حدود 
85درصد)19میلیون و 
932هزار( شاغل مرد و 
3میلیون و 515هزار نفر 

شاغل زن بوده اند.

23میلیون و 
447هزار



شنبه 10  اردیبهشت 101401
 شماره  8487

روایت فرمانده سپاه قدس از شکست 
هیمنه صهیونیست ها 

تسنیم: فرمانده نیروی قدس 

فلسطین
سپاه گفت: در طول مدتی که 
رژیم جنایتکار صهیونیســت 
تاسیس شده و ابتدا انگلیس و بعدها آمریکا و 
قدرت های غربی از این قوم حمایت کردند، 
یک تصوراتی را درست کردند برای مردمی 
که در این چهاردیواری هستند و دیگر مردم   
دنیا که وقتی عمق پیدا می کند می بینیم این 
تصورات بافته فکر صهیونیست هاســت که 
می خواهند سلطه خود را در منطقه گسترش 
دهند. اینها شعار نیل تا فرات را داشتند و اگر 
این مبارزه گسترده ای که علمای دین مانند 
امام خمینی و رهبر انقالب جلو دار آن بودند 
و مردم فلسطین و دیگر مردم جهان اسالم 
دنبال این مبارزه ارزشمند را نمی گرفتند و 
در مقابل این رژیم جنایتکار نمی ایستادند، 

آنها حتما دنبال توسعه بودند.
 سردار اسماعیل قاآنی افزود: با به کارگیری 
تمام تجهیزات نظامی، به اصطالح خودشان 
شکست ناپذیر ترین ارتش منطقه  و ارتش دنیا 
را برای خود ردیف کردند و متأسفانه حوادثی 
اتفاق افتاد که این تصــورات و القائات غلط 
را در ذهن خیلی ها برجســته کرد؛ به عنوان 
مثال، در جنگ 6روزه که در ماه رمضان اتفاق 
افتاد، 3کشــور بزرگ عربی- سوریه، اردن و 
مصر- با این رژیم درگیر شــدند و با حمایت 
بین المللی و ابزاری کــه در اختیار این رژیم 
بود و خیانت هایی که به  مردم فلسطین و این 
کشورها شد، متأسفانه در 6روز هر سه کشور 
شکست خوردند اما با پیروزی انقالب اسالمی 
و اینکه این نظام الهی با رهبری والیی پا در 
عرصه مبارزه مستقیم میدانی گذاشت و آن 

را شکست داد.
فرمانده نیروی قدس سپاه افزود: با تالش 
مجاهدانه فرزندان انقالب اسالمی در لبنان، 
حزب اهلل بــه جلوداری ســیدمقاومت، در 
جنوب لبنان فرزندان انقالب در سال2000 
با ابزار و امکانات اولیه که داشتند اما با ایمان 
راسخ و شهادت طلبی چنان حلقوم این رژیم 
تا بن دندان مسلح را فشاردادند که وقتی در 
ســال2000 میالدی از جنوب لبنان عقب 
رفت، عقب نشــینی نکرد بلکه فــرار کرد؛ 
همه شــما می دانید عقب نشــینی قاعده 
دارد اما اسرائیلی ها حتی فرصت نداشتند 
بی سیم خود را بردارند و غذای روی اجاق 
را خامــوش کنند و فرار کردنــد؛ فرزندان 
انقالب اسالمی که راه با عزت زندگی کردن 
را آموختــه بودند، این رژیــم جنایتکار را 
فراری دادند و از آن تاریــخ به فکر جبران 

این تحقیر برآمدند و 6ســال مانور برگزار 
کردند و تجهیزاتشان را گسترش دادند و در 
روز و شــب عملیات می کردند. این بود که 
جنگ 33روزه را راه اندازی کردند و جنایتی 
نبود که این رژیم انجام ندهد و شــهرها و 
روســتاهای جنوب لبنــان را از بین بردند 
و منطقه شیعه نشــین ضاحیــه را با خاک 
یکسان کردند و 23بمب را در کمتر از چند 
ثانیه روی یک ساختمان ها ریختند و خط 

هوایی تشکیل دادند.
سردار قاآنی گفت: فرزندان انقالب اسالمی، 
فرزندان معنوی رســول اهلل هســتند و باید 
ارزش خود را بیشــتر درک کننــد، چرا که 
روزی 10بار در بهترین حالت معنوی یعنی 
نماز ایســتاده و »صراط مستقیم« را زمزمه 
می کنند، این بچه هــای مقاومت هر روز در 
برابر اســرائیل و آمریکا قدرت بیشتری پیدا 
می کنند، امروز جبهــه بین المللی مقاومت 
شــکل گرفته اســت و وقتــی جنایتکاران 
صهیونیست در جایی به بچه های فلسطینی 
حمله می کنند، این جبهه رشــد بیشــتری 

پیدا می کند.
وی با بیــان اینکــه باید آبــروی این رژیم 
جنایتکار را برد، افزود: چند ماه قبل خبری 
به این رژیم رســید که 2 پهپاد ناشناس به 
سمت ســرزمین اشــغالی در حرکت است، 
41هواپیمای جنگی و شناســایی این رژیم 
غاصب از سر شب تا صبح مشغول شناسایی 
این پهپادها بودند، اما نتوانستند کاری کنند، 
بعد به مردم ســرزمین خــود دروغ گفتند 
که رزمایش برگــزار کرده اند. این در حالی 
است که باید مردمی بودند و حداقل جواب 
مردم خود را می دادند، حزب اهلل قهرمان یک 
هواپیمای بدون سرنشــین خــود را حدود 
100کیلومتر داخل سرزمین اشغالی فرستاد 
تا دور بزند و فیلم و عکس بگیرد و برگردد، 
درحالی که رژیم مدعی بود اگر پشــه ای در 
آسمان سرزمین اشــغالی حرکت کند، آن 

را خواهد زد.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اظهار داشــت: هر روز که می گذرد، 
حــزب اهلل هم در قــدرت، دقــت و کیفیت 
امکانات و ســاخت تجهیزات رشد بیشتری 
پیدا می کند و این وعده الهی اســت که این 
ملت غاصب عمر چندانی نــدارد، هم اینک 
نیز بحث جــدی بین این دولــت غاصب و 
مراکــز اطالعاتی وجود دارد که چه ســالی 
عمر آنها تمام خواهد شد. این شعار نیست، 
این خروجی مراکز مطالعاتی این رژیم است.

فلسطین تنها نیست
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ازسوی بنیانگذار جمهوری 
اســالمی به نام روز قدس نامگذاری شــده است تا ظلم رفته 
بر مردم فلسطین فراموش نشــود. این مراسم در۹0 کشور با 
حضور آزادی خواهان جهان برگزار شــد. سازمان ها، نهادها، 
شخصیت های حقوقی و حقیقی طی روزهای گذشته از مردم 
برای حضور شــکوهمند در این راهپیمایــی دعوت کردند و 
مســئوالن نیز همپای مردم روزه دار در راهپیمایی شرکت و 
با آرمان های امام راحل تجدیــد بیعت کردند. در این گزارش 
به برخی اظهارات مســئوالن شرکت کننده و حاشیه های آن 

پرداخته ایم.

روز قدس نویدبخش نابودی صهیونیست هاست 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: راهپیمایی روز 
قدس قطعا نویدبخش نابودی رژیم صهیونیستی است. آیت اهلل 
آملی الریجانی با حضور در راهپیمایی روز قدس با اشاره به پیام 
حضور مردم تصریح کرد: پیام اصلی این حضور، این است که 
فلسطین همچنان زنده است و آرمان قدس شریف و حمایت 
از جبهه مقاومت، مســئله و اولویت ملت های مسلمان است. 
وی با اشاره به آیه شریفه »ان تنصرواهلل ینصرکم«، آن را وعده 
قطعی الهی دانست و افزود: این مردم مظلوم با مقاومت، قیام 
و جهاد خود، ان شاء اهلل بنا به وعده الهی، نصرت حق متعال را 

جلب خواهند کرد.

ذلت صهیونیست ها با قدرت حزب اهلل
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز مانند برخی دیگر از 
وزرا با حضور در راهپیمایی روز قدس گفت: حزب اهلل به تنهایی 
رژیم صهیونیستی را به ذلت کشانده است و این موضوع سبب 
شده است امروز هیچ کشوری از قدرت پوشالی اسرائیلی ها 
واهمه نداشته باشد. وی افزود: 40 سال پیش قدرت پوشالی 
رژیم صهیونیســتی تبدیل به نماد قدرت شــده بود و کل 
کشورهای عربی از پس آن بر نمی آمدند، ولی امروز به پشتوانه 
مبارزه مردم فلسطین و جهانی شدن روز قدس، ورق برگشته 
و حزب اهلل به تنهایی این رژیم را به ذلت کشانده است و امروز 

هیچ کشوری از قدرت پوشالی اسرائیلی ها واهمه ندارد.

 برگزاری نشست نمایندگان کشورهای اسالمی درباره 
فلسطین

وزیر امورخارجه کشورمان نیز درحاشــیه راهپیمایی روز 
قدس تأکید کــرد: امروز مقاومت دربهترین شــرایط خود 
درمنطقه لبنان و فلســطین اســت و رژیم صهیونیســتی 
در ضعیف تریــن وضعیــت خود به ســر می برد. حســین 
امیرعبداللهیان اقدامات اخیر رژیم صهیونیســتی درهتک 
حرمت بــه مســجداالقصی را محکوم کرد و افــزود: ما در 
راســتای مقابله با این هتک حرمــت و محکومیت آن در3 
هفته گذشته اقدامات دیپلماتیک فشرده ای را انجام دادیم. 
با دبیرکل سازمان همکاری های اسالمی و برخی از وزیران 
امورخارجه کشورهای اســالمی رایزنی و گفت وگو داشتیم 
و این درخواســت را کردیم که نشســت اضطراری در این 
ارتباط برگزار شــود. وی افزود: هفته آینده این نشســت 
درسطح نمایندگان ویژه و سفرای کشورهای عضو سازمان 

همکاری های اسالمی درجده برگزار می شود.

قدرت استکبار رو به افول است
رئیس سازمان اطالعات ســپاه نیز با اشاره به فرا رسیدن روز 
قدس گفت: امروز آرمان آزادی قدس شریف از چنگال دژخیم 
صهیون به برکت خون مطهر شهدای مقاومت و دلبستگان 
مقابله جهانی با استکبار بیش  از گذشته و ان شاءاهلل به زودی 
دست یافتنی است. حجت االسالم حسین  طائب افزود: رژیم 
سست بنیاد صهیونیستی به لبه پرتگاه زوال خود نزدیک شده و 
دیگر توان دفاع و تامین امنیت خود را ندارد. صداهای مخالف از 
درون سرزمین های اشغالی بلند شده و ما مطلعیم که مسئوالن 
سیاسی امنیتی صهیونیســت نه فقط از ترس شمشیرهای 
برکشیده مقاومت که االن از بیم فروپاشی داخلی خواب راحت 
ندارند. البته این تازه اول کار است. وی افزود: حامی همیشگی 
رژیم اشغالگرقدس یعنی آمریکا هم حال و روز خوبی ندارد. 

قدرت استکباری و عالمگیر آمریکا دیگر رو به اتمام است.

حضور کلیمیان ایران در راهپیمایی روز قدس 
جمعی از کلیمیان ایران نیــز در راهپیمایی روزقدس با حمل 
پالکاردها و شعارهایی در محکومیت جنایت های رژیم اشغالگر 
قدس، از مقاومت مردم فلسطین علیه اشغالگران حمایت کردند. 
نماینده کلیمیان درمجلس شورای اسالمی درحاشیه این مراسم 
گفت: قدس روز همدلی آزادی خواهان جهان است و مختص به 
مسلمانان نیست. همایون سامه یح افزود: روز قدس اختصاص به 
تمام افرادی دارد که وجدانشان برای آزادی فلسطین بیدار است 
و درمقابل رژیم صهیونیستی اعتراض خود را نشان می دهند. 
وی بیان داشت: قدس روز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین 

است و باعث دلگرمی مردم رنج کشیده این سرزمین می شود.

گزارش2نقل قول خبر

خبر

انهدام گروهک تروریستی  در کردستان
هسته تشکیالتی گروهک تروریســتی کومله توسط سربازان 
گمنام امام زمان)عج( استان کردستان بازداشت شدند. براساس 
اطالعیه اداره کل اطالعات اســتان کردســتان، در آستانه روز 
جهانی قدس، با اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( 
هســته تشــکیالتی گروهک تروریســتی کومله کمونیست، 
شناسایی و اعضای آن بازداشت شــدند. در این اطالعیه آمده 
اســت: گروهک کومله که ســابقه اقدامات تروریستی و ترور 
شــهروندان را در کارنامه خود دارد، طی سال های اخیر تحت 
هدایت ســرویس های اطالعاتــی با هدف انحراف در مســیر 
مطالبــات صنفی، اجتماعی عــالوه  بر فعالیت هــای مخفی، 
به صورت سازماندهی شده علیه اسالم و سیاه نمایی علیه کشور و 
ساماندهی هسته های تبلیغی اقدام کرده است. اعضای این هسته 
که از خارج از کشور هدایت می شدند، قصد داشتند با امنیتی 
کردن مناسبت ها، روز جهانی قدس و روز کارگر را تحت الشعاع 
قرار دهند. جمع آوری اطالعات از اصناف و مشکالت اقتصادی، 
تحریک به تجمــع در مقابل فرمانداری ها، تــالش برای ایجاد 
درگیری و اغتشاش و مستندسازی تجمعات و خبرپراکنی دروغ 
از کشته شدن یا خودکشی زنان کرد و توهین به مقدسات مذهبی 

از فعالیت های این هسته تشکیالتی بوده است./ تسنیم

برخی ازجمله تعدادی از کشورهای 
غربی در پیدا و پنهان، ایرانیان را متهم می کنند 
که به دلیل موج احساســی و ایران دوستی خود 
اصرار به حفظ نام خلیج فــارس دارند و مبنایی 
غیر از این وجود ندارد. آیا به راستی اصراری که 
ایرانیان در این باره دارند مســئله ای احساسی 

است یا دالیل دیگری دارد؟ 
در تمام ایــن مدت ندیدم رســانه های غربی، منابع 
اطالعاتی و تبلیغاتی غرب چنین نگرشی به ایرانی ها 
داشته باشند و بگویند ایرانی ها به دلیل احساساتی که 
دارند حساسیت به  نام خلیج فارس دارند و نمی گذارند 
اسمی دیگر بر این آبراهه گذاشته شود. چرا که این 
غربی ها بودند کــه از روز اول در بطن بروز ماجرای 
تعیین نام جعلی برای خلیج فارس بودند. آنها دیدند 
و شــاهد بودند که در تمام این مدت موضع ایرانیان 
تدافعی بود. دفاع از آنچه حق و حقیقت است. هنگامی 
که نســبت به حق، تهاجمی صــورت می گیرد این 
طبیعی اســت که ایرانیان در موضــع تدافعی قرار 
بگیرند و از نام خلیج فارس دفــاع کنند چرا که این 
حق تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی بود که 
داشتند و دارند و مي خواهند از این حق دفاع  کنند. 
باید پرسید شما که می گویید ایرانی ها احساسی عمل 
می کنند پس تأیید می کنید که احساساتی جریحه دار 
شده است. طبیعی اســت که وقتی احساسات یک 
ملتی جریحه دار می شود آن ملت واکنش احساسی 
نشان دهد. نمی بینیم در جایی در کره زمین عده ای 
دور هم جمع شوند و بخواهند اسم جاافتاده باستانی 

را تغییر دهند. اســمی که در عصر باستان و در علم 
جغرافیا که تازه در حال شــکل گیری بود ایجاد شد 
و عده ای تالش دارند که در قرن بیستم آن را تغییر 
دهند، این چه معنا و مفهومــی دارد؟ آیا این اقدام 
احساسی و ضد ایرانی نیســت؟ باید این سؤال را از 
کسانی پرسید که چه مســئله ای سبب شده است 
که بخواهند اسم شناخته شده و رسمی در سازمان 
ملل متحد را که باستانی است عوض کنند؟ جز این 
است که می خواهند با این تغییر نام به هویت ایرانی 
و فارســی ملت ایران ضربه بزنند؟ جز این است که 
می خواهند به خیال خودشان از ایران امتیاز به نفع 
هویت عربی خود بگیرند؟ این را هر کودکی می تواند 

تشخیص دهد. خود این اقدام آنها احساسی است.
دلیل می آورند که چه فرقی دارد اسم 
خلیج فارس؛ خلیج فارس باشــد یا اسمی دیگر 
روی آن باشد. چه پاســخی برای این موضوع 

می توان داشت؟
اینکه چنین موضوعی را مطرح می کنند را بگذارید با 
مثالی روشن کنم. اکنون عده ای نام دریای مانش و 
عده ای دیگر نام دریای انگلیس را استفاده می کنند. 
این نام دوگانه درباره دریای مانش یا انگلیس به شکل 
طبیعی رخ داد و خودبه خود شکل پیدا کرد و ملتی 
نبود که براساس نظرات ضد انسانی این اسم را تغییر 
بدهد. بنابراین چه اهمیتی دارد که فرانسه در سواحل 
خودش این دریا را مانش بخواند یا انگلیس چرا که این 
دوگانگی اسم از ابتدا اینگونه بوده است و توطئه ای 
برای لطمه زدن و صدمه زدن به احساس هویت ملی 

یک ملت نبوده است اما، تغییر نام خلیج فارس درست 
عکس این ماجرا اســت و عمدا براســاس نیت پلید 
ضربه زدن به هویت یک ملت و افزودن های بی معنی 
نفرت به احساســات و غرور ملی انجام شده است و 
به این دلیل نمی توان به سادگی از کنار این موضوع 
گذشت. نمی توان اســامی جعلی را با پول پاشی در 
برخی رســانه ها در کنار تاریخ قرارداد و آنها را با هم 
همتراز کرد. تاریخ را با پول نمی توان دستکاری کرد 

و از آغاز نوشت.
سال هاســت که در مکاتبات برخی 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شاهد استفاده 
از واژه جعلی دیگری به جــای نام خلیج فارس 
هستیم. از نظر قواعد بین المللی آیا هر کشوری 
می تواند ســواحل خود را به هر نامی که دوست 

دارد نامگذاری کند؟
ببینید هرکشوری می تواند هرکاری بخواهد انجام 
دهد اما، این اقدام رسمیت بین المللی پیدا نمی کند؛ 
به عنوان مثال در شمال کشــور، ما نام دریای خزر 
را استفاده می کنیم و کشــورهای دیگر هم ممکن 
اســت نام دیگری را داشته باشــند اما نام رسمی و 
بین المللی آن قابل تغییر نیست چرا که باید اسامی، 
مقبولیت بین المللی داشته باشند و مورد تأیید قرار 
بگیرند. اکنون مردم ساکن در سواحل خلیج فارس 
هرکدام برای این ســواحل اســامی مختلفی برای 
نامیدن خلیج فارس استفاده می کنند اما این اسامی 
مورد تأیید بین المللی نیست. اما برخی سردمداران 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس، کلمه ای جعلی را 

در مکاتبات خود به کار می برند.  این نامگذاري برای 
کل دریا، سلیقه ای و سیاسی است که اهمیت زیادی 
ندارد. دولت ها آزادند هرکاری می خواهند انجام دهند 
اما، مهم این اســت که این کارها مقبولیت عام پیدا 
کند که درباره خلیج فارس اینگونه نبود. دوم اینکه 
نام های دیگری جز نام خلیج فارس به تصویب سازمان 
ملل نرسیده اســت. حقیقت این است که حقوق و 
مقررات بین المللی، سازمان ملل و همه دولت های 
جهان مانند ما خلیج فارس را خلیج فارس می خوانند؛ 
حاال ممکن است که چند کشور عربی با نگاه سیاسی 

نخواهند از این اسم استفاده کنند که مهم نیست.
قواعــد بین المللــی در این باره چه 

می گوید؟ 
مقررات بین المللی همانطور که شــاهد هســتیم 
به سادگی شکسته می شود و کشورها بعضا این قواعد 
را رعایت نمی کنند. مسئله این نیست که کشورها با 
این قواعد چطور برخورد می کنند بلکه، مسئله این 
است که دیگر کشورها آیا این بدعت های نادرست را 
می پذیرند یا با آن مخالفت می کنند؟ امروز می دانیم 
که نام خلیج فارس در کمیســیون یکسان ســازی 
اسامی ســازمان ملل متحد بارها و بارها تأیید شده 
است. ســایر دولت های جهان نیز اغلب پایبند این 
نام هستند. ممکن است در برخی مواقع یک روزنامه 
انگلیسی یا آمریکایی پولی از شیخ نشین ها بگیرد تا 
نام خلیج فارس را تغییر دهــد و از واژه ای جعلی به 
جای آن استفاده کند اما، با چنین حرکاتی نمی توان 

تاریخ را تغییر داد.

علی فدوی 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 

رژیم صهیونیســتی قطعا ۸۰سالگی خود را 
نخواهد دید. در این سال ها انقالب اسالمی 
پیروزی های زیادی را لمــس کرده و به زودی 
فتح فلســطین را جشــن می گیرد. مبارزه با 
اســرائیل، امــروزه معطوف بــه جبهــه ایران 
نیســت بلکه تمام مســلمانان جهان جبهه 
علیــه رژیــم غاصــب صهیونیســتی ایجــاد 
کرده اند تا با این غده سرطانی مبارزه کنند.

علی نیکزاد 
نایب رئیس مجلس 

شیطان بزرگ معامله قرن را پیش کشید 
تا پرونده فلسطین را ببندد اما نتوانست. 
داعش را فرستاد تا سوریه را نابود کند اما 
نتوانســت. عربستان را فرســتاد تا یمن را 
نابــود کند اما نتوانســت. بنابرایــن قدرت 
اینها رو به افول اســت. همه مســلمان ها 
در حمایــت از فلســطین نایســتادند، اين 
ایران اســت که با اعتقاد پشــت سر مردم 

مظلوم فلسطین ایستاده است.

سال هاســت برخی کشــورهای مرتجع عربی به پشــتیبانی نظام 
سرمایه داری با جعل تاریخ در تالشند تا نام خلیج فارس را تغییر داده 
و به جای آن، از واژه ای جعلی اســتفاده کنند. طرح برخی ابهامات از 
سوی این کشورها و متهم کردن ایرانیان به ملی گرایی در این حوزه و عربی زدایی از منطقه از دالیلی است که این جریان آن را 
مستمسکی برای استفاده از این واژه جعلی کرده است. به مناسبت دهم اردیبهشت که در تقویم به نام »روز خلیج فارس« نام 

گرفته است، در یک بررسی تاریخی و اجتماعی این موضوع را با پیروز مجتهدزاده، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و جغرافیای 
سیاسی به گفت وگو نشسته ایم. وی در این گفت وگو، استفاده از نام های جعلی به جای خلیج فارس را تالشی دانست که با 

هدف ضربه زدن به هویت ملی و تاریخی ایرانیان از سوی برخی کشورها در حال انجام است.

جعل تاریخ با پول پاشی، شدنی نیست
سازمان ملل و همه دولت های جهان خلیج فارس را »خلیج فارس« 

می خوانند ممکن است چند کشور عربی دوست نداشته باشند از این اسم
استفاده کنند، خب مهم نیست

گفت و گو
 حمیدرضا بوجاریان
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محقق می شود؟
اگرچه با مصوبه اخیر هیأت 
دولت، حمایت های مالی از 

اپراتورهای ثابت وارد مرحله 
 جدیدی شده 

 اما سال هاست که موانع 
بسیاری پیش روی توسعه 

فیبرنوری بوده است

ماسک،توییترراخنثیمیکند

با موج غیرفعال شــدن اکانت های چپ گرا در توییتر، ایالن 
ماسک درنظری که شب گذشــته منتشر شد، گفت توییتر 
باید از نظر سیاسی بی طرف باشد. به گزارش گاردین، توییتر 
تأیید کرد در روزهایی که پیشنهاد خرید 44میلیارد دالری 
ماسک توسط هیأت مدیره این شرکت پذیرفته شد، صدها 
هزار کاربر، حساب های خود را در این سایت بستند که منجر 
به کاهش تعداد دنبال کنندگان برای سیاستمداران چپ گرا 
ازجمله افراد مشهوری مانند باراک و میشل اوباما و جرمی 

کوربین شده است.
در همین حال، اینفلوئنسرهای جناح راست مانند مارجوری 
تیلور گرین، نماینده راست افراطی کنگره، بوریس جانسون و 
تد کروز همگی با ثبت نام کاربران جدید برای این سرویس، 

دستاوردهای بزرگی داشته اند.
ماسک در جدیدترین ســری توییت هایی که در مورد این 
پلتفرمی که امیدوار است به مالکیت خصوصی درآید، نشان 
داده است که به دنبال سیاسی کردن توییتر نیست. او چندی 
پیش توییتی با این مضمون زده بود: برای اینکه توییتر سزاوار 
اعتماد عمومی باشد، باید از نظر سیاسی بی طرف باشد، که 
در واقع این یعنی هر دو طرف راست افراطی و چپ افراطی به 

یک اندازه در تیررس خواهند بود.
در اظهارات قبلی، ماســک به صراحت در مورد تمایل خود 
برای ترویج آزادی بیان در توییتر صحبت کرده و گفته بود 
مخالف سانسور کردن فراتر از قانون است. او در یک توییت 
دیگر، نوشــته بود: اگر مردم خواهــان آزادی بیان کمتری 
هستند، از دولت می خواهند قوانینی را در این زمینه تصویب 
کند. بنابراین، فراتر رفتن از قانون مغایر با خواســت مردم 

است.
اظهارات او به عنوان انتقاد از سیاســت های اعتدالی موجود 
توییتر، به ویژه آنهایی که بر جناح راست ایاالت متحده تأثیر 
گذاشته اند، تفسیر شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
سابق آمریکا در سال 2021به دلیل نقشــی که در تشویق 
هجوم به ســاختمان کنگره آمریکا داشت، از حضور در این 

شبکه اجتماعی محروم شد.
اما به اعتقاد ماســک، تغییــرات او بر همه کاربــران تأثیر 
می گذارد. او در پاســخ به بن شاپیرو، یکی از شخصیت های 
رسانه ای راست گرا، گفت: حمالت به شدت و سریع، به طور 
عمده از ســمت حزب چپ انجام می شوند، که جای تعجب 
نیست. با این حال، باید بگویم که راست ها هم من را بی نصیب 

نگذاشته اند.
توییتر در سه ماهه اول سال جدید 229میلیون کاربر روزانه 
داشت که نسبت به 214.7میلیون کاربر در سه ماه گذشته 
افزایش داشت. این افزایش اندکی بیشتر از انتظار تحلیلگران 
بود. توییتر در گزارشــی که ممکن اســت یکی از آخرین 
گزارش های درآمدی خود به عنوان یک شرکت سهامی عام 
باشد، همچنین اعالم کرد که درآمدش در سه ماهه اول به 
1.2میلیارد دالر رسیده است که نسبت به 1.04میلیارد دالر 

در سال قبل اما کمتر از پیش بینی ها بود.

حرکتموفقیتآمیزبازویروباتیک
جدیدایستگاهفضایی

یک بازوی رباتیک جدید برای ایســتگاه فضایی بین المللی 
نخستین حرکت خود را با موفقیت انجام داد. در این حرکت 
موفقیت آمیز، دو فضانورد روس با انجام دویست و پنجاهمین 
راهپیمایی فضایــی، این بازو را تنظیم کردنــد و آن را ارتقا 

دادند.
به گزارش اسپیس، اولگ آرتمیف و دنیس ساتیف مهندسان 
پرواز اکسپدیشــن 67، بــه کاری که یک هفتــه پیش در 
راهپیمایی فضایی آغاز کردند، ادامه دادند تا بازوی رباتیک 
جدید اروپایی )ERA( را برای اســتفاده در بخش روســی 
ایستگاه فضایی تجهیز و پیکربندی کنند. پیاده روی فضایی 
7ســاعته و 42دقیقه  ای آنها با برداشتن نخستین گام  های 

کوچک از دور بیرونی مجموعه مداری به اوج رسید.
زمانی که یکی از دو عامل انتهایی بازو طی راهپیمایی 3ساعت 
و 4دقیقه ای فضایی جدا شد، آرتمیف فریاد زد: بله این بازو 

شروع به حرکت کرد.
این بازو با نام ERA که از سوی آژانس فضایی اروپا ارائه شده 
است نخستین بازویی اســت که می تواند به قسمت بیرونی 
بخش روسی ایســتگاه بین المللی فضایی خدمات رسانی 
کند. بازوهای دیگر این مجموعه، Canadarm2و سیستم 
دستکاری از راه دور ماژول آزمایشی ژاپنی )JEMRMS(، در 
بخش عملیاتی ایاالت متحده )USOS( ایستگاه قرار دارند 
و نمی توانند به اندازه کافی گسترش پیدا کنند تا به بسیاری 

از مناطق مورد نیاز در طرف روسیه دسترسی داشته باشند.
بازوی رباتیک ERA نیز ماننــد Canadarm2، مثل یک 
کرم کوچک حرکت می کنــد و بین نقاط پایــه ثابت قرار 
می گیرد. این بازوی 11.3متری می تواند هم از داخل و هم 
از خارج ایستگاه هدایت شود. آرتمیف و ماتیف برای رسیدن 
به نقطه مورد نظر در نخســتین حرکت، ابتدا دریچه را باز 
کردند و از ماژول تحقیقاتی کوچک پویسک خارج شدند تا 
پیاده  روی فضایی را آغاز کنند. آنها پس از استفاده از بازویی 
با نام اســترال که پیش از بازوی رباتیک اروپایی، تنها وسیله 
جابه جایی فضانوردان و تجهیزات در سراســر بخش روسی 
بود، برای رســیدن به محل کار خود در کنار ماژول نائوکا، 
مشغول برداشتن عایق هایی شدند که انتهای بازو را پوشانده 
بودند. این دومین راهپیمایــی فضایی ماتیف بود که اکنون 
14ساعت و 19دقیقه را خارج از ایستگاه فضایی بین المللی 
سپری کرده است. در مجموع، فضانوردان و ستاره شناسان 
از سال 1998تاکنون 1583ســاعت و 44دقیقه یا 65روز و 
22ساعت و 44دقیقه را در راهپیمایی های فضایی خارج از 

ایستگاه فضایی بین المللی سپری کرده اند.

فضا فناوری

اعتبار۷۰۰میلیاردیبرایدانشگاهها
پارکهایفناوریومراکزرشد

در ســالی که با عنوان »تولیــد؛ دانش بنیان 
و کارآفرین« نامگذاری شــده است، مجلس 
شورای اسالمی می خواهد 700میلیارد تومان 
به دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز 
رشــد اختصاص دهد. علی خیرالدین، معاون 
نوآوری و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
این میزان را مربوط به ســال1401 دانست و 
درباره بودجه دانشگاه ها گفت: »فعالیت خوبی 
از سوی رؤسای پارک های علم و فناوری و وزیر 
علوم در انتهای سال1400 صورت گرفته و در 
نهایت اعتبارات برای برخی از دانشگاه ها محقق 
شده، به گونه ای که برای برخی از دانشگاه ها تا 

110درصد تامین اعتبار انجام شده است.«
به گزارش ایسنا، او با اشاره به اینکه این میزان 
برای دانشگاه های برتر بیشتر بوده، ادامه داد: 
»مشکالت اعتبارات همواره در دانشگاه ها وجود 
داشته و اکنون به ویژه با شــروع فعالیت های 
دانشــگاه ها و تبدیل آموزش های مجازی به 
حضوری، قطعا به پیگیری های بیشــتر برای 

تحقق اعتبارات دانشگاه ها نیاز داریم.«
خیرالدیــن، در واکنــش به ایــن موضوع که 

در سال جاری قرار اســت تعداد شرکت های 
دانش بنیان افزایش یابد و دانشگاه ها با کمبود 
اعتبار مواجه هستند، وزارت علوم چه اقداماتی 
را در دســتور کار خــود دارد، گفت: »مجلس 
شورای اســالمی اعتباراتی را برای دانشگاه ها 
در سال1401 اختصاص داده بود.« او با اشاره 
به اینکه این اعتبارات قرار است به دانشگاه ها، 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد اختصاص 
یابد، ادامه داد: »همچنین 300میلیارد تومان 
نیز برای مناطق ویژه و پهنه هــا و ناحیه های 
فناوری اختصاص خواهــد یافت.« خیرالدین 
همچنین یــادآوری کرد که مــا منتظریم تا 

جداول این اعتبارات نهایی شود. 

افتتاحنخستین
هتلفضاییتا3سالدیگر

گردشگری فضایی این روزها با ارسال افراد معمولی به فضا، بار 
دیگر اوج گرفته است. اکنون یک استارت آپ اعالم کرده که 
قصد دارد تا سال 2025 نخستین هتل فضایی را تا کمتر از 3 

سال دیگر افتتاح کند.
اســتارت آپ Orbital Assembly می گویــد: این هتل 
فضایی ظرفیت 400 مســافر را دارد و مانند یک ایســتگاه 
فضایی جدید عمل خواهد کرد. ایســتگاه یــا هتل فضایی 
»پایونیر« با هدف گسترش تجارت فضایی، انجام تحقیقات 
علمی و سپری کردن اوقات فراغت در فضا قرار است کارش را 
شروع کند. این استارت آپ قصد دارد یکی از ایده های خاص 
دنیای داستان های علمی- تخیلی را به واقعیت تبدیل کند. 
ایده ای که احتماال آن را از فیلم هایی مثل »میان ستاره ای«، 
»مریخی« و »2001: یک ادیســه فضایی« می شناســید: 
»گرانش مصنوعی«. ناســا پیش از این در دسامبر 2021، 3 
 قرارداد با شرکت های خصوصی آمریکایی » Blue Origin« و 
»Nanoracks « و » Northrop Grumman« منعقد کرده 
تا ایســتگاه های فضایی در مدار پایین زمین را برای استفاده 

عموم گسترش دهند.

براساس اسناد و پرونده های نظارتی 
منتشــر شــده، »ایــان ماســک« 
مدیرعامل تســا، حدود 4.4میلیون 
ســهام خود از ایــن غول خودروســازی 
را بــه ارزش 4میلیــارد دالر فروختــه 
اســت. به گزارش رویترز، ایــن میزان 
معادل 2.6درصد از سهام او در تسا 
به حساب می آید. ماسک در ماه های 
نوامبر و دســامبر سال گذشــته هم با 
یک نظرسنجی توییتری 16.4میلیارد 
دالر از ســهام ایــن شــرکت را فروختــه 

بود.

 ۴ 
میلیارد 

گوگل با انتشار بیانیه ای به تاش  خود 
در ســال 2021 اشــاره کــرده کــه بیــش 
از یــک میلیــون اپلیکیشــن مخــرب را 
از گــوگل پلی به عنوان فروشــگاه مهم 
برنامه هــای اندرویــدی حــذف کــرده 
حســاب  همچنیــن  گــوگل  اســت. 
190هــزار توســعه دهنده را در ســال 

2021مسدود کرده است.

 1 
میلیون 

عدد خبر

اینترنت ثابت اگرچه طی سال های اول ورود اینترنت 
به کشــور، کاربران زیادی را جذب کرد، اما با توسعه 
اینترنت موبایل و مشــکالتی که پیش روی توسعه 
اینترنت ثابت قرار گرفت، فرایند توسعه پهن باند ثابت 
به ُکندی پیش می رفت. درحالی که پهن باند ثابت در 
کشورهای توسعه یافته، مهم ترین شبکه اینترنت به 
شمار می رود، اما ایران طی سال های گذشته، شاهد 
روند رو به رشــد پوشش اینترنت ســیار بوده است. 
اگرچه برای توسعه پوشش اینترنت سیار هم مزایایی 
را می توان برشمرد، اما کاربران خانگی، کسب وکارها، 
سازمان ها و ادارات به شدت به پهن باند ثابت نیازمند و 
وابسته هستند. به عنوان نمونه، آخرین گزارش سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات 
حاکی از آن است که تا پایان 3ماهه چهارم سال1400 
تنها 154هزار و265 اشتراک ثابت نسبت به 3ماهه 
سوم همین سال واگذار شده است. درحالی که طی این 
بازه زمانی، اپراتورهای همراه توانسته اند در مجموع 
4میلیون  و24هزار و971 کاربر را به سمت خود جذب 
کنند. عدم  توسعه اینترنت ثابت، هم کاربران را دچار 

مشکل کرده و هم مسئوالن وزارت ارتباطات را بر آن 
داشته تا با توسعه فیبر نوری این شکاف عمیق را پُر 
کنند. هم اکنون بیشــتر از 90درصد کاربران کشور، 
مشترک اینترنت پهن باند سیار هستند و تنها حدود 
10میلیون کاربر در کل کشور، مشترک اینترنت ثابت 

به حساب می آیند.

FTTxروندُکندتوسعه
در بهمن ماه سال گذشــته، پروژه توسعه فیبر نوری 
در 2شهر مقدس مشــهد و قم کلید خورد. در زمان 
iranfttx. نگارش این گزارش و براساس آمار سایت
ir تعداد کل پورت های منصوب به  فیبر نوری به عدد 
یک  میلیون  و440 هزار و32پورت رسیده است. اما 
نکته ای که در این ســایت مشــاهده می شود تعداد 
ســرویس گیرنده هاســت که در مجموع 360هزار 
 و841 سرویس گیرنده را شامل می شود. این در حالی 
است که عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات وعده راه اندازی و واگذاری 20میلیون پورت 
فیبر نوری تا پایان1404 را در مراسم افتتاح این طرح 
ملی اعالم کرد. برخی از متخصصان این حوزه با تردید 
به این وعده می نگرند و آن را عملی نمی دانند. ازجمله 
مدیرعامل گروه شرکت های شاتل افزایش 20میلیون 
پورت در این بازه زمانی را یک  رؤیا دانسته و گفته است : 

»طرح این موضوع در بازاری که کل ارتباطات ثابت 
آن به 10میلیون پورت نمی رسد، یک شوخی محض 
است.« با این حال، احمدرضا نخجوانی در گفت وگو 
با همشــهری با اشاره به اینکه شــرکتش تجهیزات 
ارائه نســل جدید اینترنت )VDSL و FTTx( را از 
سال96 خریداری کرده و می تواند 2میلیون سرویس 
ارائه دهد، می گوید: »ما می توانیم تهران، قم، شیراز، 
مشهد، اهواز، قزوین و رشت را تحت پوشش خود قرار 
دهیم، اما با اینکه حدود 5سال از خرید این تجهیزات 
می گذرد، با ما همکاری نمی شود.« به گفته او، »اگر 
اراده ای در نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشد، ما 

آمادگی ارائه سرویس های خود را داریم.«

حمایتمالیازبخشخصوصی
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اما 
در حاشیه نشست هیأت دولت از یک مصوبه مهم برای 
حمایت از بخش خصوصی و ترغیب آنان به مشارکت 

فعال در پروژه توسعه فیبر نوری خبر داد.
به گفته زارع پور، »براســاس این مصوبــه، 8درصد 
حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای همراه در اختیار 
این اپراتورها قرار می گیرد تا صرف توســعه شــبکه 
فیبرنوری شود.« این رقم قبال 3درصد بود که با این 
مصوبه، دولت نشان داد که عزم خود را برای حمایت 

مالی از توسعه این پروژه جزم کرده است. با این حال، 
زارع پور عنوان کرده، هر زمان این مصوبه ابالغ شود ما 
ظرف یکی، دو هفته آینده فراخوان عمومی به اپراتورها 
خواهیم داد تا تقســیم کار ملی انجام و این پروژه با 

سرعت بیشتری دنبال شود.

موانعتوسعهفیبرنوری
با این حال، توسعه فیبر نوری در کشور موانع دیگری 
هم دارد که محدود به مســائل مالی نیست. توسعه 
شبکه فیبر نوری از آن دست پروژه هاست که به خاطر 
برخی الزامات نیاز به یک همکاری فرادستگاهی دارد.

به همین خاطر اســت که صادق عباســی شاهکوه، 
رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
می گوید: »دولت به منظور رفع محدودیت های پیش 
روی اپراتورها، برنامه هایی را در قانون بودجه1401 
پیش بینی کرده که به تعامل بهتر با شــهرداری ها، 
وزارت نیرو و سایر سازمان های ذینفع کمک می کند.« 
این صحبت ها به این معنی است که ایجاد مسیرهای 
عبور فیبر نوری با همکاری شــهرداری امکان پذیر 
است.  همچنین داکت ها و ســیم های مسی که در 
انحصار مخابرات است، باید در اختیار این پروژه قرار 
بگیرد و وزارت نیرو هم از این مشارکت فرادستگاهی 

مستثنی نخواهد بود.

عمادالدینقاسمیپناهاینترنت
روزنامه نگار



شنبه 10  اردیبهشت 121401
 شماره  8487

آمار معتادان متجاهر جمع آوری شده در 5منطقه پایتخت
پس از تشــکیل قرارگاه اجتماعی، کلونی های اعتیاد در 5منطقه)4، 12، 15، 16 و 19( شناسایی و 
اقدامات جمع آوری معتادان متجاهر شروع شد که براساس آخرین گزارش ارائه شده در بیستمین 

جلسه این قرارگاه آمار به شرح زیر است:
تعداد کل معتادان متجاهر جمع آوری شده: 6570نفر

منطقه4: 1350نفر، منطقه12: 1600نفر، منطقه15: 1900نفر، منطقه16: 1420نفر و منطقه 19: 300نفر

مکث

به اذعان مردم کلونی های اعتیاد چندماهی اســت 
که عاری از معتادان متجاهر شــده اســت و پس از 
سال ها کســبه و اهالی محله های شوش، هرندی و 
راه آهن احساس آرامش و امنیت می کنند. ماجرای 
جمع آوری معتادان متجاهــر از پایتخت و نمایان 
شدن چهره متفاوت تهران چیست؟ علیرضا زاکانی 
وقتی ســکان پایتخت را به دست گرفت و در صحن 
پارلمان شهری حاضر شد تا گزارش از وضعیت شهر 
تهران و کمبودها و کاســتی ها و البته برنامه هایش 
ارائه دهد، گفت که حدود 21هزار معتاد متجاهر در 
پایتخت وجود دارد و قول داد کاری کند تا دیگر معتاد 
متجاهری در تهران نباشد. در راستای همین وعده، 
نخستین قرارگاه یعنی قرارگاه اجتماعی با محوریت 
ســاماندهی معتادان متجاهر و کاهش آسیب های 
اجتماعی راه اندازی شد. گرچه شهرداری تهران در 
موضوع جمع آوری معتادان متجاهر وظیفه ای ندارد 
اما براساس مسئولیت اجتماعی در این مسیر قدم 
گذاشته اســت و قصد دارد از چهره پایتخت عاری 
از معتاد رونمایی کند. تغییراتی که امروز با گذشت 
حدود 6مــاه در کلونی های اعتیــاد تهران)میدان 
شوش، هرندی، میدان راه آهن، خیابان اوراقچی ها 
و...( ملموس اســت و کســبه و اهالی از این اتفاق 
خرسند و راضی هستند. به گفته مدیرعامل سازمان 
رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری 
تهران تعداد زیادی از بی خانمان ها و کارتن خواب ها، 
معتادان متجاهر هستند و ازاین رو شهرداری تهران 
با یــک کار اصولی فرایند جمــع آوری و ترک افراد 
معتاد بی خانمان)معتاد متجاهر( را شروع کرده است. 
آنطور که احمد احمدی صدر عنوان کرده با راه اندازی 
قرارگاه اجتماعی، شهرداری تهران یکی از متولیان 
اصلی بحث درمان و صیانت از معتادان متجاهر شهر 
تهران شده اســت و مجوزهای الزم برای راه اندازی 
و مدیریت مراکز ترک اعتیــاد ماده16)پذیرش با 
حکم قضایی( را از دســتگاه های متولی)ســازمان 
بهزیستی و دانشگاه علوم پزشــکی( دریافت کرده 
اســت؛ بنابراین امروز شــهرداری تهران اختیارات 
قانونی تام در موضوع معتادان متجاهر و فرایند ترک 

اعتیاد آنها دارد.

نگاهی به کلونی های اعتیاد 
خیابان اوراقچی ها از میدان شوش شروع می شود و به 
لب خط می رسد. تصاویر زیادی از این خیابان)کوچه( 
در شبکه های مجازی منتشر شده است. خیابانی در 
قرق معتــادان. زن و مرد و کوچک و بــزرگ، روز و 
شب در گوشه گوشــه این خیابان بیتوته می کردند 
و با تاریک شدن هوا به تعدادشان نیز افزوده می شد.

خیابان شهرداری در میدان راه آهن. نقطه ای دنج و 
آرام و البته وسیع. شب ها پاتوق معتادان بود و روزها 
هم تــا حوالی ظهر حضورشــان روی امنیت محله 
سنگینی می کرد.  هرندی، محله ای معروف که حتی 
معتادان سایر استان ها هم نشانی اش را دارند. اینجا 
دیگر یک خیابان و کوچــه در تصرف معتادان نبود 
و هر جا که نگاه می کردید معتادان پایپ یا سرنگ 
به دســت می دیدید. حتی در پارک هــا هم ابایی از 
رهگذران نداشتند و مشغول استعمال بودند. میدان 
شــوش، پیاده رو برای عابران نبود و معتادان آنجا را 

تصاحب کرده بودند. 

حال خوب شهر
این روزهــا فیلم هایی از کلونی معتــادان متجاهر 
پایتخت در شــبکه های اجتماعی دست به دســت 
می شود که نشان می دهد پاتوق ها پاکسازی شده اند 
و شــهر حال خوبی دارد و مردم و کسبه هم راضی 
هستند. آنچه کســبه از حال و روز گذشته خیابان 
اوراقچی ها می گویند این است که معتادان آرامش 
و امنیت را سلب کرده بودند و همه جا پر از سرنگ، 
خاکســتر آتش و... و حتی در برخی از جاها مدفوع 
معتادان بود اما به اذعان همین مردمان امروز اثری 
از معتادان نیست و گویا خوشی و آرامش به ساکنان 
روی کرده است. گرچه به گفته برخی از کسبه هنوز 
معتادان به طور کامل جمع آوری نشــده اند و تعداد 
بسیار کمی همچنان هســتند اما همین وضعیت 
سبب رضایت شهروندان شده اســت. وضعیت در 

خیابان شهرداری،  میدان شوش و محله هرندی هم 
به همین منوال است. اهالی می گویند: »هرازگاهی 
طرح جمع آوری معتــادان اجرا می شــد اما بعد از 
مدتی دوباره بازمی گشتند. چندماهی است که دیگر 
خبری از معتادان نیست و گویا این بار برای همیشه 
جمع آوری شــده اند و مردم از آزار و اذیت هایشان 
خالص شده اند. برای اولین بار است که می توانیم با 
اطمینان در محله قدم بزنیم و امور روزمره را انجام 
دهیم.« محمد احمدی از ســاکنان قدیمی محله 
هرندی هم ضمن ابراز خرسندی از وضعیت کنونی 
این محله به همشهری می گوید: »سال ها ساکنان 
هرندی از حضور معتادان رنج می بردند و چندماهی 
است که حس خوبی دارند و به آینده محله امیدوار 
شده اند. البته هنوز هم در گوشه و کنار محله معتادان 
دیده می شوند اما تعدادشان بسیار کم است و تا کنون 
هیچ وقت هرندی اینطور آرام نبوده اســت.« دیگر 
اثری از تجمعات گسترده معتادان)شب و روز( نیست 
و کسبه به کسب وکارشــان می پردازند و اهالی هم 
زندگی آرامي را تجربه می کنند. بوستان ها هم برای 
حضور خانواده ها امن شــده است. حقی که سال ها 
به واسطه حضور معتادان متجاهر از مردم سلب شده 
بود، به آنها بازگردانده شده است و شهرداری این را 
وظیفه خود می داند تا از حقوق شهروندان دفاع و در 

راستای تحقق آن تالش کند.

پاکسازی کلونی های اعتیاد در پایتخت
بسیاری از محدوده های جنوبی تهران که تا چندی پیش پاتوق معتادان متجاهر بودند، اکنون دیگر رنگی از گذشته ندارند و با 

خالی شدن از مصرف کنندگان مواد مخدر، کامال امن شده اند

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

اولین نشست هم اندیشی افزایش شبکه حمل ونقل 
زیرزمینی پایتخت برگزار شد

کمبود قطعات و سرقت تجهیزات؛ 
اصلی ترین مشکل مترو

اولین نشست هم اندیشــی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با 
مســئوالن و مدیران معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران در شــرکت بهره برداری متروی تهران برگزار شــد. به 
گزارش همشهری، این نشســت با هدف گسترش همکاری با 
محوریت امنیت شــهرزیرزمینی برگزار و قرار شد تا جلساتی 
برای پیدا کــردن راهکارهایی در جهت کنترل و ســاماندهی 
دستفروشان، حضور کودکان کار و همچنین ممانعت از ورود 

آقایان به واگن بانوان برگزار شود.
در ابتدای این جلسه مهدی شایسته اصل، مدیرعامل شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه برخی از مهم ترین مشکالت و 
چالش های متروي تهران را برشمرد و کامران آزادی، قائم مقام 
عملیات این شرکت مهم ترین مشــکل فعلی در این زمینه را 

سرقت و آسیب رساندن به تجهیزات مترو عنوان کرد. 
سردارحســین رحیمی، فرمانــده انتظامی پایتخــت نیز از 
آماده باش کامل مأموران پلیس در راستای افزایش تأمین امنیت 
شــهروندان در مترو خبر داد. نکته دیگر اینکه شایسته اصل از 

بهره برداری 7ایستگاه جدید مترو تا پایان سال گفت.

  258 کیلومتر طول کل خطوط متروی تهران است.
  143 ایستگاه در 7خط خدمت رسانی می کنند.
  7 ایستگاه تا پایان سال به بهره برداری می رسند.

  171 رام قطــار در خطوط درون شــهری مترو در حرکت 
هستند.

 2200 حرکت مسافری روزانه انجام می شود که ظرفیت 
جابه جایی 2میلیون مسافر را دارند.

  یک میلیون و 200هزار مسافر اکنون با مترو در تهران 
جابه جا می شوند.

 2000 مسافر روزانه با هر قطار درون شهری مترو جابه جا 
می شوند.

 3000 مسافر روزانه با هر قطار خط تهران- کرج جابه جا 
می شوند.

  ایمنی پله برقی هــا، حضور کودکان کار و دستفروشــان، 
ورود آقایان به واگن بانوان، خودکشی، کمبود نیروهای پلیس، 
لزوم تقویت یگان انتظامی مترو و تشــکیل پلیس تخصصی، 
عدم تشکیل کامل یگان حفاظت براساس مصوبه سال1396، 
فرسوده بودن سیستم های نظارت تصویری و سرقت که بخشی 
از آن تنها به منظور ایجاد اختالل و آسیب زدن به سیستم انجام 

می شود، بخشی از مشکالت متروي تهران هستند.

ایوب فصاحت
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 

شهرداری تهران
جلسه ای برای هماهنگی عرضه مستقیم 
و بــدون واســطه محصــوالت تولیــدی 
کشــت و صنعــت  آســتان قــدس رضوی 
در میدان هــای میــوه  و تره بار شــهرداری 
تهــران برگــزار شــد. به هرحــال ۲۹۴ 
میدان و بــازار میوه  و تره بــار با پراکندگی 
مناســب در مناطق ۲۲گانه وجود دارد و 
می تواند بستر مناســبی برای حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشد.

نقل قول خبر

عدد خبر

حمل و نقل

شــهرداری  عمرانــی  و  فنــی  معــاون 
منطقــه۲۲ اعــام کــرد: »تــا پایــان 
امســال ۴1معبــر در محــدوده غربــی 
مکانیــزه  آســفالت کاری  پایتخــت 
می شــود.« به گفتــه مجتبــی رشــیدی، 
مدیریت شــهری، امســال توجه ویژه ای 
به موضوعــات فنــی و عمرانی داشــته و 
بودجه مورد نظر عمرانی در سال  جاری 
نســبت به ســال گذشــته افزایش قابل 
 توجهی داشته است؛ بنابراین آسفالت 
معابری که دچار فرســودگی شــده اند تا 

پایان سال بازسازی می شوند.

41
معبر

رئیــس پلیــس متــروی پایتخــت گفــت 
کــه روزانــه ۴500دســتفروش در متــرو 
تردد می کنند. به گفته ســرهنگ سعید 
عطاالهــی بــا اقدامــات انجــام شــده و 
خــوب مســئوالن شــرکت  همــکاری 
بهره برداری مترو، امــروز خطوط متروی 
تهــران از امنیــت پایــدار و مطلوب تــری 
برخوردار است، اما حضور دستفروشان 
در شهر زیرزمینی همچنان یک معضل 

است که باید به آن توجه خاصی شود.

4500
دستفروش

مسعود نصرتی
رئیس مجمع جهانی شهرهای اسامی

شــوراها بی واســطه ترین حلقه ارتباطی 
مــردم، بــا حاکمیــت و نمــاد تجلــی خرد 
جمعی هستند و یقینا خدمت بی منت به 
ملت در لباس عضویت شوراها، توفیقی 
بزرگ بــرای منتخبیــن و معتمدین مردم 
است. سالگرد تأسیس این نهاد مردمی 
را به اعضای شــوراهای اســامی شــهر و 

روستا  تبریک می گویم.
خیابان شهرداری اطراف میدان راه آهن تهران، قبل و بعد از پاکسازی معتادان

ویدئوی 
مرتبط با  این 
گزارش را با 

اسکن این کد  
ببینید
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 قرار نیســت هر اثر شــاهکاری در ادبیــات کهن که 
بــرای مــا لذت بخــش اســت بــرای کودکانمــان هم 
مناســب  و جــذاب باشــد. ادبیــات کهن مــا غنی از 
داستان هایی است که برای هر گروه سنی می توان 

در آن سراغی گرفت

اسم رمز  
یک بازی خیلی جــذاب در جهت افزایش دقت 
و تمرکز کودک و تقویت حافظه، بازی اسم رمز 
است. این بازی چطوری است؟ به طور قراردادی 
برای سه فعالیت، کلمه یا شماره  ای درنظر بگیرید. 
مثال هر وقت گفتم گل بنشین، هر وقت گفتم باد، 
بپر و هر وقت گفتم آسمان دست بزن. حاال اسم 
رمز را بگویید و از کودک بخواهید فعالیت مربوط 

به آن را انجام دهد. 
در دفعات اول ممکن اســت کودک اشتباه کند 
اما بعد از چندبار تمرین کامال مســلط می شود. 
حاال وقت آن است که سرعت را باال ببرید. برای 
افزایش جذابیت بازی می توانید، وقتی اسم رمزی 
را می  گویید خودتان فعالیت دیگری انجام دهید 
و ببینید آیا کودک به اشتباه می افتد تا همچنان 
با تمرکز فعالیت درســت را انجام می  دهد. حاال 
می توانید جای تان را عوض کنید؛ کودک اســم 

رمزها را بگوید و شما فعالیت ها را انجام دهید.

بازیگوشي

یک تمرین ساده 
برای راه رفتن درست سالمندان 

باافزایش  سن و در دوران سالمندی، تغییراتی در عملکرد عضالنی 
اندام تحتانی و به تبع آن اختالالتی در الگوی بیومکانیکی راه رفتن 
ایجاد می شود. در واقع وقتی این تغییرات در دوره سالمندی و حین 
راه رفتن به وجود می آید، باعث بروزخستگی زودهنگام، عدم تعادل، 
درد زانو و مچ پا، افتادن و صدمات دیگری نیز می شود. در گذشته نه 
چندان دور، اعتقاد بر این بود که انجام تمرینات ورزشی در دوران 
جوانی به باال رفتن قدرت و استقامت در دوران سالمندی کمک 
می کند درحالی که تحقیقات اخیر، نشان می دهد ورزش برای هر 

فردی در هر سنی ضروری و مفید است.
اگرچه توانایی های جسمانی ما با افزایش سن کاهش می یابند اما 
می توان با انجام مداوم تمرینات ورزشی، روند افت قوای جسمانی 
در دوران ســالمندی را کند کرد و به خوبی کاهش داد. قدرت و 
استقامت عضالنی در اندام تحتانی، نقش تعیین کننده ای در الگوی 
صحیح، اندازه طول گام ها و سرعت راه رفتن دارند. به طوری که با 
انجام تمرینات استقامتی حتی در کوتاه مدت، قدرت و استقامت 
عضالنی در اندام تحتانی و عضالت نگهدارنده بدن، راه رفتن فرد 
ســالمند را به خوبی متحول خواهد کرد. حاال می خواهم برای 
افزایش قدرت و استقامت در دوران سالمندی، یک روش تمرینی 
ساده را پیشنهاد کنم، این تمرین فرم، ریتم و سرعت راه رفتن در 

افراد سالمند را بهبود می بخشد.
ابتدا برای گرم کردن بدن به مدت 2دقیقه چند نرمش ساده انجام 
دهید. سپس 5دقیقه با سرعت آهســته پیاده روی کنید، بعد از 
5دقیقه پیاده  روی بایستید. حاال باید تمرین اسکات نیمه نشسته را 
انجام دهید. الزم است این تمرین را 10بار پشت سرهم تکرار کنید.
به این صورت که پاها باید به اندازه عرض لگن از هم فاصله داشته 
باشند، درحالی که پنجه ها اندکی رو به بیرون باشند )اکنون در 

وضعیت آغاز تمرین اسکات نیم نشسته هستید(.
ستون فقرات باید در حالت خنثی، شــانه ها عقب و سینه صاف 
باشد. دقت کنید که در مدت انجام حرکت حتما پاشنه ها به زمین 
بچسبند. همچنین برای حفظ تعادل می توانید دست ها را مقابل 
سینه قالب کنید. برای شروع باید لگن را به سمت عقب بکشید و 
زانوها را خم کنید)فرض کنید می خواهید روی صندلی بنشینید(. 
حاال با فشار آوردن به پاشنه ها باال بیاید و به حالت شروع برگردید.

بعد از اجرای 10تکرار از تمرین اسکات نیمه نشسته، دوباره 5دقیقه 
پیاده روی کنید اما این بار سعی کنید با سرعت بیشتری از دفعه 
قبل راه بروید. پس روش تمرین به این صورت شــد که 5 دقیقه 
پیاده روی با سرعت آهسته، بعد 10تکرار از اسکات نیمه نشسته و 
سپس 5دقیقه پیاده روی در مرحله آخر. در ضمن اگر این تمرین 
برای شما ساده بود، می توانید، راه رفتن به عقب و راه رفتن به پهلو 
)در هر 2جهت چپ و راست( را نیز به تمرین اضافه کنید. در آخر 
توصیه می کنم چنانچه دچار مشکل حادی هستید، پیش از انجام 
این تمرین، با پزشک خود مشورت کنید و از او راهنمایی بخواهید.

روشناحرکت

حرکت می کنیم،  برکت مان ده 
دعای روز بیست وهشتم

ای خدا در این روز به اعمال نافله و مستحبات مرا بهره وافر عطا 
فرما و به حاضر و آماده ساختن مسائل در حقم کرم فرما و وسیله 
مرا بین وسایل و اسباب به سوی حضرت ات نزدیک ساز  ای خدایی 

که سماجت و الحاح بندگان تو را باز نخواهد داشت.
مستحبات و نوافل، نگهبان واجبات است. و آنکه غیر از واجبات 
هیچ عمل مستحبی انجام ندهد، امکان خلل و لطمه در واجباتش 
هم وجود دارد. انجام مستحبات، چون از روی عالقه است نورانیتی 
خاص می آورد. احســاس می کنیــد زمینه پاکــی دل و تقوای 
قلب بیشتری پیدا کرده اید. این اســت بهره مستحبات و »حظ 
نوافل« که از خداوند خواسته ایم در این ماه و این روز، بهره ما را از 
»نوافل«، فراوان بگرداند. همچنین کرامت، در آن است که انسان به 
خواسته هایش برسد. آنچه را »می خواهیم« باید در طلبش بکوشیم 
تا به آن برسیم. از خداوند خواسته ایم که با احضار آن خواسته ها، 
ما را مورد اکرام و گرامیداشــت قرار دهد و در رسیدن به نیازها و 
خواسته های مان توفیق دهد. مسائل انسان، اگر برآورده نشود و 
اهداف انسانی بشر، اگر تحقق نیابد، نوعی وازدگی و سستی پیش 
می آید. خداوند، ندای این همه بندگان را در هرجا می شنود و دعای 
همه را، به هر زبانی سمیع و مجیب است. پاسخ یک دعا و ندا، او را از 
استاد جواد محدثی دیگر نیازها و رازها و دعاها بازنمی دارد. 

حسب گروه ســنی انتخاب کرد. این کارشناس حوزه ادبیات در 
این خصوص می گوید: »برای کودکان کوچک تر، داســتان هایی 
در ارتباط با حیوانات بسیار جذاب است اما با وجود این،  تمامی 
داســتان های کلیله و دمنه برای کودکان مناســب نیست. باید 
در انتخاب داســتان،  از دید کودکمان به موضوع نگاه کنیم و نه 
خودمان. ادبیات ما آنقدر غنی است که به تمام این نیازها پاسخ 

می دهد«. 
به بیان دیگر اگر داستان رستم و سهراب از شاهکارهای ادبیات 
است و ما از خواندن آن لذت می بریم، قرار نیست همین داستان 
برای کودکانمان هم لذتبخش باشــد؛ »هر اثر شــاهکاری برای 
بچه ها جذاب نیســت و می توان در شــاهنامه،  داســتان های 

مناسب تری نیز یافت.« 
به جز این باید به عناصری دیگر هم در انتخاب داستان و کتاب ها 
توجه کرد. داستان هایی که به باالبردن قدرت خالقیت و هیجان 
مثبت کودکان کمــک می کند از جمله مواردی اســت که باید 
مورد توجه قرار گیرد. نازنین عطار از تعبیر »دوبال احســاس و 
عقل« اســتفاده کرده و تأکید می کند بهتر اســت داستان های 

انتخابی هر دوی این جنبه ها را درنظر بگیرند. 

نوجوانان را به کتاب های کامال بازنویسی شده عادت ندهیم
در سال های پایانی دبستان و از کالس چهارم و پنجم ابتدایی، می توان 
کتاب های بازنویسی شده ای در اختیار کودکان قرار داد که البه الی 
داستان،  از ابیات متن اصلی نیز استفاده شده است. بهره مندی از این 
کتاب ها کم کم کودکان را با متن یا اشــعار متون کهن آشنا کرده و 
مسلط به خواندن آن نیز می کند. عطار تأکید می کند: »نباید کودکان 
به کتاب های بازنویسی شده عادت کنند.  اگر این اتفاق بیفتد، در سنین 
باالتر از خواندن متون اصلی گریزان شده و نمی توانند به راحتی ارتباط 
برقرار کنند«. این کارشناس البته این را هم می  گوید که نباید یکباره 
کتاب های متون کهن را در اختیار نوجوانان قرار داد و بهتر اســت از 
کتاب هایی بهره مند شد که کلمات دشوار و سخت آن در قالب پاورقی، 
توضیح داده شده است. بازگو کردن داستان، کشیدن نقاشی از متن، 
اجرای نمایش برگرفته از متون کهن و همچنین سوق دادن به سمت 
حفظ برخی  حکایت ها و اشعار متون کهن از دیگر راه های عالقه مند 
کردن کودکان و نوجوانان به ادبیات غنی ایران است. عطار البته تأکید 
می کند که هیچ کدام از این راه ها نباید به صورت افراط گونه پیش رود 
و قرار نیست کودکمان اطرافیان را سرگرم کرده یا در نهایت از ادبیات 
دلزده شود. او تأکید می کند: »باید تمایل و عالقه کودک و نوجوان را به 
ادبیات کهن افزایش داده تا این گنجینه ارزشمند با شیوه ای درست   به 

نسل های بعدی منتقل شود«. 

کنون قصه های کهن را شنو
داستان های ساده از ادبیات کهن ایران 

انتخاب مناسبی برای کتابخوانی و آشنا کردن کودکان با هویت و فرهنگ کشور است

 بازنویسی شده ها؛ بهترین انتخاب برای شروع
قصه شنیدن، وجه اشتراک عالقه مندی تمامی کودکان است و این 
فرصت مناسبی برای آشــنا کردن آنها از همان سنین خردسالی 
با ادبیات کهن اســت؛ قصه هایی ســاده و جذاب که فهمش برای 
کودکان خردسال میسر باشد و از شنیدنش لذت ببرند. نازنین عطار، 
کارشناس حوزه ادبیات معتقد است: »قرار نیست همه قصه هایی 
که انتخاب می  کنیم حاوی پیام و پند و اندرز باشد، لذت ادبی نیز 
موضوع مهمی است و در گام اول عالقه مند کردن کودکان،  می توان 
از آن بهره مند شد. با بزرگ تر شدن بچه ها، آهسته آهسته می توان 
داستان های آموزشــی و آنها که جنبه پند و نصیحت دارند نیز به 
قصه ها افزود«. این کارشناس ادبیات که به تدریس در این حوزه نیز 
مشغول است معتقد است یکی از بهترین انتخاب ها برای قصه خوانی 
یا کتابخوانی کودکان بزرگ تر در حوزه ادبیات کهن، بهره مندی از 
کتاب های بازنویسی شده است؛ شیوه ای که بنیانگذارش شادروان 
مهدی آذریزدی است و داســتان های مختلفی را از ادبیات کهن و 
قرآن برای بچه ها بازنویسی کرده است. کتاب های بازنویسی شده، 
داستان های جذاب برای گروه سنی مختلف را از شاهنامه فردوسی، 
بوستان یا گلستان سعدی، مثنوی موالنا، کلیله و دمنه و... انتخاب 
کرده و با بیان روان و ساده برای کودکان و نوجوانان نقل می کنند. 
عطار به همشهری می گوید:  »در انتخاب این کتاب ها توجه به گروه 
سنی و همچنین کیفیت داستان بازنویسی شده بسیار مهم است. 
در واقع هر کتاب بازنویسی شده،  ارزشمند نیست و دقت نظر الزم 
را ندارد و برخی از آنها به جنبه تجاری انتشــار کتاب، بیشتر توجه 
کرده اند که الزم است در این خصوص بررسی کرد یا از متخصصان 

کمک گرفت«. 

با دید کودکانه انتخاب کنیم نه با نگاه خودمان
مرحله بعدی،  انتخاب داستان است. تمامی داستان های نقل شده 
در متون کهن مناسب کودکان نیست و باید جذاب ترین ها را بر 

مهناز جعفري؛ مربي و تسهیلگر کودک

حسن موسوي؛ مربي ورزش

الهام مصدقی راد گزارش
روزنامه نگار

 میان تمام آنچه به عنوان ســرگرمی و همچنین خوراک فکــری و فرهنگی به 
کودکانمان می آموزیم و در اختیارشــان قرار می دهیم،  ادبیات جایگاه ویژه ای 
دارد. از همان دوران طفولیت و خواندن الالیی، کودکانمان را وارد دنیای شیرین 
و جذاب ادبیات می کنیم. به مرور با گفتن قصه و خواندن کتاب های شــعر و داستان این روند را پیش می بریم و در سنین باالتر که 
کودکانمان توان خواندن و نوشتن را کسب کردند،  کتاب های خواندنی و ارزشمند را در اختیارشان قرار می دهیم. آنچه از کودکی، 
پیوسته فرزندانمان را در معرض اش قرار می دهیم،  در دل و جانشان نقش بسته و همیشه همراهشان خواهد بود. با این تفاسیر نقش 
ادبیات کهن به عنوان بخشی از آنچه فرهنگ و اخالق و آداب و رسوم یک جامعه را در خودش قرار داده و از گذشته به امروز منتقل 
کرده است،  بسیار مؤثر و اجتناب ناپذیر است. والدین خوش ذوق،  در میان داده های ادبی و کتاب هایی که در اختیار فرزندشان قرار 
می دهند، به داستان ها و کتاب هایی از گزیده های متون و اشعار کهن این سرزمین نیز توجه کرده و کودکشان را با پیشینه ادبیات 
غنی ایران آشنا می کنند. پیشینه پرباری که دانستن اش،  ذره ذره پایه های هویت را در وجود کودکان بنا می نهد و عشق به سرزمین، 

یکی از ثمراتش خواهد بود.



شنبه 10  اردیبهشت 141401
 شماره  8487

 زباله بالیی بزرگ در مسیر محیط زیست انسان 
اســت که تولید آن در ایران بــا روندی غیرقابل 
باور افزایش یافته و می یابد. این روزها گسترش 
اعتراضات شهروندان گیالنی به مرکز دفن زباله 
ســراوان در عمق جنگل هــای هیرکانی موجب 
شده است، بار دیگر این معضل نابودکننده زمین 
و محیط زیست در کانون توجه قرار بگیرد. مرکز 
دفن زباله ســراوان طی بیش از 30ســال اخیر 
موجب به وجود آمدن ۱0 میلیــون تن زباله در 
جنگل های رشــت شــد و اطالعات رســیده به 
همشــهری نشــان می دهد 660کوه زباله دیگر 
در کشور وجود دارند. براســاس اطالعات دفتر 
مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، 
روزانه 632هزار تن زباله در کشور تولید می شود و 
این عدد در سال به 23۱میلیون تن زباله می رسد. 
سرانه تولید زباله عادی در کشور روزانه 670گرم و 

ساالنه 245کیلوگرم می شود. این یعنی هر ایرانی 
ساالنه 3.5برابر وزن خود )متوسط 70کیلوگرم 

وزن هر انسان بالغ( زباله تولید می کند.
اما اوج بالیی که بر سر محیط زیست ایران می آید، 
از مجموع زباله های شهری و روستایی، کشاورزی، 

صنایع و زباله های خطرناک اســت. اگر جمعیت 
ایران را مطابق اعالم مرکز آمــار 85میلیون نفر 
محاسبه کنیم، سرانه حجم تولید همه پسماندها 
برای یــک ایرانی روزانــه 7.5تن و ســاالنه به 

2730تن می رسد.

660کوه زباله زیر مشام ایران
   روزانه 632هزار تن و ساالنه 23۱میلیون تن انواع زباله در کشور تولید می شود

   هر ایرانی ساالنه 3.5برابر وزن خود زباله عادی تولید می کند

سیدمحمد فخار
روزنامه نگار گزارش

دستور رئیس جمهور برای 
آزادسازی دولتخانه صفوی قزوین

سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری در سفر آخر هفته 
خود به استان قزوین به بازدید از بافت تاریخی و مجموعه 
تاریخی دولتخانــه صفوی قزوین رفــت و همانجا فرمان 
آزادسازی دولتخانه صفوی و مرمت و آزادسازی این مکان 
تاریخی برای اســتفاده عمومی از این مجموعه تاریخی را 

صادر کرد.
براساس گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
رئیسی پس از بازدید از مجموعه تاریخی دولتخانه صفوی 
شهر قزوین دستور آزادســازی این مکان تاریخی و تهیه 
طرح جامع برای استفاده عمومی از این مکان را صادر کرد.

سیدابراهیم رئیسی با حضور در مجموعه تاریخی دولتخا نه 
صفوی شــهر قزوین از نزدیک در جریان مشکالت توسعه 
این بنا قرار گرفت و پس از آن دستور آزادسازی این مکان 
از سوی مراکز و نهادهای دولتی که در بخشی از آن مستقر 

هستند را صادر کرد.
رئیســی با تأکید بر لزوم آزادســازی این مکان، به ادارات 
آموزش و پرورش و ورزش و جوانان استان قزوین دستور 
داد جابه جایی الزم را در اماکن خود انجام دهند تا این بنای 

تاریخی آزاد و در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس جمهور اســتفاده از مجموعــه دولتخانه صفوی را 
نیازمند مرمت جدی خواند و خطاب به مسئوالن استانی 
گفت: برای تمام 7 هکتار این مــکان برنامه ریزی و طرح 

جامع تهیه شود.
سیدابراهیم رئیسی با اشــاره به خیانت خاندان پهلوی در 
نحوه نگهداری از مجموعه تاریخی دولتخانه صفوی اعالم 
کرد: باید به نحو مناســبی به مردم اطالع رسانی شود که 

خاندان پهلوی چگونه این اثر تاریخی را از بین بردند.
رئیســی گفت: اگر به مواریث فرهنگی توجه نکنیم، این 
سرمایه های ارزشمند از بین می روند. لذا باید این مواریث و 
اماکن تاریخی مورد استفاده قرار گیرد و فضای مفرح برای 

مردم در این مکان ایجاد شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ایجاد اماکن گردشــگری 
در هر منطقه باید در کنار بناهــای تاریخی همان منطقه 
و با حفظ هویت آن بناها باشد، گفت: شناساندن این آثار 
تاریخی، مرمت، آزادسازی توســط دستگاه های متولی و 
تداوم پژوهش های علمی در این مکان از اقداماتی اســت 

که باید دنبال شود.
رئیسی با اشاره به اهمیت وجود این مکان تاریخی در مرکز 
شهر قزوین گفت: احیای میراث فرهنگی اینگونه نیست که 
در مکان های تاریخی بسته باشــد. چون اگر از این اماکن 
استفاده نشود، این مواریث میرا می شود و نباید با رها کردن 

مراکز تاریخی به میرایی این اماکن کمک کرد.

محمدرضا کنعانی
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان گلستان
طــرح احیــای تــاالب گمیشــان از روز 
پنجشــنبه بــا اختصــاص 4 هــزار و ۵۰ 
میلیارد ریال اعتبار آغاز شد. طرح احیای 
تاالب گمیشان با محوریت جلوگیری از 
خشــک شــدن و افزایش شــوری و ایجاد 
گرد وغبار، کاهش بار آلودگی و جلوگیری 
از تبخیر تاالب و تخریب و تصرف اراضی و 

بهره برداری پایدار آغاز شد.

فرهاد قلی نژاد
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان بوشهر
چالــش  مهم تریــن  نفتــی  آلودگــی 
محیط زیســتی خلیج فــارس اســت و 
خســارت های فــراوان بــه ایــن آبراهــه 
وارد کرده است. کشــورهای همسایه 
بایــد از نفــوذ فاضــاب و مــواد نفتــی 
کننــد  جلوگیــری  خلیج فــارس  بــه 
و شــرکت های نفتــی داخــل نیــز بایــد 
برنامه مدیریت محیط زیستی در دریا 

و خشکی ارائه کنند.

هکتـــــــــــــــار  مســــــــاحت دریاچــه آب 
شــیرین  پریشــان یکی از وســیع ترین 
دریاچه های خاورمیانه در استان فارس 
است. اما چشمه های دریاچه پریشان 
در سال جدید خشک شده و براساس 
گفتــه محمــد جــواد ســیاح پور، مدیــر 
پایــگاه پژوهش و اطاع رســانی تاالب 
بین المللی پریشان، آب و خاک تاالب 

در حال شور شدن است.

4300

فقره آتش سوزی ســاالنه در جنگل ها 
و مراتع کشــور رخ می دهد که به گفته 
مســعود منصــور، رئیــس ســازمان 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری کشــور، 
طــی 1۰ســال اخیــر ســاالنه 18هــزار 
هکتــار از عرصه هــای منابــع طبیعــی 
در کشور سوخته  و در ســال های اخیر 
نیــز بارهــا جنگل هــای زاگــرس دچــار 

آتش سوزی شدند.

2000

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر روز
حجم تولید روزانه زباله 

در 20استان کشور 

ارومیه ۶۰۰ تن .... سرانه 815گرم

زنجان ۳8۰ تن ...... سرانه 885گرم

شیراز 11۰۰تن.... سرانه 7۰۰گرم

تهران 75۰۰تن .... سرانه 78۰گرم

مشهد 2۰۰۰تن .... سرانه ۶۶۰گرم

اصفهان 1۶۰۰تن .. سرانه 8۰۰گرم

قزوین ۳۰۰تن ..... سرانه 75۰گرم

اراک 9۰۰ تن ..... سرانه 17۰۰گرم

قم 7۰۰تن ......... سرانه 58۰گرم

اهواز 8۰۰تن ...... سرانه ۶۶۰گرم

تبریز 12۰۰تن .....سرانه 75۰گرم

کرج 12۰۰تن .......سرانه 75۰گرم

همدان 45۰تن .... سرانه 81۰گرم

زاهدان 4۰۰تن... سرانه ۶۶۰ گرم

رشت 18۰۰تن ...سرانه 25۰۰گرم

ساری 25۰تن ...... سرانه 78۰گرم

اردبیل ۳5۰ تن ....سرانه ۶۶۰ گرم 

یزد ۳۰۰تن ........سرانه 7۰۰ گرم

سمنان 4۳۰ تن .... سرانه 78۰ گرم 

گرگان ۳۰۰ تن ..... سرانه 85۰گرم

  تعداد کوه های دفن زباله کشور
 660 عدد

  میزان دفن مستقیم پسماندها در کشور 
75درصد 

  سرانه تولید زباله عادی کشور
روزانه 670گرم 

ساالنه 245کیلوگرم
  حجم تولید پسماند عادی

روزانه 57هزار تن
ساالنه 2۱میلیون تن

  حجم تولید پسماند کشاورزی
روزانه 465هزار تن

ساالنه ۱70میلیون تن

  حجم تولید پسماند صنعتی
روزانه 87هزار تن

ساالنه 32میلیون تن
  حجم تولید پسماند خطرناک

روزانه 22هزار تن
ساالنه 8میلیون تن

  حجم تولید همه پسماندها
روزانه 632هزار تن

ساالنه 23۱میلیون تن
  سرانه حجم تولید همه پسماندها

روزانه 7.5تن
ساالنه 2730تن

پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی به مردم: شهرهای خلوت را جایگزین شهرهای شلوغ برای سفر کنید
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات 
ســفر از ازدحام مســافر و تکمیل 
ظرفیت مراکــز اقامتی در تعطیالت 
عید فطر در شــهر شــیراز خبر داد 
و اعالم کرد: ظرفیت اســکان مســافر در شهرهای 
اصفهان، مشــهد، ســنندج و همــدان و همچنین 
اســتان های مازندران و گیالن درحال تکمیل است 
و مسافران شــهرهای دیگری را برای اسکان و سفر 
انتخاب کنند. مصطفی فاطمی به ایســنا افزود: در 
تعطیالت پیش رو بیشــترین ازدحام مسافر در شهر 
شیراز است که تقریبا تمام مراکز اقامتی آن تکمیل 
شده و از همین رو، شــهرهای مرودشت، سپیدان، 
اقلید و بوانات در شــمال اســتان فارس و شهرهای 
خفر، جهرم، الر، المــرد،  کازرون، داراب و فیروزآباد 

در جنوب اســتان فارس به عنوان شهرهای مکمل 
و جایگزین برای اقامت مســافران شــیراز پیشنهاد 
می شود. مدیرکل دفتر توســعه گردشگری داخلی 
ادامه داد: ظرفیت اقامت در مراکز رسمی استان های 
لرستان، آذربایجان شرقی و کرمان نیز به باالی 80 
درصد رسیده و در باقی استان ها نیز کمتر از 70 درصد 
ظرفیت اقامتگاه ها تکمیل شــده است. وی با اشاره 
به استقبال از سفر به برخی شــهرهای غربی کشور 
ازجمله لرستان، همدان و سنندج که ظرفیت اقامتی 
آنها نیز رو به تکمیل است، برای جایگزین استان های 
آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم، کرمانشاه، چهارمحال 
و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان را با توجه 
به ظرفیت خالی اقامتی آنهــا برای افرادی که عالقه 

دارند به غرب ایران سفر کنند، پیشنهاد کرد.

فاطمی درباره ســفر به شــرق و مرکز ایران، گفت: 
استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، 
یزد و حتی کرمــان در بافت مرکزی و شــرق ایران 
هنوز ظرفیت برای اســکان و سفر در تعطیالت عید 
فطر دارند. مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی 
همچنین درباره مســافرانی که قصد سفر به شمال 
کشــور را دارند با توجه به تکمیل ظرفیت اســکان 
مراکز اقامتی در استان های مازندران و گیالن، برای 
جایگزین، استان های خراسان شــمالی، گلستان، 

اردبیل، البرز و سمنان را پیشنهاد کرد.
او درباره وضعیت سفر به جنوب ایران نیز گفت: به جز 
جزایر خلیج فارس و چابهار که ظرفیت اسکان آنها به 
باالی 80 درصد رسیده است، بقیه شهرهای جنوبی 

مشکلی برای پذیرش مسافر ندارند.

سفر
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 ترویج فرهنگ 
مصرف بهینه آب در همدان 

گروه های مروجین مصرف بهینــه آب در همدان در 
راستای حفاظت از منابع آب آشامیدنی و جلوگیری از 
مصارف غیرضروری با حضور مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب استان آغاز به کار کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی آبفــای همــدان، فرهاد 
بختیاری فر درباره مانور خودرویی اکیپ های مروجین 
فرهنگ مصــرف بهینه آب افزود: بــا توجه به کاهش 
نزوالت جوی و کاهش منابع آبی در ســال های اخیر، 
راه اندازی تیم های آگاهی دهنده همــراه با اخطار به 

مشترکان بدمصرف در سطح شهر ضروری است.
وی با بیــان اینکه این اکیپ ها شــامل خودروهایی با 
آرم مروجین فرهنگ مصرف بهینــه آب با همکاری 
تعدادی از پرسنل شــرکت آب و فاضالب همدان و در 
شهر همدان اقدام به گشــتزنی می کنند، گفت: هدف 
از راه اندازی این گروه، فرهنگسازی و ارائه راهکارهای 
مناسب برای مصرف بهینه آب است. بختیاری فر افزود: 
اکیپ هاي مروجین آب در صورت مشــاهده مصارف 
غیرضروری و اســراف آب توسط شــهروندان، اعم از 
شست وشوها و استفاده از آب آشامیدنی در ساخت و 
سازها و غیره به صورت مرحله ای اقدام به تذکر لسانی، 
اخطار کتبی و در صورت بی توجهی مشترک مذکور به 
اخطارها، اقدام به قطع آب یا جمع آوری انشــعاب این 
مشــترکان خواهند کرد. وی با دعوت از مردم همدان 
برای رعایت الگوی مصرف آب و گذر از بحران کم آبی 
در سال جاری گفت: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ 

مصرف بهینه آب انجام می شود. 

 خبر

عدد خبر

رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
کشــور از اجــرای ۳۰طــرح هادی روســتایی 
و ســاخت ۱۵۰واحــد مســکن محرومــان 
در شهرســتان های بافــت، رابُــر و اُرزوئیــه 
خبــر داد. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران 
جوان، اکبر نیکزاد گفت: عملیات اجرایی 
ساخت ۱۵۰واحدمســکن محرومان در هر 
شهرستان برای ۵۰خانوار و در مجموع برای 
۱۵۰خانوار آغاز شد. به گفته وی، همچنین 
زمین برای ساخت مسکن در طرح نهضت 
ملی مسکن تا 2ماه آینده تامین می شود.

 3
 شهرستان

کرمان

معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت 
صمــت خراسان شــمالی گفــت:   تجــار 
استان ســال گذشــته بیش از ۱۷۳میلیون 
دالر کاال صــادر کردنــد. بــه گــزارش ایرنــا، 
مهرداد داوودزاده میزان صادرات از گمرک 
استان سال گذشته را ۶۸میلیون دالر اعام 
كــرد و گفــت: ایــن کاالها بــه افغانســتان، 
عــراق، ترکمنســتان، ازبکســتان، آلمــان، 
هند، ترکیه، اوکراین، پاکستان، لهستان، 
ســوریه، روســیه، کویت، اتریــش، عمان، 
اندونــزی، امــارات متحــده عربــی و کانــادا 

صادر شده است.

 ۱۷3
 میلیون

سانشمالی
خرا

مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و 
تربیتی خراســان رضوی گفــت: ۵۴۹نفر از 
زندانیــان زندان هــای این اســتان در قالب 
۱۸دوره طــرح نــذر هشــتم بــه نیــت امــام 
رضــا)ع( و بــا همراهــی خیــران در 2ســال 
گذشــته آزاد شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، 
سعید ســرباز جانفدا افزود: در قالب  یک 
تفاهمنامه  این زندانیان بعد از آزادی تحت 
پوشــش حمایت های معنوی و فرهنگی و 

اجتماعی قرار می گیرند.

انرضوی
خراس

 ۵۴۹
 نفر

عکس خبر

»دویدوخ« خاستگاه فرش نفیس ایرانی
روستای »دویدوخ« در خراسان شمالی خاستگاه یکی از انواع 
نفیس ترین فرش های ایرانی است که نام و آوازه آن در آسیا 
و اروپا پیچیده است. هنر دست زنان این خطه به وسیله  یک 
فرش تنیده در بطن قاب چوبی به آن سوی مرز ها رفته است.
در سال های گذشته که هنوز تحریم و کرونایی وجود نداشت 

توریست های خارجی برای خرید به صورت مستقیم به 
»دویدوخ« می رفتند. با وجود این، هنر اهالی این روستا هنوز 
برای مردم ایران ناشناخته است و ایرانی ها اغلب نمونه هایی 

از فرش »دویدوخ« را ندیده اند.  

نشمالی
خراسا

همدان

 آیین های سنتی وداع با رمضان
 ماه رمضان در هر نقطه ای از ایران مراسم، آیین ها و شیوه  
برگزاری خاص خودش را دارد. آغاز ماه رمضان، شیوه های 
افطاری پختن و افطاری دادن و جشن گرفتن عید فطر در 

هر استان، به شکل خاصی برگزار می شود.
با پایان یافتن این ماه زیبا اما در بعضی نقاط کشور مردم 
مراسمی برای بدرود گفتن با یک ماه ابراز بندگی و عبادت 
می گیرند تا براساس آن رمضان را تا آنجا که ممکن است 

قدر دانسته باشند.

»الوداع« در ندوشن
آیین سنتی وداع با ماه مبارک رمضان که اهالی ندوشن 
به آن »الوداع« می گویند، در این شهر استان یزد براساس 
ســنتی دیرینه پیش از ظهر آخرین جمعه ماه پر برکت 

رمضان برگزار می شود. 
با فرارســیدن آخریــن جمعه مــاه نــزول قــرآن، مومنان 
 روزه دار ایــن خطه از دیــار دارالعباده، پس از حــدود یک ماه
شب زنده داری با حضور در مسجد جامع، آیین ویژه وداع با ماه 
مهمانی خدا را برگزار می کنند. در مراسم الوداع، ریش سفیدان 
و معتمدان محل بر باالی مناره مسجد شــهر می روند و آیاتی 
از ســوره مائده، بقره و اســراء را تالوت می کنند و اشعاری هم 
می خوانند که بخشی از این اشعار شامل »دیر آمد و زود می رود - 
ماه مبارک الوداع«، »در نزد سبحان می روی، ماه مبارک الوداع«، 

»در نزد یزدان می روی، ماه مبارک الوداع« است. 
روزه دارانی که در پایین مناره یا پشت بام مسجد جامع حضور 
دارند نیــز 3مرتبه این اشــعار را تکرار کرده و بــه این ترتیب 
آیین وداع با نزدیک شــدن اذان ظهر پایان می یابد. این آیین 
که فقط در دهستان بزرگ ندوشــن از شهرستان میبد برگزار 
 می شود، یک ساعت قبل از اذان ظهر آغاز می شود و تا وقت اذان

ادامه دارد.

مناجات خوانی در خراسان جنوبی
در نوار شرقی کشور و در خراسان جنوبی، آخرین شب از 
ماه رمضان حال و هوای  خاصی دارد. در این شب و هنگام 
وداع با ماه رمضان، »شب خوانی« همراه با مناجات انجام 
می شــود تا روزه داران پس از یک ماه عبادت، برای اقامه 
نماز عیدفطر و جشــن گرفتن توفیق یــک ماه عبادت و 

بندگی خداوند آماده شوند.

وداع با »ماه روزه« به سبک مازندرانی ها
در مازندران هم آخریــن روزهای ماه رمضــان و رویت 
هالل عید، مراسم خاص خود را دارند. تا چند دهه پیش، 
محلی هایی که در زمینــه رؤیت ماه ُخبــره بودند و در 
زبان محلی به »چشدار« شــهرت داشتند، اطراف روستا 
می رفتند و سعی می کردند در جایی که آسمان صاف بود، 
هالل ماه را رویت کنند. آنان در نهایت رویت شــوال را با 
گفتن اذان و کوبیدن بر طبل، به یکدیگر اطالع می دادند.

اما تا پیش از عید هم مراسم خاصی در این استان برگزار 
می شــود. مازندرانی ها از شــب 27رمضان با حضور در 
مســاجد و تکایا با برگزاری مراســم ختم دسته جمعی 
قرآن کریم خود را برای وداع با ماه مبارک رمضان آماده 
می کنند. آنان از خداوند متعال طلب مغفرت و بخشایش 
گناهان می کنند. امســال هم همانند ســال گذشته به 
جهت تداوم حضور کرونا این بیماری ناخوانده، مراســم 
جزء خوانی قرآن کریم و دعاخوانی با رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار شد.

وداع با ماه رمضان در جنوب
اهل سنت بندر گناوه در استان بوشهر هم در روزهای آخر 
ماه رمضان، برای بدرود گفتن با این ماه آیین سنتی ویژه 
خودشان را دارند. آنان با برگزاری آیین »الوداع رمضان« در 
مسجد اهل سنت این بندر برای عید فطر آماده می شوند 
و در این آیین با خواندن دعای الوداع و اشعاری از حافظ و 

سعدی با ماه مبارک رمضان خداحافظی می کنند.
این آیین که در شــب های بیســت و هفتم و بیســت و 
هشتم ماه مبارک رمضان اجرا می شــود، با حمد و ثنای 
خداوند و درود بر پیامبر گرامی اسالم)ص( آغاز می شود 
و سپس یک نفر دعا می خواند و شرکت کنندگان جواب 
می دهند »الوداع الوداع یا رمضان، و علیک الســالم شهر 
 صیام« و ایــن گونه با حــزن و اندوه با مــاه خوب خدا، 

خداحافظی می کنند.
شرکت کنندگان در این آیین، سپس از خداوند درخواست 
می کنند که تا مــاه مبارک رمضان آینده زنده باشــند و 

بتوانند ماه ضیافت الهی را دوباره درک کنند.

   
 ماه رمضان هرچند با حلول ماه رمضان آغاز می شــود و 
با رویت ماه شــوال و برگزاري عید فطر پایان مي یابد، اما 
مردم پیش از فرارسیدن این ماه عزیز با مجموعه آیین هاي 
پیشــواز )خانه تکاني، آشــتي کنان، کلوخ اندازان و...( به 
اســتقبال آن مي روند و چندي پس از عید فطر هم طي 

مراسم الوداع، با ماه مبارک خداحافظي مي کنند. 
مراســم الــوداع بــا مــاه رمضــان در مناطــق مختلف 
اســامي گوناگوني دارد. ایــن آیین در گذشــته در برخي 
مناطق از بیســت و هفتــم ماه رمضــان آغاز مي شــد و 
 در دیگر نواحي ایران تا چند شــب از ماه شــوال گذشــته
 ادامه مي یافت. آبشــخور آییــن الوداع خواني دعاي چهل 
و پنجم از صحیفه ســجادیه اســت و این آیین نه تنها در 
سنت هاي رفتاري مردم که در اشعار شاعران بزرگ دیروز و 

امروز این سرزمین نیز تجلي یافته است.

آیین

 با گذشت 10روز از اردیبهشت، سامانه های بارشی همچنان در کشور مشغول 
فعالیت هستند تا آنجا که سازمان هواشناسی برای روزهای آینده چند استان 

هشدار نارنجی صادر کرده است.

بارش شدید در استان ها
کارشناس سازمان هواشناســی درباره هوای امروز )شنبه 10اردیبهشت( 
به همشهری می گوید: بارش ها در اســتان های خراسان شمالی، گلستان، 
مازندران، گیالن، اردبیل، آذربایجان شــرقی، زنجان، نیمه غربی اصفهان، 
کهگیلویه وبویراحمد، ارتفاعات سمنان و لرستان اتفاق می افتد که موجب 
آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیل ها، وقوع صاعقه در ارتفاعات، لغزندگی 
جاده ها خواهد شد. فریبا گودرزی با بیان اینکه سامانه بارشی فردا، یکشنبه 
در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، 
کرمانشــاه، همدان، مرکزی، خراسان شمالی، خراســان رضوی، خراسان 
جنوبی، ارتفاعات سمنان و قزوین فعال خواهد بود، ادامه می دهد: هشدار 
نارنجی برای استان های ذکر شده در روزهای یکشنبه و دوشنبه ادامه دارد 
و روز دوشنبه، استان های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و نیمه 

شرقی سمنان بارش شدید و رعدوبرق را تجربه خواهند کرد.
ایــن کارشــناس هواشناســی ادامــه می دهــد: تهــران هــم در این 
روزهــا به ویــژه در بعــد ازظهــر و شــب ها وزش بــاد و بــارش خفیف 
 بــاران را شــاهد خواهــد بــود و هشــداری بــرای ایــن شــهر صادر
نشده است. سازمان هواشناسی برای کاهش آسیب های احتمالی خودداری 
از توقف در حاشــیه رودخانه ها و بستر مســیل ها، اجتناب از فعالیت های 
کوهنوردی و جابه جایی عشــایر کوچ رو، پاکســازی دهانه پل ها و آبروها، 
احتیاط در تردد بین شــهری، استحکام ســازه های موقت مانند تابلوهای 
تبلیغاتی و غیره، خــودداری از پارک خودرو در کنار درختان فرســوده و 
ساختمان های نیمه کاره، جلوگیری از چرای دام و پرهیز از سمپاشی مزارع 

را توصیه کرده است.

  گرد و خاک، مهمان غرب کشور
به جز بارش ها پدیده دیگری که در روزهای پیش رو می تواند برای شهروندان 
ساکن استان ها مشکل آفرین شود، گردوخاک است. براساس تحلیل آخرین 
نقشه های پیش یابی ســازمان هواشناسی امروز شــنبه در بخش هایی از 
آذربایجان غربی، آذربایجان شــرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایالم، 
خوزستان، همدان، لرستان، زنجان، مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز در 
استان های قزوین، زنجان، البرز، تهران، ســمنان کرمان، هرمزگان، یزد، 
گلستان، خراسان شمالی و خراســان رضوی به جز رگبار باران، رعدوبرق، 

خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.
برای روز یکشنبه هم با تشــکیل توده گردوخاک در کشور های همسایه و 
انتقال آن به غرب و جنوب غرب کشور برای این مناطق غبار و کاهش کیفیت 

هوا پیش بینی شده است.

تداوم وضعیت نارنجی در خراسان شمالی
یکی از استان هایی که تا روزهای پایانی هفته با ناپایداری هوا مواجه خواهد 
بود، خراسان شمالی است. سرپرست اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی 

این استان می گوید: هشدار نارنجی از شــنبه ظهر آغاز و تا سه شنبه بعد از 
ظهر هفته آتی ادامه خواهد داشت. علیرضا گلرخ اظهار می کند: باد شدید، 
بارش باران، تگرگ کاهش 8 تا 10درجه ای هــوارا ازجمله مخاطرات این 

سامانه دانست.

سامانه بارشی جدید برای ایالم 
ورود یک سامانه جدید هواشناســی به ایالم هم وضعیت آب و هوایی این 
استان را ناپایدار کرده است. کارشناس هواشناسی استان می گوید: سامانه 
جدید که از روز جمعه وارد آسمان استان شده است، جنوب شرق تا شمال 
استان را تا ساعات بعدازظهر تحت تأثیر خود قرار داد. مجتبی میهن پرست 
می افزاید: این سامانه بارشی تا روز یکشنبه در سطح استان فعال خواهد بود.

هشدار وزش باد به کشاورزان و باغداران
باتوجــه به قــرار داشــتن بســیاری از اســتان ها در فصل کشــت، یک 
کارشناس هواشــناس کشــاورزی می گوید: با توجه به پیش بینی وزش 
 باد شــدید، کشــاورزان و باغداران هشــدارهای ســازمان هواشناسی را 

جدی بگیرند.
پروین رفیعی می افزاید: با توجه به وزش باد شــدید در بیشــتر استان ها، 
استفاده از بادشکن به منظور جلوگیری از شکستن درختان و محافظت از 
نهال های جوان و اجتناب از محلول پاشی و سمپاشی به کشاورزان توصیه 

می شود .
به گفته این کارشناس، باغداران چهارمحال و بختیاری به دلیل کمبود بارش 

فروردین و افزایش نیاز آبی درختان باید اقدام به آبیاری باغ ها کنند.
وی ادامه می دهد: با توجه به خطر ســیالب و برق گرفتگی ناشی از رعد و 
برق در ساعات بعدازظهر به دامداران استان ســمنان هم توصیه می شود 
که از چرای دام در ارتفاعات و مسیل ها اجتناب کنند. همچنین کشاورزان 
 هم باید  ســامانه ضدتگرگ مــزارع خــود را به منظور کاهش خســارت

احتمالی آماده کنند.

   
بارش باران و وقوع باد و صاعقه در روزهای آینده از سوی سازمان هواشناسی 
پیش بینی شده اســت، با این حال رعایت نکات ایمنی و پرهیز از رفتن به 
حاشیه رودخانه ها یا نقاط بلند ازجمله مسائلی است که شهروندان ساکن 

استان های هشدار داده شده باید رعایت کنند. 

هشدار سراسری بارندگی و آبگرفتگی 
 حمیده پازوکی  آب و هوا

خبرنگار

اینجا خانه ماست که نام و نشانش را روی 3هزار سند، 
زده اند. اینجا خانه ماست، 500هزار سال پیش شکل 
گرفت و قبل از اینکه ما باشیم یا شما، بود؛ همان وقتی 
که جلگه های برازجان، بهبهان و خوزستان تا کوه های 
زاگرس زیر آب بودند؛ نخستین مرکز سکونت انسان ها، 
مرکز تبادل تمدن ها، پهنه منحصر به فرد آبی و دریای 
صلح؛ دریای صلح از آن رو که ما مردمانی خونگرمیم و 

گرمایمان را از آفتاب خلیج فارس می گیریم.
آفتاب بی هیچ پرده و پوشــه ای بر زمین مان می تابد. 
اینجا ســرزمین نور اســت و هرم گرما، سایه ســار 
نخلستان و آوای »کور کور بال سیاه«، آد م هایمان دل 
دارند به پهنای دریا، به بلندای نخل و به گرمای آفتاب 
و امروز، 10اردیبهشــت، روز ما و سرزمین مان است. 
اینجا دریای پارس اســت که با نام سرزمین و تمدن 
ایران گره خورده تا یادمان نرود هزاران ســال قبل از 

میالد مسیح سند داشته؛ میراث بشری.

یادبود 10 اردیبهشت
در ایران روز 10 اردیبهشــت روز ملــی خلیج فارس 
نامگذاری شده که ســالروز اخراج پرتغالی ها از تنگه 
هرمز و خلیج فارس است. هیأت دولت 22تیر138۴، 
مصوبه ای را تأیید کرد که براساس آن، 10اردیبهشت 
هر ســال روز ملی خلیج فارس نام گرفت. شاه عباس 
صفوی در این روز در سال1۶21 میالدی توانست تنگه 

هرمز را از چنگ پرتغالی ها درآورد.
خلیج فارس از سمت شمال با ایران، از غرب با کویت 
و عراق و از جنوب با عربستان، بحرین و امارت متحده 
عربی همسایه است. وسعت آن 2۴0هزار کیلومتر است 
و پس از خلیج  مکزیکو و خلیج هودسن سومین خلیج 

بزرگ جهان محسوب می شود.
خلیج فارس و سواحل آن معادنی سرشــار از نفت و 
گاز دارد و مسیر انتقال نفت کشورهایی چون کویت، 
عربستان و امارات متحده عربی است. به همین دلیل، 

منطقه ای مهم و استراژیک محسوب می شود.

جشنواره دوازدهم خلیج فارس
هرچند نامگــذاری روز خلیج فارس ســال8۴ رقم 
خورد، اما حاال 12سال است که 3استان جنوبی یعنی 
هرمزگان، بوشهر و خوزستان که همنشین این دریای 
نیلگون هستند، در قالب جشنواره ای 12اردیبهشت 

را گرامی می دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی هرمزگان با بیان 
اینکه جشنواره خلیج فارس یک شورای سیاستگذاری 
در سطح ملی دارد به همشهری می گوید: وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی رئیس این شورا و مدیران کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خوزســتان، بوشــهر و هرمزگان و 
نمایندگانی از 2۴دستگاه حقیقی و حقوقی عضو این 
شورا هستند و همه تصمیم گیری ها درباره چگونگی 

برگزاری رویداد در این شورا گرفته می شود.
اســماعیل جهانگیری با اشــاره به 2ســال وقفه در 
برپایی جشــنواره خلیج فارس به دلیل شــیوع کرونا 
می افزاید:  طی 2سال گذشته جشنواره بیشتر به صورت 
غیرحضوری و مبتنی بر وب برگزار شد، اما امسال با 
توجه به کاهش بیماری و بهبود شرایط، اجازه برگزاری 

برنامه های مختلف به صورت حضوری داده شد.
جشــنواره دوازدهــم خلیج فــارس از 25فروردین 
در حال برگزاری اســت و مهم ترین رویکــرد آن را 
می توان برگزاری کارگاه های علمی و پژوهشی درباره 

موضوعات محیط زیستی، تاریخ و تمدن و فرهنگ و 
هنر دانست.

آغاز نهضت ترجمه با موضوع خلیج فارس
جشنواره عکس موبایلی با موضوع پاکسازی سواحل 
خلیج فارس، فستیوال موسیقی با حضور هنرمندان 
بوشــهر، هرمــزگان و خوزســتان، کتابخوانی برای 
کودکان، اکران فیلــم، اجرای نمایــش خیابانی در 
شهرستان ها، نمایشگاه عکس خلیج فارس و برگزاری 
همایش تاریخی در بندر کنگ با حضور ۴0خبرنگار 
داخلی و خارجی بخشــی از برنامه های جشــنواره 
دوازدهم خلیج فارس اســت که مدیــرکل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی هرمزگان به آن اشاره می کند.
باوجود این، جهانگیری مهم ترین وجه تمایز جشنواره 
امســال خلیج فارس با دوره های قبل را شروع نهضت 
ترجمه کتاب هایی با موضوع خلیج فارس به زبان های 
دیگر می داند و توضیح می دهد: امروز، روز اختتامیه 
دوازدهمین دوره جشنواره خلیج فارس است، اما در 
واقع این اختتامیه شروع جشنواره سیزدهم، رونمایی 
از پوســتر برنامه های فرهنگی و هنری سال آینده و 
همچنین آغاز روند ترجمه کتاب های فارسی درباره 
خلیج فارس به زبان های انگلیســی، عربی، فرانسوی 

و زبان های پرمخاطب دیگر برای نخستین بار است.
او گسترش فعالیت های جشنواره خلیج فارس در حوزه 
بین الملل را مهم ترین وجه تمایز این رویداد نسبت به 
دوره های قبل می داند که موجب اطالع رسانی بیشتر و 

تأثیر بهتر این روز خواهد شد.
صبح امروز، جشنواره دوازدهم خلیج فارس به مناسبت 
گرامیداشــت روز این دریای نیلگون بــا برنامه هایی 
چون اهتزاز پرچم در ناو جماران همراه بود و عصر هم 
قرار است تاالر آوینی بندرعباس میزبان برگزیدگان 

رشته های مختلف جشنواره باشد.

 همایش بین المللی در بوشهر 
در بوشــهر هم برنامه های متنوع فرهنگی و هنری به 
مناســب روز خلیج فارس در حال برگزاری اســت یا 
از امروز آغاز می شــود. مهم ترین برنامه بوشهری ها 
برای گرامیداشت روز خلیج فارس امسال را می توان 
همایش 2روزه بین المللی تاریــخ، فرهنگ و تمدن 

خلیج فارس دانســت. مدیرکل دفتر امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری بوشــهر در این باره به همشهری 
می گوید: زمان ارسال مقاله به دبیرخانه این همایش 
یعنی دانشگاه خلیج فارس تا 31فروردین بود که تا این 
تاریخ 150چکیده مقاله و ۶0مقاله کامل دریافت و از 

میان آنها 120عنوان تأیید شده است.
به گفته سیدعباس موسوی نژاد، این همایش با حضور 
مهمانان خارجی از کشــورهای حــوزه خلیج فارس، 
ایتالیا و 2کشور آفریقایی 21اردیبهشت در دانشگاه 
خلیج فارس برگزار خواهد شد. او همچنین پاکسازی 
ساحل، معرفی ظرفیت های گردشــگری بوشهر در 
حوزه خلیج فارس، نمایشگاه تنپوش های خلیج فارس 
در گناوه، شــب شعر در ســیراف، زنگ خلیج فارس 
در مــدارس، رژه قایق های تندرو در نوار ســاحلی و 
سیراف گردی را بخش دیگری از برنامه  بوشهری ها به 

مناسب روز خلیج فارس عنوان می کند.

تعامل جدید با خلیج فارس
گرچه ابعاد مختلف و مرتبط بــا خلیج فارس ازجمله 
تاریخ ، فرهنگ و هنر و حتی اکوسیستم و زیست بوم 
خلیج فارس در قالب کارگاه های آموزشی و پژوهشی 
جشــنواره مورد توجه قرار گرفته اســت، اما معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری هرمزگان 
معتقد است اقتصاد دریامحور با تکیه بر خلیج فارس 

بیش از پیش باید دیده شود.
احسان کامرانی با بیان اینکه کارهای زیادی می توان 
در تعامــل با خلیج فــارس انجام داد به همشــهری 
می گوید: اقتصــاد دریامحور در قالب گردشــگری 
دریایی، امنیت غذایی دریایی، بهره برداری از نفت و 
گاز و انرژی و ورزش های دریایی از حوزه هایی اســت 

که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
او معتقد اســت اقتصاد دریامحور نه تنهــا در حوزه 
خلیج فارس که در همه 7استان ســاحلی در شمال 

و جنوب ایران باید مورد توجه باشــد تا ظرفیت های 
مغفول مانده مورد بهره برداری قرار گیرند.

کامرانی البته تأکید می کنــد این موضوعات با توجه 
به اینکــه در برنامه ریزی هــای اســتان  نیز مطرح 
اســت، به مناســبت روز خلیج فارس و در پنل های 
تخصصــی در دانشــگاه ها و مجامع علمــی در حال 
بررسی و برنامه ریزی اســت و برای مثال مرکز ملی 
اقیانوس شناسی به طور ویژه در این زمینه کار می کند.

مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی 
به گفته او، در برنامه های جامع استانداری هرمزگان 
در حوزه اقتصاد دریامحور مورد توجه و برخی از این 
برنامه ها ازجمله افزایش جزایر گردشگری استان در 

حال اجرا و عملیاتی شدن است.
پیش از این و در ابتدای ســال جاری بود که استاندار 
هرمزگان اعالم کــرد با پیگیری و همــکاری معاون 
اول رئیس جمهوری، جزایر گردشگری هرمزگان به 
10مورد افزایش خواهد یافت. به گفته مهدی دوستی، 
هم اکنون 5جزیره هرمزگان قابلیت گردشگری دارند 
که این جزایر به 10مورد افزایش می یابد و با توســعه 
زیرساخت های مناســب، نقش پررنگی در گسترش 

صنعت گردشگری استان خواهند داشت.

   
از اینجا که ما ایستاده ایم، مروارید صید نمی شود، اما 
دریا هنوز هم با همه رنجی که به خود دیده، به روی 
ما لبخند می زند. ما، خون مان را با رگ هایی به بلندای 
کارون به جان آن می ریزیم؛ خونی شاید خشکیده از 
تازیانه سال ها خشکسالی، جنگ و سوءمدیریت، اما 
همانی است که در جان و توانمان مانده. ما میراث دار 
نه انسان، که خاک و شن و رود و درختیم. ما میراث دار 
خلیج فارسیم. اینجا خانه ماست؛ گاهی در قامت کارون 
خروشان، گاهی به شــکل یک بندر در حاشیه خلیج 

فارس و گاهی به شکل جزیره های پر از نخل. 

اینجا خانه ماست

سیده زهرا عباسی گزارش
خبرنگار

امروز، 10اردیبهشت روز ملی خلیج فارس است و به همین مناسبت، دوازدهمین جشنواره خلیج فارس با مشارکت هرمزگان  
بوشهر و خوزستان در حال برگزاری 

فیلموارهخلیجفارس
»فیلمواره خلیج فارس« برای نخستین بار از امروز، 10اردیبهشت به  مدت 3روز هم زمان در 
4استان خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان برگزار می شود. این رویداد ملی 
شامل برنامه هایی نظیر نمایش هم زمان فیلم از فیلم سازان 4استان، برپایی نمایشگاه عکس 

و نشست های تخصصی مجازی با حضور فیلمسازان و پیشکسوتان این عرصه خواهد بود. 
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شنبه 10  اردیبهشت 161401
 شماره  8487

 پس از کشــمکش های فــراوان 

خودرو
سرانجام مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، با کلیات طرح واردات خودرو، 
موافقت کرد. البته به نظر نمی رســد این پایان کار 
باشد، زیرا به رغم ســخنان انتقادی رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره شرایط فعلی صنعت 
و بازار خودرو، طبق رأی اعضا، طرح ساماندهی بازار 
خودرو باید در کمیســیون تخصصــی مجمع نیز 

بررسی شود.
به گزارش همشهری، به نظر می رسد سخنان صادق 
آملی الریجانی عامل مهمی در تغییر رویکرد مجمع 
به موضوع واردات خودرو بوده است. رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در جمع اعضای مجمع 
گفت: بر حسب گزارش منابع مطلع، نیاز و تقاضای 
بازار خودرو ۷۰۰هزار دســتگاه خودرو بیش از کل 
تیراژ تولید خودروسازان داخلی است، ضمن اینکه 
۷میلیون خودرو هم در صف اســقاط قــرار دارند؛ 
بنابراین معتقدم واردات خودرو، با شــرایطی که در 
مصوبه مجلس آمده، به حمایت از تولید داخلی ضربه 
نخواهد زد. به نظر می رســد این سخنان کلید فهم 

رویکرد تازه مجمع به واردات خودرو باشد.
البته پیش تر هم تخمین های کارشناسی از کسری 
دست کم 5۰۰هزار دستگاهی در بازار خودرو حکایت 
داشــت؛ چنان که منوچهر منطقی، معاون صنایع 
حمل ونقل وزیر صنعت با اشاره به تولید 9۰۰هزار 
دستگاه خودرو در سال گذشــته به صراحت اعالم 
کرده بود: وقتی عرضه در برابر تقاضا کم است، به طور 
طبیعی قیمت باال می رود. به گفته او محاسبات نشان 
می دهد بازار با 5۰۰هزار دستگاه کسری مواجه است 
و اگر یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو عرضه 

شود، بازار به تعادل خواهد رسید.
به باور کارشناسان همین کسری 5۰۰ تا ۷۰۰هزار 
دستگاهی بین کفه های عرضه و تقاضا، بازار خودرو را 
از تعادل خارج کرده و موجب شده قیمت خودروهای 
پرتقاضایی مثل پراید از 2۰۰میلیون و پژو2۰6 تیپ2 

از مرز 3۰۰میلیون تومان گذر کند. گمانه زنی های 
اولیه حاکی است احتماال مسئوالن بلندپایه در حوزه  
سیاستگذاری های باالدستی، به این نتیجه رسیده اند 
که برای آب کردن بهمن قیمت هــا در بازار خودرو، 
چاره ای جز واردات در پیش رو نیســت؛ وارداتی که 
البته می بایست بتواند کفه های عرضه و تقاضا را در 

بازار خودرو به تعادل نزدیک کند.

التهاب زیر پوست بازار
اما شاید موضوع دیگری که مجمع تشخیص مصلحت 
را به تغییر نظر نزدیک کرده، التهــاب موجود زیر 
پوست بازار خودرو باشد. به گزارش همشهری، در 
ماه های اخیر بازار خــودرو آنچنان ملتهب بوده که 
شاهد اســتقبال افکار عمومی از سخنان افراطی و 
غیرکارشناسی در فضای مجازی بوده ایم. چنان که 
ســخنان مســئوالن پلیس مبنی بر لزوم تعطیلی 
ایران خودرو و ســایپا، در شــبکه های اجتماعی به 

دفعات بازنشر داده شد. 
در یک مورد، تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس 
راهور گفته بود: با تعطیلی ایران  خودرو و ســایپا و 
واردات خودروهــای کم مصــرف خارجی می توان 
از اختالف هزینه پول ســوخت، حقــوق کارکنان 
2خودروســاز را پرداخت و آنها را تعطیل کرد. این 
اظهارات با انتقاد کارشناسان مواجه شد. رضا خانکی 
کارشــناس مالی در پاســخ به اظهارات جانشین 
رئیس پلیس راهور نوشت: میانگین قیمت خودرو 
در بازارهای جهانی ۱5 تا 25هزار دالر اســت. اگر 
ایران خودرو و ســایپا تعطیل شــوند، باید ساالنه 
۱.5میلیون خودرو وارد کشور شود. با فرض اینکه 
هزینه های حمل خودرو هم مجانی باشد، هر سال 
می بایست 2۰ تا ۴۰میلیارد دالر ارز به واردات خودرو 
تخصیص داده شود. او ادامه داد: با توجه به وضعیت 
ارزی کشور، این موضوع موجب می شود نرخ دالر به 

6۰ تا 8۰هزار تومان برسد. 
مجموعه این کشمکش ها در فضای مجازی از عمق 

التهاب به وجودآمده در ســطح جامعه بر اثر شرایط 
نابسامان بازار خودرو حکایت دارد؛ موضوعی که حاال 
به نظر می رسد موجب شده بازوی مصلحت سنجی 

نظام برای چاره جویی به فکر بیفتد.

سابقه ماجرا
شهریورماه سال قبل، مجلس طرح ساماندهی بازار 
خودرو را تصویب کرد. مراحل تصویب این طرح از 
مجلس دهم آغاز شده بود اما شورای نگهبان طرح 
مزبور را به دلیل ناهمســو بودنش با سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی، رد کرده بود. در مجلس یازدهم اما 
این طرح اصالح شد. علی بابایی کارنامی، نایب رئیس 
کمیســیون اجتماعی مجلس پس از تصویب این 
اصالحات اعالم کرده بود: مجلس برای مدیریت بازار 
به دنبال واردات حساب شده خودروهایی در محدوده 
5۰ تا 2۰۰ میلیون تومان اســت. با وجود این، طرح 
ساماندهی بازار خودرو مورد ایراد شورای نگهبان و 
سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و 

تصویب آن به بن بست خورد.
در واقع مشــکل از آنجا آغاز شــد که شورای عالی 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده۴ طرح 
ساماندهی صنعت خودرو ایراد گرفت. طبق ماده۴ هر 
شخص حقیقی و حقوقی می توانست به ازای صادرات 
خودرو یا قطعات خودرو یا ســایر کاالها و خدمات 
مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، نسبت به واردات 
خودرو اقــدام کند اما مجمع تشــخیص مصحلت 
نظام اعالم کرد این ماده خالف سیاســت های کلی 

نظام است.

نظر جدید مجمع تشخیص مصلحت 
حاال با توجه به تغییر شرایط، مجمع تشخیص هم 
به فکر گره گشایی افتاده اســت. چنان که عزت اهلل 
اکبری تاالرپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس خبرداده؛ کلیات طرح واردات خودرو به شرط 
صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه در 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده 
است. به گفته او این طرح برای بررسی بیشتر جزئیات 

آن به کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع شد.
هرچند با توجه به سخنان رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس به نظر می رسد هنوز این طرح نهایی 
نشده اما با این حال، سخنان رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نشان می دهد احتمال تصویب نهایی 
آن باالست. آیت اهلل صادق آملی الریجانی در آخرین 
نشست مجمع که با حضور روســای قوا برگزارشد، 
گفت: ۴۰سال اســت مقوله خودروسازی و تأمین 
نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتا به 2خودروساز 
داخلی معطوف کرده ایم. ۴۰سال است برای مردم 
محدودیــت ایجاد کرده ایــم. این موضــوع باعث 

ضایع شدن حقوق مردم می شود. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این 
سؤال را مطرح کرد که آیا مردم امروز از محصوالت 
2خودروســاز داخلی راضی اند؟ آیــا با قیمت های 
امروزی خودروهای داخلی، به شرط آنکه تعرفه های 
واردات باال نباشــد، مردم نمی تواننــد از خودروی 
بهتری اســتفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم 
به مردم نیســت؟ آیا اینکه مــردم را مجبور کنیم 
فقط محصوالت کم کیفیت 2خودروســاز داخلی را 

خریداری کنند، عامل رقابت است؟ 
آیت اهلل آملی الریجانــی در ادامه به صراحت گفت: 
به نظر می رســد می توان این طرح را به نحوی جمع 
کرد، بنابراین پیشنهاد روشن آن است که با افزودن 
قیودی بر نظر مجلس، مجمــوع نظرات مخالفان و 
موافقان تأمین شود و با اصل واردات موافقت کنیم. 
او در عین حال تأکید کرد: بهتر است برای خروج از 
بن بست ها قیود و شروطی در نظر گرفته و تشخیص 

آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود.
گزارش های رسمی منتشرشــده حاکی است پس 
از ســخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
این طرح با رأی اکثریت اعضا برای بررسی بیشتر به 

کمیسیون مشترک ارجاع شد.

واردات خودرو در ایستگاه آخر
مجمع تشخیص مصلحت به آزادسازی واردات چراغ سبز نشان داد

مجمع تشخیص مصلحت نظام با کلیات طرح واردات خودرو موافقت کرد و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع داد

با اعالم رئیس سازمان برنامه و بودجه، به ر غم افزایش قیمت آرد برای اصناف و صنایع، آرد نانوایی ها همچنان با نرخ سابق تامین خواهد شد
نان گران نمی شود؛ ماکارونی شاید

اعالم خبر افزایش قیمت آرد صنف و صنعت در هفته 

بازار
گذشته نگرانی های زیادی را درباره قیمت های جدید 
نان و ماکارونی در میــان مصرف کنندگان ایجاد کرد، 
چنان که فعاالن فضای مجازی اعالم این خبر را با چند برابر شدن نرخ نان 
 و دیگر محصوالت وابسته به آرد ازجمله ماکارونی مساوی دانستند، اما 
اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد دست کم در 

زمینه نان، نرخ جدید آرد محرکی برای رشد قیمت نخواهد بود.
 مسعود میرکاظمی با بیان اینکه آرد نانوایی ها همچنان به قیمت سابق 
عرضه می شود اعالم کرده است: جهت گیری تصمیم دولت درباره افزایش 
قیمت آرد صنف و صنعت، برای بخش هایی است که روی کاالهای آن 
قیمت گذاری اعمال نمی شــده، این موضوع به قیمت نان ربطی ندارد. 
به گفته رئیس سازمان برنامه، فعال برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانه ها 

هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
جلوگیری از قاچاق آرد به دیگر کشورها، یکی از دالیل عنوان شده در 
تصمیم دولت برای افزایش نرخ آرد بوده، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ضمن اشــاره تلویحی به این موضوع گفته اســت: فضای زیادی برای 
صادرات آرد داریم، کشورهای همسایه ما هم به آرد نیاز دارند، ما هم مازاد 
ظرفیت داریم. به گفته او، همسایگان شمالی ما گندم دارند، می توانیم آن 
گندم ها را در داخل به آرد تبدیل و به همه کشورهای منطقه صادر کنیم، 
اما چون اکنون این فرایند یارانه ای است، قاچاق می شود و نمی توانیم 
از این ظرفیت اســتفاده کنیم. اما اگر اصالحات قیمتی صورت بگیرد 
و یارانه مستقیم به خود مردم پرداخت شود، بسیاری از این ظرفیت ها 

فعال خواهد شد.

زمینه چینی برای افزایش نرخ
در گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه، به سازوکار پرداخت یارانه و 
زمان اجرای شیوه های جدید اشاره مشخصی نشده است، ضمن اینکه 
میرکاظمی تأکید دارد قیمت نان و آرد نیز قرار نیســت تغییر کند اما 
اتحادیه های صنفی مرتبط با نان از مدت ها قبل، از افزایش هزینه تولید 
در بخش های دیگری، غیراز تامین آرد، خبر داده و برای افزایش قیمت 

نان زمینه چینی کرده اند. چنان که انجمن ها و اتحادیه های مرتبط تغییر 
قیمت دیگر محصوالت وابسته به آرد مثل ماکارونی و بیسکوییت و کیک 

را به صورت قطعی اعالم کرده اند.

افزایش ناگزیر نرخ ماکارونی 
شــاید در این بین بحث برانگیزترین افزایش نرخ مربوط به ماکارونی 
باشد، زیرا در شرایطی که نرخ برنج سر به فلک کشیده ماکارونی به عنوان 
یک خوراک جایگزین نقش مهمی در تغذیه اقشار کم درآمد دارد. اما 
با این حال عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ماکارونی ایران اعالم کرده؛ به دنبال افزایش قیمت آرد، تولیدکنندگان 
ماکارونی نیز ناچار به افزایش قیمت این محصول هستند. البته محسن 
امینی تأکیدکرده اســت: هنوز ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان قیمت نهایی ماکارونی را ابالغ نکرده است. زیرا به گفته 

او نرخ جدید ماکارونی باید در دولت نیز تأیید شود.
شــاید همین بالتکلیفی در اعــالم نرخ جدید ماکارونی اســت که در 
روزهای اخیر به کمبود ایــن کاال در برخی مراکز فــروش دامن زده، 

چنان که رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق ایران می گوید: تعلل در 
تعیین قیمت گندم برای صنف و صنعت در یــک و نیم ماه اخیر باعث 
شده کارخانه های تولیدی نتوانند مواداولیه تولید را تامین کنند؛ نبود 
مواداولیه در کارخانه های تولیدی میزان عرضه ماکارونی را کاهش داده 
است. به گفته او، ۷۰درصد قیمت ماکارونی متاثر از قیمت آرد است در 
نتیجه پیش بینی ها از افزایش بیش از 2برابری قیمت این محصول در 

آینده نزدیک حکایت دارد.
مهرداد نوری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه های 
ماکارونی هم ســخنان امینی را تأیید می کند و می گوید؛ افزایش نرخ 
ماکارونی با درصدهای باال دور از ذهن نیســت. او در عین حال تأکید 
می کند: ایــن رقم مورد نظر و پیشــنهاد انجمن صنفــی کارفرمایان 
ماکارونی نیست. تولیدکنندگان در شــرایط فعلی مطالبه این میزان 
افزایش قیمت را ندارند، زیرا با توجه به مشکالت معیشتی همه باید با 

هم همکاری کنند.

قیمت آرد چقدر افزایش یافت؟
افزایش قیمت آرد صنف و صنعت خبری بود کــه به دنبال رونمایی از 
قیمت امسال خرید تضمینی گندم از کشاورزان منتشر شد و حاشیه های 
زیادی را در 2هفته گذشته به همراه داشت. با اعالم نرخ ۱2هزار تومانی 
هر کیلو گندم برای صنف و صنعت، کارشناسان اقتصاد بازار قیمت هر 
کیلو آرد برای صنایع وابســته به این محصول را ۱6هزار تومان برآورد 
کردند، درحالی کــه تا امــروز آرد اصناف و صنایع بــا قیمت هر کیلو 
2هزارو5۰۰تومان تامین می شد. سه شنبه هفته گذشته قیمت برآورد 
شده جنبه رسمی تری به خود گرفت و اگرچه اعالم شد تا زمان بررسی 
آن در ستاد تنظیم بازار، این نرخ نهایی نخواهد بود اما شنیده ها حاکی 
از رســمیت یافتن قیمت آرد با همان ارقامی است که سازمان حمایت 
اعالم کرده است. بر این اساس، هر کیلو آرد ۱8درصد سبوس گیری شده 
۱5هزارو۷۰۰تومان، آرد 2۱درصد سبوس گیری شده ۱6هزار تومان و 
آرد 2۷درصد سبوس گیری شده نیز ۱6هزارو9۰۰تومان برای صنف و 

صنعت تمام می شود.

جلیل ساالری
معاون وزیر نفت

قیمت گازوئیل در کشــورهای همسایه، 
۶۰برابر قیمت آن در ایران است. با توجه 
بــه اختــاف قیمــت گازوئیــل در ایــران و 
کشــورهای همســایه، قاچــاق ســوخت 
جــذاب اســت. با توجــه بــه ایــن اختاف 
قیمت، عمده قاچاق ســوخت مربوط به 
گازوئیل است، اما در مورد بنزین به دلیل 
کنترل مصــرف با کارت ســوخت، قاچاق 

قابل کنترل است.

محمد  هللا  داد 
معاون هماهنگی توزیع توانیر

عــزم وزارت نیــرو بــرای اســتفاده کامل از 
ظرفیت همــکاری صنایع اعــم از صنایع 
ســنگین و صنایع بخــش توزیــع در دوره 
اوج بــار امســال جــدی اســت. براســاس 
ســازوکاری کــه در وزارت صمــت طراحی 
شده، امســال برنامه همکاری صنایع با 
برق، با رعایت دغدغه های سال گذشته 

تدوین می شود. 

مهدی کاظمی
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و 

ماشین آالت
طبق ســنوات هرســاله در ابتدای ســال، 
نه  صرفا در قطعات لوازم یدکی، بلکه در 
تمام کاالهای صنوف و خدمات، افزایش 
قیمــت رخ می دهــد؛ امــا ســال جاری 
تفاوتی با ســال های گذشــته هــم دارد و 
آن، موضوع تصویب افزایش ۵۷درصدی 
حقوق و دستمزدهاســت. در سال جاری 
افزایش حقوق ها مازاد بر افزایش قیمت 
عــرف هرســاله شــده و بــه ایــن ترتیــب 
نمی تــوان کاالهــا را بــا قیمت های ســال 

گذشته عرضه کرد. 

میوه های پرتقاضا، چند؟ 
هفته گذشــته تابلوی قیمت میوه های پرفــروش در میادین 
میوه وتره بار شاهد تغییراتی بود که مهم ترین آنها کاهش 3هزار 
تومانی قیمت گوجه ســبز بود. دیگر نوبرانه ها شــامل چغاله، 
توت فرنگی و ملون تغییر قیمتی نداشتند و از میان میوه هایی که 
افزایش قیمت داشتند، سیب زرد شاخص ترین بود. قیمت سیب 
در هفته گذشته کیلویی 8۰۰تومان افزایش داشت. روزانه بین 
3تا ۴هزار تن میوه در میادین سطح شهر تهران عرضه می شود 

که با نرخ مغازه ها اختالفی بیش از 3۰درصدی دارد.

سیب زرد

16.500
27.000

خیار 
گلخانه ای
10.400
14.000

کیوی

14.400
25.000

 قیمت
در میادین

 قیمت
در سطح شهر

کیلوگرم/ تومان

31.000
34.000

موز

میادین

بازار ها
چهره ها

قیمت ها به تومان
اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

نان آوران، تست 
مینی سیاه - 270گرمی

9.500
12.000

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

سه نان، تافتون 
طالیی - 450گرم

4.500
9.000

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

نان آوران، گاتای 
گردویی - 240گرمی

14.000
17.500

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

هورسان، باگت - 
455گرمی

9.000
12.000

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

نان آوران، تست 
غالت - 500گرمی

16.500
22.000

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

سه نان، پیتا 1+5 - 
370گرمی

4.000
8.000

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

سه نان، تست 
هفت غله - 530گرمی

14.500
25.000

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

هورسان، پردانه - 
710گرمی

20.000
25.000

ارز

جنگ روانی در بازار ارز 
 اخبار رسانه های داخلی و خارجی سیگنال های متفاوت 

به نرخ ارز ارسال می کنند

در شرایطی که مقام های مســئول با هدف کاهش التهاب بازار 
می گویند حجم در آمدهای ارزی ایران افزایش یافته، نرخ دالر، 
تحت تأثیر اخبار رســانه های غربی از مرز 28هزار تومان عبور 
کرده است. فعاالن بازار می گویند؛ با توجه به مجموعه شرایط 
به نظر می رسد شاهد آغاز نوعی جنگ روانی و رسانه ای در بازار 

ارز هستیم.
به گزارش همشهری، صدور ســیگنال های متناقض، بازار ارز را 
ســردرگم کرده، چنان که همین عامل موجب شد قیمت دالر 
در آخر هفته قبل برای دومین بار در سال جاری از مرز 28هزار 
تومان عبور کند. بــا وجود آنکه مقام های مســئول می گویند 
درآمد های ارزی افزایش یافته و منابع ارزی بلوکه شــده ایران 
آزادشده، هنوز اطالعات کاملی از میزان افزایش درآمد های ارزی 
ایران وجود ندارد. ضمن اینکه گزارش های برخی منابع غربی در 
مورد منتقل نشدن ارزهای بلوکه شــده به داخل، به ابهام های 
موجود در بازار ارز دامن زده اســت. به نظر می رسد بازار ارز در 
شرایط فعلی به شفاف سازی  بیشــتری نیاز دارد تا جلوی رشد 

قیمت ها گرفته شود.

افزایش درآمد های ارزی
رئیس کل بانک مرکــزی می گوید؛ درآمد هــای ارزی ایران به 
شکل قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته علی صالح آبادی 
همه درآمد های ارزی حاصل از صادرات به ویژه صادرات نفتی 
در فروردین ماه وصول شــده است. همچنین در اطالعیه بانک 
مرکزی نیز تأکید شده است؛ عرضه و معامله ارز صادرکنندگان 
در سامانه نیما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 9۰درصد 
رشد کرده اســت. همزمان جواد اوجی، وزیر نفت نیز در پاسخ 
به این پرســش که آیا ایران درآمد ارزی حاصل از سوخت های 
صادراتی را با توجه به تحریم ها در اختیار می گیردیا خیر؟ گفته 
اســت:هر چه نفت و میعانات محصوالت پتروشیمی فروختیم 
همه را زمان سر رســید وصول کرده ایم. احمد مهدوی ابهری 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی نیز میزان 
صادرات محصوالت پتروشیمی در سال گذشته را ۱۴.5میلیارد 
دالر اعالم کرد و گفت: ۱2.5میلیارد دالر از ارز حاصل از صادرات 
پتروشیمی در سامانه نیما برای تامین ارز موردنیاز کشور عرضه 
شده است. محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران هم از افزایــش عرضه ارزهای خانگی در بــازار خبر داد 
و گفت: با ممنوعیت نگهداری بیش از ۱۰هــزار دالر در خانه، 
قســمتی از ارزهای خانگی برای تبدیل به سکه به بازار عرضه 
شده است. به باور کارشناســان، در شرایطی که به طور طبیعی 
رشد درآمدهای ارزی و افزایش عرضه ارز باید به کاهش قیمت 
ارز منجر شود اما این رویداد تاکنون از شیب صعودی قیمت دالر 
جلوگیری نکرده است، که شاید دلیل آن ارائه نشدن جزئیات 

دقیق آمارهای ارزی باشد.

آزاد سازی  منابع ارزی
همزمان با کمبود اطالعات در مورد میــزان در آمدهای ارزی، 
که تاکنون محرمانه تلقی شــده، اخبار متفاوتــی نیز در مورد 
آزاد سازی  منابع ارزی به گوش می رسد از یک سو منابع داخلی 
بارها گفته اند؛ بخشی از درآمد های ارزی بلوکه شده ایران آزاد 
شده اما هیچ گاه مشخص نشده چه میزان ارز و از چه محلی آزاد 
شده است. همین ابهام موجب شده فضای بازی برای رسانه های 
غربی فراخ و گشاده شود. چنان که به تازگی روزنامه گاردین به 
نقل از یک منبع ناشــناس دولتی ایران مدعی شده بود: بدهی 
۴۰۰میلیون پوندی انگلیس در زمــان آزادی نازنین زاغری و 
انوشه آشوری، 2تبعه انگلیســی-ایرانی، هنوز به دست تهران 
نرسیده است. این روزنامه مدعی شد این پول در عمان بلوکه شده 
و فقط یک میلیون پوند آن به تهران منتقل شده است. هرچند 
روابط عمومی بانک مرکزی ادعای نشریه گاردین را رد کرده و 
توضیح داده؛ 39۰میلیون پوند بدهی انگلیس به ایران، به طور 
قطعی و کامل توسط  بانک مرکزی ایران وصول شده است، اما 
به نظر می رسد این جنگ روانی در بازار ارز تا زمانی که از آمارهای 

درآمدهای ارزی ابهام زدایی نشود، ادامه خواهد داشت.

  ترکیه و چین بازار مبلمان را گرفتند
علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه مبل ســازان و درودگران ایران 
گفت: اکثر بازارهای مبلمان در منطقه را ترکیه و چین گرفته اند. 
جمعیت کشــور های منطقه بیش از 5۰۰میلیون نفر است که 
احتیاج به کاالهای ایرانی دارند اما متأسفانه همکاری الزم در 
این زمینه وجود ندارد و به همین دلیل آمار صادرات مبل ایرانی 

خیلی پایین است.

  شوینده ها از هفته آینده گران می شود
بختیار علم بیگی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع شوینده از 
افزایش قیمت مواد شوینده بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد و 
گفت: به دلیل گران شدن مواداولیه داخلی و خارجی و همچنین 
افزایش دستمزد کارگران در چند ماه گذشته، تصمیم گرفته 
شد بعد از ماه رمضان قیمت شوینده ها را افزایش دهیم تا برای 

تولید کننده ها صرفه اقتصادی داشته باشد.

  کاهش 1200تومانی قیمت شکر در میادین 
براساس آخرین نرخنامه ســازمان مدیریت میادین شهرداری 
تهران، قیمت شکر در میادین میوه و تره بار تهران با ۱2۰۰تومان 
کاهش، هر بسته یک کیلوگرمی ۱5۱5۰تومان عرضه می شود. 
براساس این نرخنامه، قند حبه پرســی هر کیلوگرم 22هزار 
تومان، قند شکسته بسته بندی ۱۰کیلوگرمی 2۴8هزار تومان، 
قند شکسته بســته بندی 5کیلوگرمی ۱25هزار تومان و قند 
شکسته بسته بندی 3کیلوگرمی ۷52۰۰تومان در میادین میوه 

و تره بار عرضه می شود.

 صادرات دام همچنان ممنوع است
مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران گفت: صادرات دام به منظور 
حفظ تنظیم بازار داخل کماکان ممنوع است. در شرایط کنونی 
برای جبران کمبود عرضه الشه در داخل و جلوگیری از التهاب 
بازار اقدام به واردات کرده ایم.رضا ســالمی افــزود: هم اکنون 
هر کیلو دام ســبک مازاد دامداران با نرخ 62 هزار تومان و دام 
سنگین 5۰ هزار تومان با ۱.۷۰۰ گرم جو به جهت پایداری تولید 

خریداری می شود. 

پرتقال 
توسرخ

15.200
27.000

چغاله 
بادام

48.000
100.000

خربزه 
ملون

11.900
26.000

گوجه سبز

56.000
80.000

تغییرات یکساله قیمت 
نان های بسته بندی

مقایسه قیمت انواع نان های بسته بندی شده شرکتی 
عرضه شده در ســوپرمارکت ها نشان می دهد این 
نان ها در فاصله اردیبهشت ســال گذشته تا امروز 
بین 3۰ تا 5۰درصد افزایش قیمت داشــته اند. این 
تغییرات قیمتی که در یکــی از برندهای معروف تا 
۱۰۰درصد نیز می رسد در حالی است که با افزایش 
قیمت آرد صنــف و صنعت، قیمــت کنونی انواع 
نان های صنعتی نیز در آینده نزدیک شاهد تغییرات 

زیادی خواهد بود.

سوپرمارکت



فینال دربسته!
 نساجی به یک قهرمانی تاریخی رسید
اما اتفاقات فینال کامال تحت تأثیر 

دعواهای قبل از مسابقه و درهای بسته 
رختکن قرار گرفت

با وجود گذشــت 3روز از فینال جام حذفی، 
حرف وحدیث ها درباره اتفاقــات ابتدای این 
بازی همچنان ادامه دارد و هر ساعت یکی از 
اعضای کادر فنی 2تیم علیه یکدیگر مصاحبه 
می کنند. ســوژه مصاحبه ها و حمالت لفظی 
علیه یکدیگر هم همــان دعوای عجیب 2تیم 
بر سر رختکن ها ســت. برای هواداران فوتبال 
خیلی عجیب بود که ســاعتی قبل از شروع 
این مســابقه، ویدئویی از دعــوای مربیان و 
دســت اندرکاران 2تیــم روی کانال ها قرار 
گرفت. معموال عادت داشــتیم این دعواهای 
داخل تونل ورزشگاه را بعد از پایان هر مسابقه 
تماشــا کنیم اما این بار دو طرف خیلی زودتر 
دست به کار شده بودند! داستان از این قرار بود 
که براساس قرعه کشی قبل از مسابقه، رختکن 
میزبان به تیم نساجی و رختکن میهمان به تیم 
آلومینیوم تعلق گرفته بود. اما نساجی چی ها 
ساعاتی قبل از بازی رختکن میهمان را تصرف 
می کنند و اعضای آلومینیــوم هنگام ورود به 
ورزشگاه با درهای بســته این رختکن مواجه 
می شــوند. تیم اراکی حدود 25دقیقه پشت 
درهای بســته رختکن مانده بودند و ویدئوی 
جروبحث مهدی رحمتی با درودگر و سهیل 
مهدی و ســایر مســئوالن برگزاری مسابقه 
خیلی زود در فضای مجازی وایرال شــد. تیم 
نســاجی در 2بازی قبلی اش مقابل استقالل 
و مس کرمان نیز از همین رختکن اســتفاده 
کرده بود و به گفته برخی از مربیان آلومینیوم 
آنها به دلیل اینکه این رختکن را برای تیم شان 
خوش یمن می دانستند، اصرار داشتند در این 
بازی هم از همین رختکن میهمان اســتفاده 
کنند؛ البته اگر در گمانه زنی پیرامون انگیزه 
نســاجی چی ها به همین حد اکتفــا کنیم و 
پای رمل و جادوگری را وسط ندانیم. خالصه 
در تمام دقایقی که آلومینیومی ها پشــت در 
رختکن مانده بودند، دو سه نفر از اعضای کادر 
فنی و تدارکات نساجی با هماهنگی سرمربی 
این تیم درون رختکن بوده  و در را قفل کرده 
بودند. همین اتفاقات باعث عصبانیت شــدید 
اعضای آلومینیوم شده و به محض ورود ساکت 
الهامی به ورزشــگاه درگیری هایــی میان او 
و کادر فنــی اراکی ها رخ می دهــد. به گفته 
مربیان آلومینیوم، ســاکت الهامــی در این 
درگیری لگدی به محمد نــوازی  زده و البته 
از الفاظ زشتی هم استفاده کرده است. اشکان 
نامداری، مربی دروازه بان های آلومینیوم دیروز 
به طرفداری گفت: »وقتی کلید یدک آوردند و 
در را باز کردند، دیدیم 3نفر از اعضای نساجی 
داخل هستند. من از بین آنها علی جانملکی 
را می شــناختم که با لبخند آمد بیرون. واقعا 
خجالت آور است.« محمد نوازی هم در گفت وگو 
با تلویزیون مدعی شد: »زمانی که ساکت الهامی 
همراه با تیمش وارد تونل ورزشگاه آزادی شد، 
همزمان به فردی کــه داخل رختکن بود زنگ 
زد و گفت در را باز کنند.« در نهایت این غائله 
با انتقال اعضای نساجی به رختکن دیگر ختم 
شد اما تمامی اعضای تیم آلومینیوم بعد از بازی 
مدعی شــدند همین جنگ های روانی باعث 
شکست آنها شــده و مهدی رحمتی هم رو به 
دوربین های تلویزیون گفت: »بازی را بیرون از 

زمین باختیم.«

شانسودفاعوکلینشیت
گذشــته از بحث های حاشــیه ای، بحث های 
فنی کارشناســان پیرامــون این مســابقه 
همگی حکایت از برتــری آلومینیوم در این 
مســابقه دارند و قهرمانی نســاجی را حاصل 
خوش شانســی این تیم و کم دقتی مهاجمان 
حریف در ضربــات آخر می داننــد. آمارهای 
متریکا نشــان می دهند آلومینیــوم در این 
مسابقه 55درصد مالکیت توپ داشته، 99پاس 
بیشتر از حریف داده و در ازای 19شوتی که به 
ســمت دروازه زده فقط متحمل 8شوت شده 
است. در شوت های داخل چارچوب هم برتری 
5-3 از آن آلومینیوم است و به خاطر داریم که 
اراکی ها عالوه بر 5شوت داخل چارچوب 2بار 
هم تیر دروازه نســاجی را لرزانده اند. ساکت 
الهامی بعد از بازی گفت: »نیمه اول، بدترین 
نیمه نســاجی در دوره مربیگــری من بود.« 
البته تیم او در نیمه دوم کمی بهتر شد اما باز 
هم اشــتباهات زیادی در خط دفاعی داشت 
و بعــد از گلی که روی ضربه ایســتگاهی زد، 
با خوش اقبالی از چنــگ آلومینیوم فرار کرد. 
امید گل نساجی در این بازی فقط 0.14 بود 
اما با همین امید گل اندک به یک گل رسید. 
درحالی که آلومینیــوم از امید گل0.84 هیچ 
بهره ای نبرد و با بدشانســی نخستین فینال 
عمرش را باخــت. دروازه علیرضا حقیقی در 
این بازی هم بســته ماند تــا او جام حذفی را 
با 390دقیقه گل نخوردن به پایان برســاند. 
نســاجی طی 5بازی اش در ایــن جام فقط 
یک گل خورد که آن هــم در دقیقه30 بازی 
با گل گهر توســط رضا شــکاری زده شد اما 

قائمشهری ها آن مسابقه را 3-1 بردند.

  شنبه     10 اردیبهشت  1401     28  رمضان  1443       سال سی ام          شـماره  8487

مورد عجیب دراگان
تردیدها در مورد ماندن یا نماندن اسکوچیچ در 

تیم ملی کشورمان همچنان ادامه دارد؛ چرا حتی 
یک ملی پوش یک پست به نفع او نمی گذارد؟

20

کلوپ که قراردادش 2 سال بعد با 
لیورپول تمام می شد، برای 2 سال دیگر 

قراردادش را با سرخ ها تمدید کرد

فعال تیم ملی روی هواستتمدید با آقای معمولی

1819

خودم هم 
همین قرعه 
را انتخاب 
می کردم
سردار آزمون در گفت وگو با همشهری 
قرص و محکم از سرمربی تيم 
ملی دفاع کرده و می  گويد: کوبيدن 
اسکوچيچ واقعا خنده دار است

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

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

پخش زنده روز

لیدز

منچسترسیتی
21:00

نیوکسل

لیورپول
16:00

لیگ برتر انگلیس

رئال مادرید

اسپانیول
18:45

اللیگا اسپانیا

اتلتیک بیلبائو

اتلتیکومادرید
23:30

شقایق روزبهان، کاپیتان قائمشهری تیم 
فوتبال سپاهان از قهرمانی نساجی خوشحال 

شده اما خودش را سپاهانی می داند
گزارش

ماینتس

بایرن مونیخ
18:00

بوندسلیگا آلمان

دورتموند

بوخوم
18:00
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وز چهره ر

ساکت الهامی؛ 
سرمربی تیم ملی!
 وقتی جواد نکونام با صعود

 از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
گزینه می شود...

یکی از بهترین اتفاقاتی که هفته گذشته رخ داد، 
صعود فوالد خوزســتان از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا بود. در شــرایطی که پرسپولیس 
و اســتقالل را به دلیل شــاهکار مدیران فوتبال 
کشورمان از دست داده بودیم و سپاهان هم خیلی 
زود اوت شد، فوالد به عنوان صدرنشین از گروهش 
صعود کرد و حــاال تنها پرچمــدار فوتبال ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا به شــمار می رود. خیلی 
هم عالی. بعد از صعود فــوالد اما اظهارنظرهایی 
داشــتیم که شــاید عجیب ترین آنها مربوط به 
رحمان رضایی بود. این مدافع پیشــین تیم ملی 
فوتبال کشــورمان گفت: »به نظرم همین امروز 
هدایت تیم ملــی در جام جهانی را باید به نکونام 
بدهند. جواد به راحتی می تواند این تیم را اداره 

کند.«
این که دراگان اسکوچیچ خوب است یا بد و اصال 
باید بماند یا نه، یک بحث دیگر اســت. در کمال 
شــگفتی با وجود باقی بودن تنها 6 ماه زمان تا 
جام جهانی هنوز تکلیف مســئله بــه این مهمی 
روشن نشده است. با این حال افکار عمومی عقیده 
دارد اگر قرار به عزل اسکوچیچ باشد، یک مربی 
بزرگ بین المللی باید جانشین او شود. با کمال 
احترام به جواد نکونام، اینکه یک مربی داخلی 
سرد و گرم نچشــیده را بعد از یک قهرمانی 
حذفی و سوپرجام گزینه نیمکت تیم ملی 
کشورمان آن هم برای جام جهانی بدانیم، 
پایین آوردن اســتانداردهای این نیمکت 
است. به هر حال کارلوس کی روش برای خودش 
وزنی داشت و پس از او هم فدراسیون خودش را 
مقید به استخدام مربی در تراز بین المللی دانست. 
مارک ویلموتس حداقل روی کاغذ سوابق شایانی 
داشت. صرفا شکست او و بحران مالی فدراسیون 
منجر به حضور اسکوچیچ با کارنامه ضعیف شد، 
اما دراگان نتایج مافــوق تصوری گرفت و همین 
عملکرد درخشان امروز همه را سر دوراهی قرار 

داده است.
حتی اگــر قرار بــه نبودن اســکوچیچ باشــد، 
استانداردی که در 10سال گذشته برای تیم ملی 
تعریف شده باید حفظ شود. اگر قرار است مربیان 
بومی با چنیــن موفقیت هایــی گزینه نیمکت 
تیم ملی شــوند، خب از حاال می شود به ساکت 
الهامی هم فکر کرد؛ به هر حــال او هم 2 تا جام 
حذفی گرفته و دلیلی نــدارد گزینه هدایت تیم 
ملی نباشد! اگر هم فضیلت نکونام به اعتبار او در 
دوران بازی است، پس علی کریمی و علی دایی را 
دریابید. چه فرقی می کند؟ کاش اینقدر عجول و 

احساساتی نباشیم.

می خواهی در مورد فجرسپاسی بنویسند؟

امان از دست این افشاگران!

زیاد طول نمی کشد

یحیی گل محمدی از عالم و آدم گله 
دارد و به زمین و زمان بدبین است. 
او به تازگی گفته: »هنوز 6 هفته 
به پایان فصل باقی مانده و اینکه 
رسانه ها فقط در مورد نقل وانتقاالت 
پرسپولیس می نویســند بودار است.« 
بودار است؟ خب می خواهی تیتر یک مطبوعات و سایت ها به 
نقل وانتقاالت احتمالی فجرسپاسی و پدیده مشهد اختصاص 
پیدا کند؟ مثل روز روشن است که پرسپولیس و استقالل برای 
مردم جذابیت بیشتری دارند و رسانه ها هم اخبار مربوط به آنها 
را به شکل ویژه ای پوشش می دهند. 50 سال است که اینطور 
است؛ ربطی هم به دوران طالیی حضور شما در پرسپولیس 
ندارد. اتفاقا در مورد استقالل هم زیاد می نویسند. کل نیم فصل 
اول بحث در مورد جدایی و مقصد رشید مظاهری بود. کمتر 

ایراد بگیرید و همه  چیز را زیر سؤال ببرید آقای مربی علم گرا!

ایــن چنــد روز افشــای پرداخت 
پاداش های کالن و عجیب و غریب به 
ارکان مختلف مجموعه فدراسیون 
فوتبال، از آشپز و خبرنگار و عکاس 
گرفته تا اعضای هیأت رئیسه حسابی 
جنجال ساز شد و افکار عمومی را متحیر 
کرد. حاال اما مهرداد سراجی، عضو هیأت رئیسه فدراسیون در این 
مورد گفته: » همه کارمندان و اعضای هیأت رئیسه و کارکنان 
فدراســیون فوتبال از حقوق، پاداش و حق جلسات برخوردار 
هستند. البته افشای این مسائل در رسانه ها کار غیراخالقی بوده 
است و نباید اتفاق می افتاد و باید این رویه اصالح شود.« بله؛ باید 
این رویه اصالح شود. اصال چه معنی دارد 4 مدیر مظلوم مختصر 
پاداشی بگیرند و بعد رســانه ها آن را منتشر کنند؟ پس حریم 
خصوصی مردم چه می شود؟ واقعا که ما هر چه بدبختی در این 

مملکت می کشیم از دست همین افشاگران است.

مهدی عبدی به خاطر ترک بی اجازه 
محل تمرین پرسپولیس در جریان 
بازی دوســتانه با نیروی زمینی و 
حضور در مراسم جشن قهرمانی 
نســاجی در جام حذفی، از سوی 
کادرفنی سرخپوشــان کنار گذاشته 
شده اســت. به هر حال عبدی بی انضباطی کرده و باید تنبیه 
می شد. در این مورد شکی نیســت، اما مهاجم مازنی قرمزها 
زیاد هم نباید ناراحت باشد، چون بعید است دوران دوری او از 
تمرینات چندان به درازا بکشد. حامد لک که این اواخر به شدت 
افت کرده و با یحیی گل محمدی هم درگیر شــده بود، بعد از 
چند روز به تمرینات برگشــت و گویا روی گل های خورده از 
نیروی زمینی هم بار دیگر هنرنمایی کرده است. تازه قبل از این 
داستان ها قرارداد لک را تمدید هم کردند. در نتیجه عبدی هم 
می تواند مدتی استراحت کند و خیلی زود به تمرینات برگردد!

تیم نســاجی با پیــروزی در فینال جام 
حذفی تبدیل به پانزدهمین تیمی شــد 
که افتخار قهرمانی در این جام را به دست 
می آورد. پیش از این تیم های استقالل، 
پرسپولیس، صبا، نفت و سایپا از تهران، ذوب آهن و سپاهان از اصفهان، 
شاهین و فوالد از اهواز، فجرسپاســی و برق از شیراز، ملوان از انزلی، 
تراکتور از تبریز و بهمن از کرج سابقه قهرمانی در این جام را داشتند. 
نساجی با این قهرمانی نوبرانه، هم نام خودش را به عنوان پانزدهمین 
تیم به لیســت تیم ها اضافه کرد و هم قائمشهر را تبدیل به هشتمین 
شهری کرد که جام حذفی ایران را برنده شده است. رکورددار قهرمانی 
در این جام همچنان استقالل است که با 7قهرمانی، یک جام بیشتر 

از پرسپولیس دارد.

در طــول فینال جام حذفی، گزارشــگر 
مسابقه بارها یادآوری کرد که علی دایی 
و علی پروین با 3عنوان قهرمانی، مربیان 
رکورددار این جام هستند. او اصرار داشت 
در این میان نام بهمــن صالح نیا را از قلم بینــدازد که خیلی زودتر از 
دایی و پروین 3بار جام حذفی را با تیم ملوان به خانه برده بود. صالح نیا 
به عنوان اسطوره باشــگاه ملوان شناخته می شــود و در انزلی همان 
جایگاهی را دارد کــه پروین و مرحوم پورحیدری در پرســپولیس و 
استقالل دارند. او در سال های 1355، 1365و 1369 با ملوان قهرمان 
جام حذفی شد و آخرین قهرمانی اش را با بردن پرسپولیس و استقالل 
در نیمه نهایی و فینال به دست آورد. دایی و پروین هم 3قهرمانی دارند 
و پورحیدری، قلعه نویی، بوناچیچ، گل محمدی و ساکت الهامی 2بار 

این جام را برده اند.

سپاهان با 4بار رسیدن به فینال و پیروزی 
در هــر 4فینــال از این لحــاظ صاحب 
رکوردی ویژه در تاریخ جام حذفی است. 
استقالل و پرسپولیس به ترتیب 6 و 2بار 
در فینال شکست خورده اند. فرهاد مجیدی در همین دو سه سال اخیر 
به تنهایی تعداد شکست های استقالل در فینال را از 4 به 6 رسانده است. 
ذوب آهن از 5فینال به 4قهرمانی رســیده و فقط یک بــار در فینال به 
فجرسپاسی باخته است. ملوان اما تعداد باخت هایش در فینال بیشتر از 
بردهاست؛ این تیم 7بار فینالیست شده و 3بار به قهرمانی رسیده است. 
نساجی امسال به جمع تیم های شاهین اهواز، سایپا و فوالد رسید که 

فقط یک بار به فینال رسیده اند اما همان یک بار جام را به خانه برده اند.

نكته بازی

متریكاآماربازی
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علی دایــی در برخی  مصاحبه هایش از ســردار 
به عنوان جانشین خودش در تیم ملی نام برده. 
ســردار در ایــن خصــوص می گوید:اینکــه نظر 
لطــف علی آقای دایــی اســت. در مورد ایشــان 
من همیشه گفته ام علی دایی هر جایی به جز 
ایــران زندگــی می کــرد، خیلی خیلــی در کارش 
موفق می شــد و می گذاشــتند در مربیگری اش 
هم خیلی پیشــرفت کند، نه اینکــه کاری کنند 
از فوتبــال دور شــود. متأســفانه ایــن خیلــی بد 
اســت که با نفر اول فوتبال ایران، آســیا و آقای 
گل جهان اینطــوری رفتار می کننــد و این واقعا 

نقطه ضعف فوتبال ماست. 

خودم هم همین قر عه را انتخاب می  کر دم
 سردار آزمون در گفت وگو با همشهری قرص و محکم از سرمربی تیم ملی دفاع کرده 

و می  گوید: کوبیدن اسکوچیچ واقعا خنده دار است
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به جامانده از فینال جام حذفی

واکنش به صحبت های شهریار
محمد زارعی| سردار آزمون، یکی از ستاره های تیم ملی در 
دور مقدماتی جام جهانی بود. او از امیدهای تیم ملی در کنار 
مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش در جام جهانی است. آزمون 
که در برهه های حساس توانسته گره گشای تیم ملی باشد، حاال 
با درخشش و گلزنی در بوندس  لیگا خود را برای حضور پرقدرت 
در جام جهانی آماده می  کند. او هفته گذشته نخستین گل و 
نخستین پاس گلش را هم برای لورکوزن ثبت کرد تا با روحیه ای 
بهتر به کارش در این تیم ادامه دهد. سردار آزمون که مدت ها 
بود صحبتی با رسانه ها نداشت، در این گفت  وگو پاسخگوی 

سؤاالت همشهری بوده است.

 در بازی با گروترفورت توانستی گل بزنی و پاس گل 
بدهی تا درخشــش در بوندس لیگا را آغاز کنی. در این ارتباط 

برایمان بگو.
ما در این بــازی خیلی خوب کار کردیم. البتــه در طول هفته هم در 
تمرینات خیلی خوب کار کرده بودیم. تمرکزمــان روی این بود که 
3امتیاز را کسب کنیم و خدا را شکر آن را به دست آوردیم. ان شاءاهلل 

این روند ادامه دار باشد.

 بعد از پیوســتن به لورکوزن چند بازی را به دلیل 
مصدومیت و بیماری از دست دادی اما بازگشت پرقدرتی داشتی. 
گل زدی، پاس گل دادی و به نظر هدف های بزرگ تری داری که به 

آنها فکر می کنی.
هدف من این است که به تیم لورکوزن کمک کنم تا بتوانیم نتایج خوبی 
بگیریم و این اولویت همه بازیکنان است. هدف اصلی تیم لورکوزن هم 
گرفتن سهمیه چمپیونز لیگ است تا در ادامه این روند در سال های بعد 
برای مقام های خیلی بهتر بجنگد و تالش کند. باید آن چیزی را که در 

اولویت باشگاه است، انجام دهم.

 بایرن مونیخ باز هم قهرمان بوندس لیگا شد و مثل 
اینکه این تیم حاالحاالها ول کن قهرمانی نیســت! نظرت در 

این باره چیست؟
اینها لیاقتش را داشتند که قهرمان شدند. بازیکنان خیلی بزرگی دارند 
و ما به آنها خیلی احترام می گذاریم. امیدواریم که سال آینده بتوانیم با 

این تیم رقابت کنیم.

 نظرت در مــورد قرعه تیم ملــی در جام جهانی و 
هم گروهی با انگلیس و آمریکا چیست؟

قرعه ما نسبت به گروه های دیگر خوب است، ولی هیچ چیزی آسان 
نیســت و باید تمام تمرکزمان را روی بازی ها بگذاریم. باید بازی های 
تدارکاتی خوبی انجام دهیــم تا بتوانیم با قــدرت صد درصد در این 

جام جهانی حضور پیدا کنیم.

 نظرت در مورد تیم ملی انگلیس چیست؟
انگلیس تیم خیلی قدری است و همیشه مدعی بوده. صددرصد بازی 

سختی را مقابل این تیم خواهیم داشت.

 از تیم ملی آمریکا شناخت داری؟
حقیقتــش مــن از این تیــم شــناختی نــدارم و بازی هایشــان 
 را ندیدم، ولی بازیکنانشــان را می شناســم، بازیکنان خیلی خوبی

 دارند.

 دوست داری از بین اوکراین، ولز و اسکاتلند کدام تیم 
با ما هم گروه شود؟

فرقی نمی کند. هر کدام که لیاقت دارد، در جام جهانی حاضر باشد.

 خودت دوست داشتی در کدام گروه بیفتیم؟
همین گروهی که االن در آن هستیم. قرعه خوبی است.

 موضوعی که در برهه فعلی بسیار حائز اهمیت است 
بحث آماده سازی  تیم ملی و انجام بازی های تدارکاتی مناسب 

است که خودت هم به آن اشاره کردی.
صد درصد همین است. ما از فدراسیون می خواهیم که بازی های خوبی 
را برای ما در نظر بگیرد و آن چیزی که لیاقت تیم ملی ایران است را 
انجام دهد. ما لیاقت آن را داریم با تیم های بزرگ بازی کنیم و با آنها 

رقابت کنیم. این حق بازیکنان تیم ملی ایران است.

 خط حمله تیم ملی با حضور شما، طارمی و جهانبخش 
وضعیت خیلی خوبی دارد اما ساختار دفاعی ما دچار ضعف  هایی 
است که ما مقابل هر تیمی بازی کردیم با وجود اینکه پیروز هم 
شدیم اما به حریفان موقعیت گل دادیم و این باعث نگرانی هایی 
شده است. آیا این مشکل می تواند با اردوها و بازی های دوستانه 

بزرگ تا جام جهانی برطرف شود؟
شما کدام تیم را دیدید که هیچ موقعیتی به تیم حریف نداده باشد؟!

 همین تیم ملی خودمان در دوره قبلی جام جهانی از 
لحاظ ساختار دفاعی شرایط خیلی خوبی را داشت.

کی می گوید ما به حریفان موقعیت گل ندادیم؟

 اما خیلی کم پیش می آمد به حریفان موقعیت گل 
بدهیم.

االن هم خیلی کم بوده که به حریفان موقعیت گل بدهیم. اینطوری 
نبوده که هر دقیقه بخواهند بتوانند به ما گل بزنند! نه اصال اینطوری 
نیست که به راحتی موقعیت گل بدهیم. االن یک مربی خوب داریم 
که خیلی دارد زحمت می کشد. موقعی که هیچ کس جرأت نداشت 
تیم ملی ایران را بگیرد، او این مسئولیت را قبول کرد. من خودم اوایل 
که اسکوچیچ را آوردند، چون با او کار نکرده بودم و شناخت نداشتم، 
دچار شک بودم. اما در آن شرایط اسکوچیچ مسئولیت تیم را برعهده 
گرفت و در همان مرحله اول مقدماتی بدون موقعیت دادن به بحرین و 
عراق و بدون هیچ دردسری باال رفتیم. همه بازی ها را هم بردیم، دیگر 
شما از این مربی چه می خواهید؟! شما هر چقدر این مربی را بکوبید 
واقعا خنده آور است! حاال چه بخواهد بد بازی کند، چه بخواهد خوب 
بازی کند ولی دارد نتیجه می گیرد. شما وقتی دارید نتیجه می گیرید 

اصال نباید انتقاد کنید. نه اینکه انتقاد نکنید اما انتقاد کردن یک مقدار 
تیم را به حاشیه می برد تا اینکه بخواهد کمک کند. برای اینکه باالخره 

تیم دارد می برد.

 برخی از پیشکسوتان می گویند اگر می خواهیم در 
جام جهانی کار بزرگی انجام دهیم، باید قدرت ریسک داشته 

باشیم و تهاجمی تر بازی کنیم.
به همه آنها احترام می گذارم اما هیچ شخصی از مربی فعلی که داریم 
بهتر تیم ملی ایران را نمی شناسد. او دارد با بچه ها کار می کند و نظرش 
از همه مهم تر است. درباره این مسائل فقط و فقط مربی باید نظر دهد، 
من نظرم این است. اینکه بخواهیم راجع به ریسک کردن و این مسائل 
صحبت کنیم، درست نیست. خب اگر ریســک کردیم و نگرفت و 
آبرویمان رفت، چه؟! آدم باید منطقی فوتبال بازی کند. به موقع حمله 

و به موقع دفاع کند و این را هم فقط مربی برایمان تعیین می کند.

 شانســی برای صعود تیم ملی از مرحله گروهی 
جام جهانی قائل هستی؟

برای همه تیم ها شانس هست که از مرحله گروهی جام جهانی صعود 
کنند. ما هم یکی از آنها هستیم. حریفان ما تیم های خوبی هستند. 
ما هم تیم خوبی هســتیم و به بچه های خودمان اعتماد داریم. اگر 
بازی های دوستانه خوب بگذارند، قطعا ما هم می توانیم صعود کنیم.

مورد عجیب دراگان
چرا حتی یک ملی پوش یک پست 

به نفع او نمی گذارد؟
تردیدها در مورد ماندن یا نماندن دراگان اسکوچیچ 
در تیم ملی کشــورمان همچنان ادامــه دارد. در 
این میان اهالی فوتبال هر کــدام دیدگاه متفاوتی 
دارند؛ برخی عقیده دارند چون اســکوچیچ نتایج 
خیلی خوبی گرفته همکاری بــا او باید ادامه بیابد، 
اما بعضی دیگر معتقدند این مربی برای حضور در 
جام جهانی کوچک است و شاید در قطر آبروریزی 
اتفاق بیفتد. خالصه که بازار اظهارنظر داغ اســت 
و البته در این میان نقل قولــی هم از ادموند بزیک 
داشتیم که در نوع خودش جالب بود. بازیکن سابق 
پرسپولیس گفته: »اسکوچیچ رختکن را دارد و باید 
به او اعتماد کرد.« اتفاقا سؤال اساسی همین جاست؛ 
اینکه آیا واقعــا دراگان از حمایــت صددرصدی 
بازیکنان برخوردار اســت؟ مــا درون رختکن تیم 
ملی نیســتیم و از چیزی خبر نداریم، اما همیشه 
این ابهام را داشــتیم که اگر اســکو بین بازیکنان 
تیم ملی محبوب اســت، پس چرا تقریبا هیچ یک 
از آنها هرگز یک پست یا استوری حمایتی در مورد 
مربی کروات منتشــر نکرده اند؟ خب البته به طور 
جســته و گریخته مصاحبه هایی به سود دراگان 

دیدیم، اما اینکــه بازیکنی به طور 
خودجــوش در صفحه اش از 
سرمربی تیم ملی حمایت 
کند، تقریبــا اتفاق نیفتاده 
است. خب این کار در فوتبال 

ایران مرســوم است و 
خیلی مواقع بازیکنان 

وقتــی کادرفنــی 
را تحــت فشــار 
می بینند، پست و 
استوری مشترک 

منتشــر می کنند. 
آیا واقعا اسکوچیچ 
»رختکـــــن« را 

دارد؟

وز سوژه  ر
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درحالی که یورگن کلــوپ گفته بود ممکن اســت در پایان 
قراردادش در سال2024از لیورپول جدا شود، 2 سال دیگر با 
این باشگاه تمدید کرد. قرارداد او و 2 دستیارش، پیتر کراویتز 
و پپین لیندرز تا 4 ســال آینده اعتبار خواهد داشــت. کلوپ 
توانست پس از 30سال لیورپول را به قهرمانی لیگ برساند و 
با کمترین هزینه در نقل وانتقاالت، رقابتی ترین تیم جزیره را 
بسازد. او 2 بار لیورپول را تا فینال لیگ قهرمانان اروپا برده )که 
حاصلش یک قهرمانی بوده( و این فصل احتماال سومین بار آنها 
را به فینال لیگ قهرمانان هم می برد. ســرمربی آلمانی سابق 
ماینس و دورتموند شاید بتواند قرمزها را به نخستین تیم تاریخ 
انگلیس تبدیل کند که در یک فصــل چهارگانه می گیرند. او 
یک امتیاز از من سیتی در لیگ کمتر دارد، به فینال جام حذفی 
با چلسی رسیده، جام اتحادیه را با شکست چلسی فتح کرده 
و با پیروزی 2بر صفر برابر ویارئال در آستانه رسیدن به فینال 

لیگ قهرمانان است.

کلوپ اگر تا آخــر قــراردادش در لیورپول دوام 
بیــاورد، حضــورش در ایــن تیــم را که از 

ســال2015آغاز شده اســت به 11سال 
خواهد رساند. دســتاورد کلوپ در دوران 
حضورش در لیورپول؛ لیــگ برتر)20-
2019(، جام اتحادیه )22-2021(، لیگ 
قهرمانان اروپا )19-2018(، ســوپرجام 

اروپــا )2019( و جام باشــگاه های جهان 
)2019( و نکته جالب اینکه او همه جام ها را 

تنها یک بار برای لیورپول به ارمغان آورده و حتی اگر در فینال 
جام حذفی امسال هم برنده شود، این نخستین جام او در این 
تورنمنت خواهد بود. البته کلوپ درصورت قهرمانی در لیگ 
برتر امسال و لیگ قهرمانان می تواند این طلسم را بشکند و در 

یک تورنمنت 2 بار قهرمان شود.
تنها یکی از دستاوردهای او را در لیگ امسال می توانید ببینید؛ 

تفاضل گل لیورپول در لیگ مثبت63، درحالی که 
تفاضل گل منچســتر یونایتد مثبت2است! 
یورگن کلوپ 229 بازی از 373 بازی خود 
را به عنوان ســرمربی لیورپــول در تمام 
رقابت ها پیروز شده است )61.4درصد( 
که باالترین نسبت برد در بین سرمربیان 
تاریخ باشگاه است که بیش از 50 بازی را 

روی نیمکت سرخ ها تجربه کرده اند.
او پس از تمدید گفته اســت: »وقتی مالکان 
امکان تمدید را برای من فراهم کردند، از خودم پرســیدم آیا 
انرژی الزم را دارم که دوباره آن چیزی را که این مکان شگفت 
انگیز از من می خواهد به آنها بدهم. برای پاسخ دادن نیازی به 
زمان زیادی نداشتم. پاسخ بسیار ساده بود. من عاشق اینجا 
هستم و احســاس خوبی دارم. من و اوال )همسرش( دور میز 
آشپزخانه بودیم و او فقط گفت که آیا واقعا ما می خواهیم در 

تمدید با آقای معمولی
کلوپ که قراردادش 2 سال دیگر با لیورپول تمام می شد، برای 2 سال دیگر 

قراردادش را با سرخ ها تمدید کرد

امروز 
و  لیورپــول  تیــم   2

منچسترســیتی در ادامه رقابت 
فشرده بر سر قهرمانی لیگ برتر به میدان 

می روند. لیورپول ساعت16در زمین نیوکاسل 
بازی می کند که بازی سختی است و از زمانی که 
ادی هو سرمربی نیوکاسل شده، این تیم بدون برد 
از ته جدول، به میانه جدول صعود کرده اســت. 

من سیتی ساعت21و با آگاهی از نتیجه مسابقه 
لیورپول در زمین لیدز به میدان می رود 

که بازی به مراتب ســاده تری
است.

سال 2024لیورپول را ترک کنیم؟ و ادامه داد که نمی تواند آن 
را درک کند. این نخستین جرقه برای تمدید قراردادم بود.« 

با این اتفاق شاید فلورنتینو پرس از همه بیشتر ناراحت باشد. 
او این فرصت را داشت تا کلوپ را به برنابئو ببرد اما به جای این 
نابغه اقدام به جذب رافا بنیتس کرد که یک شکست تمام عیار 
بود و در میانه فصل زیدان جایش را روی نیمکت رئال گرفت. 
البته زیدان با کسب 3 لیگ قهرمانان به بهترین شکل ممکن 

جواب اعتماد آقای مدیر را داد.

جهان

خودتان را آماده کنید برای خواندن یک گزارش 
آماری خســته کننده دیگر درباره رکوردهای 
کریســتیانو رونالدو، چراکه با هر بار گلزنی  این 
مهاجم 37 ساله در هر مسابقه، یک سری آمار و 
عدد در تاریخ فوتبال تغییر می کند. کریستیانو 
مدت هاست رکوردهای خودش را می زند، چون 
رکورد شخص دیگری باقی نمانده که او نزده باشد.
    گلی کــه رونالدو در تســاوی یک-یک به 
چلسی زد، ســی ودومین گلش برای منچستر 
در این فصل در همه رقابت ها بود؛ گل شــماره 
141با پیراهن منچستریونایتد، گل شماره 101با 
پیراهن من یونایتد در لیگ برتر، هفدهمین گل 
این فصل در لیگ و هفتصدمین گل باشــگاهی 
ستاره پرتغالی. او با این گل تعداد گل های عمرش 

را به عدد812رساند.
    صالح با 22گل بهترین گلزن این فصل لیگ 
برتر است که 5 گلش را از روی نقطه پنالتی زده؛ در 
برابر پنالدو که 3گل از 17گلش را پنالتی زده است. 
اگر یونایتد در بازی رفت و برگشت 5گل از محمد 
صالح نمی خورد، االن سون، کریتسانو و صالح با 
17گل زده به همین ترتیب در صدر جدول گلزنان 

لیگ جزیره بودند.

    هیچ بازیکنی در ایــن فصل به اندازه کریس 
رونالدو در برابر 5 تیم باالی لیگ برتر گل نزده؛ 
کریس رونالدو )8گل( و مو صالح، ســادیو مانه، 
ژوتا و ادسون ادوارد )4گل(. اگر منچستر به جای 
رتبه ششم در رتبه پنجم قرار داشت، این افتخار 
به صالح می رسید و تعداد گل هایش به 5تیم باالی 

جدول به 9گل افزایش می یافت.
    هیچ بازیکنی در ســن 37سالگی نتوانسته 
17گل در یک فصل لیگ برتر به ثمر برساند. این 
در حالی است که هنوز 3 بازی دیگر تا پایان فصل 

برای منچستر باقی مانده است.
    کریستیانو امسال 23 گل برای منچستر به ثمر 
رسانده؛ 22 گل از این 23 گل یا باعث برد تیم شده 

یا باعث تساوی یا گل ابتدایی بازی بوده.
    اگر گل های رونالدو برای یونایتد در این فصل 
نبود، این تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا در گروه خود سوم می شد و صعود نمی کرد و 
در لیگ برتر در هفته35با تفاضل منفی 17گل و 
39امتیاز در رده سیزدهم جای داشت، درحالی که 

با گل های او 55امتیاز دارد و ششم است.
    بــدون احتســاب تأثیرگذاری  مســتقیم 
کریستیانو رونالدو روی گل های منچستریونایتد 

)16 گل و 3 پــاس گل( در فصل جاری لیگ برتر، 
شیاطین ســرخ فقط 10 امتیاز از منطقه سقوط 

فاصله می گرفتند.
    عملکرد کریس زیرنظر رالف رانگنیک؛ 20 بازی 

و 11 گل.
    رونالدو فصل 07-2006را درحالی که 23 سال 
داشت، با 23 گل در منچســتریونایتد به پایان 
رساند. او اکنون در فصلی که 37 ساله شده، بیست 

و سومین گل خود را به ثمر رساند.
    کریســتیانو رونالــدو نخســتین بازیکن 
منچستریونایتد است که بعد از رابین فان پرسی 
در آوریل 2013، در 5 بازی متوالی در لیگ برتر 

گل می زند.
    آماری هم از داوید دخه آ بخوانید که در کنار 
رونالدو تنها کسی بود که اجازه نداد منچستر به 
منطقه سقوط نزدیک شود. دروازه بان اسپانیایی 
در فصل جاری 121مهار داشته که تنها در فصل 
19-2018مهارهای بیشــتری )122( را در طول 
یک فصل ثبت کرده. هنوز 3 بازی دیگر در پیش 
است و با این مدافعان و هافبک ها و سبک فوتبال 
منچستر، سیوهای بیشتری در راه خواهد بود و 

دخه آ خواهد توانست رکورد خودش را بزند.

 8 گل از 9 گل اخیــر یونایتــد را رونالــدو به ثمر 
رســانده؛ تنها فرد بوده که در این مقطع زمانی 

توانسته برای یونایتد گل بزند؛ 3گل تاتنهام، 
3 گل نورویــچ، یک گل آرســنال و 

یــک گل چلســی.

کریســتیانو رونالدو با دادن 37 پاس، تعداد 
پاس بیشــتری نســبت به مک تومینای، 

هافبک 25 ساله منچستر )27 پاس( 
در بازی مقابل چلســی ثبت 

کرد.

8
37 همه مادرید امروز برای جشــن قهرمانی در اللیگا آماده می شوند غیراز خود 

رئال مادرید و ترکیبی که قرار است در بازی امروز داشته باشد. رئال اگر در بازی 
ساعت 18:45امروز یک تساوی مقابل اسپانیول به دست آورد، قهرمانی اش را 
قطعی می کند و اتلتیکو مادرید در بــازی هفته آینده باید برایش تونل بزند. در 
این صورت، جام به رئالی ها در سانتیاگو برنابئو اهدا می شود اما روبیالس، رئیس 
فدراسیون فوتبال اسپانیا به خاطر کارهای شــخصی نمی تواند دعوت باشگاه 
مادریدی را بپذیرد چون همزمان در خارج از پایتخــت حضور دارد. غیبت او 
بی ربط به افشای فایل صوتی مکالمه اش با پیکه ندارد. در این فایل ها مشخص شد 
که او با پیکه بر سر اعطای میزبانی سوپرجام اسپانیا با فرمت جدید به عربستان 
سعودی و ردوبدل شدن کلی پول تبانی کرده است. رئال ممکن است از هر دو 
نفر شکایت کند. بهتر بود روبیالس برای مناسبت امروز کار شخصی داشته باشد 
و به مادرید نیاید چون مورد اعتراض هــواداران قرار می گیرد. در غیاب او یکی 
از اعضای فدراســیون فوتبال جام را به مادریدی ها اهدا خواهد کرد. رئالی ها 
می توانند پس از قطعی شدن قهرمانی در ورزشــگاه جشن بگیرند و سپس با 
اتوبوس روباز و در میان استقبال دست کم 20هزار هوادار به سیبلس بروند که 

پاتوق جشن های مردمی آنها در پایتخت است.
با این حال به نظر می رسد جشن امروز برگزار نشود، این را از ترکیب رئال مادرید 
می شود فهمید. برای رئال یک یا حتی 2 هفته به تعویق افتادن سی وپنجمین 
قهرمانی اش در تاریخ اللیگا مشــکلی ندارد و همه تمرکز تیم و کادر فنی روی 
بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپاست که چهارشنبه شب در 
همین ورزشگاه مقابل منچستر سیتی برگزار می شود و حکم مرگ و زندگی دارد. 
رئال در 8رویداد قبلی که بازی رفت را در نیمه نهایی این رقابت ها باخته، موفق 
به صعود نشده است. شکست 4بر 3در دیدار رفت، باید در مادرید جبران شود. 
رئالی ها دنبال یک ریمونتادای )بازگشت( دیگر هستند؛ از جنس همان اتفاقی که 
در دور یک هشتم برای آنها مقابل تیم گرانی دیگر یعنی پاری سن ژرمن رخ داد.

اسپانیول در حالی به مصاف رئال مادرید می رود که 26سال است در برنابئو یا 
ورزشگاه دوم رئال –دی استفانو- پیروز نشده اما این رکورد ممکن است امروز 
دســت بخورد. اســپانیول از معدود تیم هایی بود که رئال را در این فصل لیگ 
شکســت داد. رئال با ترکیب اصلی در بازی رفت به این تیم باخته و برای بازی 
امروز تقریبا همه بازیکنان اصلی را یا در اختیار ندارد یا به آنها اســتراحت داده 
اســت. بنزما، مودریچ، کارواخال، مندی، والورده، وینیسیوس و احتماال تونی 
کروس برای این دیدار استراحت خواهند کرد و کاسمیرو و آالبا مصدومیت دارند. 
میلیتائو و ناچو هم محروم هستند. رئال با همین 2 دفاع مرکزی اش متشکل از 
آالبا و میلیتائو که در هر بازی کلی اشتباه دارند، از خط دفاعی مقتدری برخوردار 
نیست، چه برسد به اینکه هر 4 مدافع اصلی و هر 3 هافبک فیکس هم نباشند و 
بنزمایی هم در خط حمله در کار نباشد. به نظر می رسد ترکیب خط دفاعی به این 
شکل باشد؛ لوکاس واسکس، وایه خو، رافا مارین و مارسلو. هر تیم درجه سوم و 
چهارمی می تواند به این خط دفاعی گل های زیادی بزند. اگر کورتوا هم استراحت 
کند، اوضاع بدتر می شود. در خط هافبک هم احتماال کاماوینگا، سبایوس و ایسکو 
بازی خواهند کرد که این هم یک ارفاق برای تیم میهمان است. ماریانو به جای 
بنزما به میدان می رود و آسنسیو و رودریگو وینگرهای تیم خواهند بود. خیلی 
بعید است چنین ترکیبی بتواند از اسپانیول امتیاز حداقلی را برای قطعی کردن 

جشن قهرمانی امروز به دست آورد.

از رکورد جدید چه خبر؟
کریستیانو رونالدو باز هم شورش را درآورد و عددهای تازه ای در تاریخ 

فوتبال ثبت کرد

 آیا جشنی
  در کار 

خواهد بود؟
بعید است امروز رئال 
 مادرید  قهرمانی اش 

را در اللیگا قطعی کند

فرصتی که از دست رفت
علیرضا جهانبخش که در هفته های اخیر خیلی کم برای فاینورد به میدان 
رفته، در نیمه نهایی لیگ کنفرانس در دقیقه 82به زمین رفت اما نتوانست 
از فرصت به دست آمده استفاده الزم را ببرد. جهانبخش در دقایق پایانی 
می توانست گل چهارم تیمش را به ثمر برساند اما دروازه بان حریف شوت 
مهاجم ایرانی را به کرنر فرستاد تا فاینورد با همان نتیجه 3بر 2مارسی 
فرانسه را در خانه شکست دهد. حاال که صحبت از لیگ کنفرانس شد باید 
به این نکته اشاره داشت که در دیگر بازی نیمه نهایی، لسترسیتی و رم در 
انگلیس به تساوی یک-یک رضایت دادند. در نیمه نهایی لیگ اروپا هم 
الیپزیش در خانه با نتیجه یک بر صفر رنجرز را شکست داد و وستهم در 

خانه با نتیجه 2بر یک از فرانکفورت شکست خورد.

آموزش نفرت در آکادمی
یکی از بازیکنان تیم زیر 19سال بارسلونا در بازی با کورنیا یک گل 
قیچی برگردان زیبا به ثمر رســاند و پس از آن به سبک کریستیانو 
رونالدو شادی بعد از گل معروف به »سیووووو« را به نمایش گذاشت. 
این حرکت در صحنه آهسته توسط شبکه تلویزیونی باشگاه و سپس 
در همه حساب های بارسا در شبکه  های اجتماعی سانسور شد. چندی 
پیش هم اوبامیانگ که تازه به نوکمپ آمده بود، از رونالدو تعریف کرد 
که بعدا به دلیل فشارها مجبور شــد حرفش را تصحیح کند و بگوید 
منظورش رونالدوی برزیلی بوده! انگار در آکادمی باشگاه ها نخستین 

چیزی که آموزش می  دهند، کینه نسبت به تیم رقیب است.

جایگزین نوکمپ مشخص شد
درحالی که بارسلونا به تازگی با اسپاتیفای قرارداد بسته و قرار شده 
ورزشگاه اختصاصی باشــگاه به اسپاتیفای نوکمپ تغییر نام بدهد، 
عملیات بازسازی این ورزشــگاه از فصل آینده آغاز خواهد شد. به 
تبعیت از باشــگاه رئال مادرید که برنابئو را بازسازی کرده، بارسلونا 
قصد دارد ورزشــگاهی مدرن و مجهز برای هواداران و گردشگران 
بسازد. در دوران بازسازی، دیدارهای خانگی فصل آینده در ورزشگاه 
در حال ساخت نوکمپ برگزار می شود؛ البته با 50درصد ظرفیت، 
اما یک فصل بعدتر بازی های خانگی به ورزشــگاه المپیک لوئیس 
کامپانیس منتقل خواهد شد. در فصل 26-2025، کار ساخت وساز 
نوکمپ به طور کامل پایان خواهد یافت. شانسی که رئال مادرید آورد، 
این بود که دوران بازسازی به کرونا خورد که بازی ها بدون تماشاگر 
یا با حداقل ظرفیت برگزار می شد و برای همین توانست مسابقات 

خانگی را در ورزشگاه دوم خودش برگزار کند.

خبری که تکذیب شد
در اروپا هر وقت حوصله شان سر می رود، خبر درگذشت پله یا مینو 
رایوال را پخش می کنند. رایوال که معروف ترین و جنجالی ترین مدیر 
برنامه های بازیکنان در فوتبال است، دومین باری است که مجبور 
می شود از روی تخت بیمارستان خبر مرگش را تکذیب کند. او که 
در 54سالگی به دلیل مشــکل ریوی در بیمارستان بستری است، 
وکالت بازیکنانی مثل زالتان، هالند، دلیخت و خیلی ســتاره های 
دیگر را در دست دارد. او در واکنش به انتشار جدیدترین خبر فوتش 
نوشته است: »وضعیت کنونی سالمتم برای کسانی که می پرسند؛ 
از اینکه ]شــما رســانه ها[ طی 4 ماه، 2بار مرا به کشتن داده اید 
عصبانی هستم. البته به نظر می رســد بعد از مردنم، می توانید مرا 

زنده کنید.«

سرمربی دوشغله آلمانی
شــایعه شــده که رالف رانگنیک برای هدایت تیم ملــی اتریش با 
فدراسیون فوتبال این کشــور به توافق دست یافته است. سرمربی 
فعلی منچستریونایتد که در پایان فصل جایش را به اریک تن هاخ، 
سرمربی این فصل آژاکس می دهد و سپس در 2 سال آینده به عنوان 
مشاور با باشــگاه منچســتر یونایتد همکاری می کند، در پاسخ به 
این شایعه گفته: »قراردادم با باشــگاه به گونه ای است که همزمان 
می  توانم شغل دیگری داشته باشم. من می خواهم به عنوان مشاور 

منچستریونایتد ادامه دهم.«
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منهای فوتبال

خاکسپاری مالقاسمی در هلند
پیکر حسین مالقاسمی، کشــتی گیر و سرمربی سابق تیم ملی کشتی 
فرنگی در پایتخت هلند به خاک سپرده شد. مالقاسمی از کشتی گیران 
همدوره جهان پهلوان غالمرضا تختی بود که در مسابقات جهانی کشتی 
آزاد سال۱۹۵۷ در استانبول ترکیه مدال نقره گرفت. او که بعد از این مدال 
به کشتی فرنگی آمد، در مسابقات جهانی ۱۹۶۱ ژاپن و ۱۹۶۲ آمریکا 
کشتی گرفت و در المپیک های ۱۹۶۰ و ۱۹۶۴ نماینده ایران بود، اما در 
هیچ یک از این مسابقات روی سکو نرفت. او که مدتی هم سرمربی تیم 
ملی بود، سال های اخیر به بیماری سرطان مبتال شده بود. مالقاسمی که 
چند روز پیش در بخش  مراقبت های ویژه بیمارستانی در آمستردام هلند 
بستری بود، با زندگی وداع کرد. پیکر مالقاسمی در هلند به خاک سپرده 

شد و امروز در تهران و در مسجد نور مراسمی به یاد او برگزار می شود.

رنا|
ا| ای

س ه
  عک

   

فامیل بازی ممنوع

دوستان والیبالی ما به ویژه مربیان وقتی بیرون گود قرار می گیرند 
از زمین و زمان شکوه می کنند و از زدن برچسب اتهام به همگان 
نیز دریغ نمی ورزند امــا... با یک نگاه به تیم هــای رده پایه ملی 
می شود فرزندگرایی، رفیق بازی و همشهری بازی را بعینه دید. 
عجیب است که تیم ملی بزرگساالن نیز از این قضایا دور نمانده 
است. وقتی کمیته فنی کاره ای نمی شود و تیم های ملی دربست 
در اختیار سرمربیان باشند، آنها هم راحت پسران و اقوامشان را به 
تیم می آورند و  آش همانی می شود که می بینیم و کاسه هم همان. 
درنهایت یکی داوطلب می شود و مسئولیت کار را به عهده می  گیرد 

و بعد همه  چیز به مرور مشمول زمان و فراموشی می شود.

پشیمانی لژیونرها

نگین شیرتری، پاسور جوان تیم ملی ایران که در لیگ پرتغال بازی 
می کرد، به خاطر مصدومیت به ایران بازگشته و شانس حضور در تیم 
ملی را هم از دست داده است. مصدومیت جزئی از ورزش قهرمانی 
اســت اما یکی از مربیان ایرانی که نامزد مربیگری در پرتغال بود، 
می گوید بیشتر بازیکنان لژیونر از شرایط باشگاه های پرتغال ناراضی 
هستند و از بازی در این لیگ پشیمان. ظاهرا به خود این مربی هم 
پیشنهاد مربیگری در یکی از تیم های این لیگ را داده بودند به این 
شرط که ۶ماه رایگان کار کند و ۱۵هزار دالر هم بپردازد. فعال که باید 
منتظر بازگشت زهرا مغانی، مهتاب رحمانی و مونا دریس محمودی 

بازیکنان شاغل در لیگ پرتغال بمانیم تا دریابیم واقعیت چیست.

بلغارستان با حدود ۷میلیون جمعیت یکی از والیبال خیزترین 
کشورهای جهان است و ستاره های بزرگی را به والیبال معرفی 
کرده است. این کشــور که کنار برزیل بیشترین بازیکن را صادر 
می کند، به تازگی لیگ ۱۴تیمی خــود را به پایان برد؛ لیگی که 
بسیاری از بازیکنان برزیلی، آفریقایی و اروپایی را به خودش جذب 
کرده است. اما جمله معترضه ما در قیاس لیگ ایران و بلغارستان 
این است که فدراسیون والیبال این کشــور در پایان مسابقات 
حدود ۶میلیارد تومان به تیم های اول تا ســوم جایزه نقدی داد 
اما در کشور ما پول ترقه و فشفشه مراســم پایانی را هم از تیم ها 
می گیرند. رئیس فدراسیون والیبال بلغارستان ایوان گانف یکی 
از سوپراستارهای والیبال گیتی است و به فکر ارتقای والیبال ملی.

لیگ آنها و لیگ ما

پشت  خط زن
جمشید حمیدی | کارشناس والیبال
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افقی:
بنیانگــذار سلســله   -۱  

گورکانی- غلبه- برادر عرب
شــادمانی-  نشــاط،   -۲
منفـی نگـــر- مجـموعـــه 
تلویزیونــی بــه کارگردانی 
حسن فتحی با بازی حسین 

یاری
3- ضربه ای در بدمینتون- 
همیشــگی- دریچه دهانه 

دوربین عکاسی
۴- نوعــی کلــم- میــزان 
خســارتی که برعهده خود 

بیمه گذار است
۵- پی در پی- چین و چروک 

پوست- عقیده
معبــد  بی هوشــی-   -۶

یهودیان- ریشخند کردن
۷- فنا- از رشته های ورزش 

اتومبیل رانی
8- چهارمین حرف یونانی- 

ماری بزرگ و بی زهر- مبتال
۹- شهری در استان ایالم- 

فطری
سلســله  مؤســس   -۱۰
ساســانی- پیش رفته- ابزار 

نوشتن
۱۱- خواب- هر فصل کتاب- 

شهر باستانی بوشهر
۱۲- عواطــف و هیجانات- 

نویسنده

۱3- خدمتــکاران- آکنده- 
ترسنده

۱۴- دستگاه قدیمی نمایش 
فیلــم- رمان مشــهور رضا 

امیرخانی- باال
۱۵- محکم کردن- میزبان 
المپیــک۱۹۵۶- درســت 

دانستن سخن یا عملی
  

عمودی:
۱- خاک- روستای صخره ای 

آذربایجان شرقی- مطبوع
۲- پدر عمار- از ادوات ورزش 

باستانی- ویزا
3- نمایشــنامه نویس فقید 
ایرانــی و خالــق اثر شــب 

بیست و یکم
۴- بطــن- از راه های انتقال 

گرما- شریک
۵- چاشــنی غذایی- رنگی 
برای قالی- پارچه ابریشمی 

رنگین- رها
از  کــردن-  طلــوع   -۶
جذاب تریــن تفریحات آبی 

در شهر های ساحلی
۷- حبس دائم- معطر- نی 

خیزران
8- شمشیرزن- قوم مغول- 

الستیک رویی چرخ خودرو
۹- برشــته شــده- گیــاه 

رنگرزی- رنگ

۱۰- دوی استقامت- روز رستاخیز
۱۱- مردار- فراموشکار- جز آن- 

الفبای موسیقی
۱۲- اندام تنفسی ماهی- رعد- الی 

آخر
۱3- از آثــار برتولــت برشــت، 

نمایشنامه نویس آلمانی
۱۴- جنبیــدن- زمــان بی آغاز- 
کشور آفریقایی عضو سازمان اوپک

۱۵- نوشیدنی ســکرآور- پرنده 
15سوگوار- تنها

گنراساليونوتا
سانوسنيكتاناور

تنربايندكگنس
راوازستسلافلت
درنهابتاداسع
هوارتاسهمكاحم
اسناسلبويتري
كرتاميمرتولمم

اييسالادهروا
هسنارفنيقيسنپ
گيبناجادوهيا
لحماتاكمانوكن
ارزولامرگناد
هشونيپوتسوگارو
دازارتباتمايل
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سخت

513869472
672154839
984372615
739418256
851296743
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495627381
368941527
127583964

متوسط
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     3 7   
 7    1 3 9  
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 9      5  
     2 4  9
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  6 8      
7    5  9   617825943

438697521
529143876
875234169
261958734
943716285
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196482357
752361498

ساده

متوسط

368947512
129583764
574621398
643795281
297418653
815362479
952136847
436879125
781254936

سخت

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

ساده

6 1      4 3
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7 5      9 8

فعال تیم ملی 
روی هواست
شقایق روزبهان، کاپیتان قائمشهری تیم فوتبال 

سپاهان از قهرمانی نساجی خوشحال شده اما تأکید 
می کند عرق نساجی را دارم ولی زرد سپاهانی ام

لیلی خرسند| سپاهانی ها تا قبل از هفته شانزدهم یکی از مدعیان قهرمانی لیگ 
برتر فوتبال زنان بودند اما تساوی یک - یک مقابل ملوان  انزلی آنها را از کورس 
قهرمانی دور کرد. به خاطر همین است که شقایق روزبهان، کاپیتان این تیم 
می گوید: »خیلی ناراحتیم.« سپاهان با 38امتیاز بعد از خاتون بم 43امتیازی 
و شهرداری سیرجان 41امتیازی در رده سوم جدول است. با توجه به شرایطی 
که در فوتبال زنان هست، بعید است که سپاهان بتواند در هفته های باقی مانده، 
خودش را به صدر برســاند. روزبهان اما در کنار این ناراحتی بابت یک اتفاق 

فوتبالی دیگر خوشحال است؛ قهرمانی نساجی در جام حذفی مردان.

  قائمشهری هستی و حتما از قهرمانی نساجی خوشحالي؟
همه قائمشــهری ها طرفدار نســاجی هســتند. این تیم خیلی محبوب اســت و 
قهرمانی اش در جام حذفی هم خیلی باعث خوشحالی است. البته برای من صعود 
این تیم به لیگ برتر اتفاق مهم تری بود به خصوص که آن سال در قائمشهر بودم و با 

همه مردم بیرون رفتیم و شادی کردیم.

 این بار نتوانستی شادی کنی؟
قهرمانی نساجی شب قبل از بازی خودمان در لیگ بود. با بچه ها نشستیم و بازی را 

تماشا کردیم ولی اجازه نداشتیم که بیرون برویم.

 خوب است تنها نبودی.
اکثرا نساجی را دوست دارند. بچه های تیم ما هم بیشتر طرفدار نساجی بودند تا تیم 

اراکی. بازی را هم نساجی برد، همه با هم خوشحالی کردیم.

 برای همه قائمشهری ها نساجی تیم اول است یا بعد از تیم های آبی 
یا قرمز، طرفدار تیم شهرتان هستید؟

همه قائمشهری ها عرق تیم نســاجی را دارند ولی برای من که چهار پنج سال در 
سپاهان بازی می کنم، اولویت اول و آخر سپاهان است.

 مطمئن باشیم که رنگ دیگری نداری؟
فقط زرد سپاهان.

 و برسیم به بازی تیم خود شما. با این تساوی شانس قهرمانی خیلی 
کمرنگ شد.

از بعد بازی تا االن خیلی ناراحتیم. نیم فصل اول چند باخت داشتیم اما هیچ کدام از 
آنها به اندازه این تساوی ما را ناراحت نکرد. این تساوی ما را از کورس قهرمانی دور 

کرد. وقتی چند موقعیت داری و گل نمی زنی، مسلم است که گل می خوری. ولی با این 
حال ما هنوز هم امید داریم. ۶هفته از لیگ مانده و ممکن است که هر اتفاقی بیفتد.

 بله فوتبال است و اتفاقات غیرقابل پیش بینی. ولی شرایط لیگ زنان 
طوری است که می شــود همه  چیز را پیش بینی کرد. در شرایط فعلی سپاهان 

تقریبا شانس قهرمانی را از دست داده.
درست است لیگ ما مثل لیگ مردان نیست. ولی ما نمی توانیم امیدمان را از دست 
بدهیم. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این اســت که ۶بازی بعدی خودمان را 

ببریم و امتیاز کامل بگیریم و بقیه اتفاقات را هم به خدا بسپاریم.

 بعد از اینکه سیرجان را بردید، روحیه گرفتید ولی چه شد که در این 
بازی نتوانستید نتیجه بگیرید؟

ما از اول خیلی بازی را محکم شروع نکردیم و هر چه زدیم گل نشد. دقیقه8۰ به بعد 
هم استرس گرفتیم. هر طور شده بود می خواســتیم بازی را ببریم و همین موضوع 

استرسمان را باال برد و اجازه نداد کارمان را درست انجام بدهیم.

 در ماه رمضان از ورزشگاه صفاییه که نور نداشت به نقش جهان آمدید 
و بازی آخر هم در فوالدشهر برگزار شد. این تغییرات زمین روی عملکرد تیم 

تأثیر منفی نگذاشت؟
نه مشکلی نبود. بازی در زمین نقش جهان که خیلی خوب بود. در بازی با ملوان هم 
به خاطر اینکه یکی از تیم های مردان بازی داشت، مجبور شدیم به زمین فوالدشهر 

برویم. این زمین هم خیلی خوب بود.

  امسال کیفیت لیگ چطور بود؟

خوب بود ولی ۴-3 تیم خیلی ضعیف داریم. مثال شهرکرد در هر بازی ۱۵-۱۰ گل 
می خورد. من نمی گویم همه تیم ها باید کیفیت ۴-3 تیم اول را داشــته باشــند اما 
کیفیت پایین بعضی از تیم ها ســطح لیگ را خیلی پایین می آورد. من بیشتر برای 
بازیکنان شهرکرد ناراحتم. غروری برای این بازیکنان نمی ماند و انگیزه شان را برای 
فصل های بعد از دست می دهند. ســازمان لیگ باید یک فکری بکند. لیگ 8 یا ۱۰ 
تیمه داشته باشیم بهتر از این است که لیگ را ۱۲تیمه با کیفیت پایین برگزار کنیم.

 فقط مشکل همین بود؟
لیگ به خاطر تیم ملی خیلی طوالنی شد. قرار بود بازی ها ۶ماهه تمام شود ولی ۹ماهه 
شد. این طوالنی شدن بازیکنان را هم خسته می کند و هم مصدوم. امیدواریم از سال بعد 
برنامه های لیگ را با برنامه های تیم ملی طوری هماهنگ کنند که این مشکل پیش نیاید.

 فعال که تیم ملی تعطیل است.
بله تعطیل شده. بعد از اینکه برای نخستین بار تیم به جام ملت ها رفت، فکر کردیم 
نگاه ها عوض می شــود اما باز هم فقط اولویت با مردان است. پیگیری کردیم و هیچ 
خبری از اردوها و برنامه های تیم ملی نیســت و همه  چیز روی هواست. حتی حاضر 

نشده اند دستمزد خانم ایراندوست، سرمربی تیم ملی را هم بدهند!

فوتبال زنان 14دوره اســت کــه لیگ برگزار می کند اما بیشــتر 

بازی هــای آنهــا در ایــن  ســال ها در بدتریــن روزهــا و بدتریــن 

ســاعت ها برگــزار شــده اســت؛ صبح هــای روز جمعــه در 

زمین هایــی کــه کمتریــن شــباهت را بــه زمیــن چمــن دارنــد. 

امســال به خاطر بازی های تیم ملــی در جام ملت های آســیا، 

لیگ طوالنی شــد و زنــان بازی های متفاوتــی را تجربه کردند. 

همزمانی مســابقات با مــاه رمضان، ســازمان لیــگ را مجبور 

کرد که بازی ها را بعد از افطار و شب ها برگزار کند. این اتفاق 

خوبی برای زنان بود. در بعضی از ورزشــگاه ها به تماشــاگران 

اجازه داده شد تا روی  سکوها بنشینند و بعضی از تیم ها مثل 

ســپاهان هم به خاطر مشــکل نور در زمین هایی که همیشــه 

بازی داشــتند، به اســتادیوم اصلــی باشــگاه رفتند و بــازی در 

زمین های باکیفیت را تجربه کردند. اینکه چرا در روزهای عادی 

سال باز ی های آن در ساعت بهتری و زمین های بهتری انجام 

نمی شود، سؤالی بی جواب اســت. وقتی در یک ماه می شود 

مدیریت کرد و زمین و زمان مناســبی به زنان داد، در ماه های 

دیگر نمی شود؟ زنان سؤال دیگری هم از سازمان لیگ دارند؛ 

چرا در همین یک ماه رمضان بعضی از بازی ها تماشاگر داشت 

و بعضی از بازی ها بدون تماشاگر برگزار شد؟

تجربه های متفاوت 



هلیا نصیرینمایشگاه
روزنامهنگار

همه داوران کن 
تعدادداورانزندرکنهفتادوپنجم

بیسابقهاست

اســامیرئیسواعضایهیأتداورانبخشهای
مختلفهفتادوپنجمیندورهجشنوارهکناعالم
شد.همانگونهکهانتظارمیرفت،باانتخابرئیس
جدیدجشــنوارهکنتغییراتگستردهاینیزدر
ترکیباعضایهیأتداورانبخشهایمختلف
اینجشنوارهاعمالشــد.برمبنایاینتغییرات،
حضورپرشــمارترزنهاوکارگردانانوبازیگرانی
کهدرگذشتهکمترفرصتحضوربهعنوانداوردر
اینجشنوارهمعتبرسینماییداشتند،فراهمشده
است.دربخشنوعینگاههمهاعضایهیأتداوران،
بهجز2نفرازمیانکارگردانانزنانتخابشدهاند.
رئیسهیأتداورانبخشدوربینطالیینیزیک
بازیگرزناسپانیاییاست.رئیسهیأتداورانهفته
منتقدانهمیککارگردانزناهلتونساست.در
بخشفیلمهایکوتاهنیزنامچندداورزنبهچشم
میخورد.3نفرازاعضایهیأتداورانبخشاصلی
ورقابتیاینجشنوارهنیززنهستند.بدینترتیب
حضورکارگردانانوبازیگرانزننهتنهادرفهرست
نامزدهایبخشهایمختلفایندورهازجشنواره
کهبهعنوانرئیسهیــأتداورانواعضایهیأت
داورانبخشهایمختلفاینجشــنوارهبهطور

چشمگیریافزایشیافتهاست.

حضور پر رنگ زنان 
در هیأت داوران بخش نوعی نگاه

بخشنوعینگاههفتادوپنجمینجشنوارهفیلم
کنبهعنوانیکیازمهمترینبخشهایجشنواره
کناعضایهیأتداورانخودراشــناخت.والریا
گولینوبازیگرزن،کارگردانوتهیهکنندهایتالیایی
بهعنوانرئیسهیأتداوران،دبراگرانیککارگردان
زنآمریکایی،جواناکولیگبازیگرزنلهســتانی،
بنجامینبیولیخواننده،ترانهسرا،تهیهکنندهو
بازیگرمردفرانســویوادگاررامیرزبازیگرمردو
تهیهکنندهونزوئالییخواهنــدبود.بخشنوعی
نگاهامسالکنشامل2۰فیلمبلنداستکه8فیلم
ساختهاولکارگردانهابودهو9فیلمآننیزتوسط

کارگردانهایزنساختهشدهاست.

داور مصری برای فیلم های کوتاه
هفتادوپنجمینجشنوارهفیلمکنهیأتداوری
بخشکوتاهخودرااعالمکردکهیســرینصراهلل
کارگردانمصریریاستهیأتداورانرابهعهده
دارد.اوپیشترنیزدرسال2۰12بافیلم»بعداز
جنگ«دربخشرقابتیبرایکسبجایزهنخل
طالیکنحضوریافتهبود.مونیاشــکریبازیگر
زنوکارگردانکانادایی،لــوراوندال،کارگردان
وفیلمنامهنویسبلژیکی،فلیکسمواتی،بازیگر
مردوکارگردانفرانسویوژان-کلودراسپینگیس
روزنامهنگارومنتقدفرانسوییسرینصراهللرادر
اینبخشهمراهیخواهندکرد.داوراناینبخش
نخلطالیبهترینفیلمکوتاهراازمیان9فیلمو
3جایزهسینهفونداسیونراازمیان1۶فیلمانتخاب

خواهندکرد.

بازیگر زن اسپانیایی، رئیس هیأت داوران 
دوربین طالیی

جشــنوارهفیلمکنهیأتداوریجایزهدوربین
طالییامســالرامعرفیکردکهروسیدپالما،
بازیگرزناسپانیاییریاســتاینهیأتداوری
رابهعهدهداردودرکناراوناتاشــاکروسیسکی،
ژان-کلودالریــومدیرفیلمبــرداری،الینوروبر
نویسندهوکارگردان،اولیویهپلیسونروزنامهنگار
ومنتقدولوسینژانباپتیستکارگردانوبازیگر
وســاموئللوبیهانبازیگر،برندهجایزهدوربین
طالییبهترینفیلماولدربخشرسمیو2بخش
جنبیهفتهمنتقدانو2هفتــهکارگردانهارا

تعیینخواهندکرد.

کارگردان زن تونسی رئیس هیأت داوران 
هفته منتقدان

کوثربنهنیه،کارگــرداناهلتونسنیزپیشتر
بهعنــوانرئیــسهیــأتداورانبخش»هفته
منتقدان«هفتادوپنجمیندورهجشــنوارهکن
انتخابشــدهبود.هفتهمنتقدانکنمخصوص
نمایشفیلمهــایاولودومکارگرداناناســت.
بنهنیه،کارگردانی4فیلمبلندرادرکارنامهدارد
ازجملهفیلم»زیباوسگها«کهدرسال2۰1۷در
بخشنوعینگاهکنحضورداشــتو»مردیکه
پوستش«رافروختکهدرسال2۰2۰درجشنواره
ونیزشرکتداشــت.فیلم»مردیکهپوستشرا
فروخت«همچنیننخستینفیلمتونسیبودکهبه
فهرستنامزدهایاسکاربخشبینالمللراهیافت.
عالوهبرکوثربنهنیه،هیأتداورانشصتویکمین
دورههفتهمنتقدانکنشاملآریانالبدبازیگر
فرانسوی-یونانی،بندیکتارلینگسونکارگردان
ایســلندی،بنوادبی،فیلمبرداربلژیکیوهامون

یانگ،روزنامهنگارکرهایخواهدبود.

اصغر فرهادی عضو هیــأت داوران بخش 
اصلی جشنواره 

هفتادوپنجمینجشــنوارهفیلمکنســرانجام
فهرســتداورانبخشرســمیرااعالمکردکه
ونسانلیندون،بازیگرمرد۶2سالهفرانسویکه
جایزهبهترینبازیگرمردجشنوارهکن2۰1۵را
بهخاطرایفاینقشدرفیلــم»اندازهیکمرد«
ساختهاستفانیبریزهدریافتکرده،ریاستهیأت
داورانرابهعهدهدارد.اصغــرفرهادی،ربکاهال
نومیراپاسبازیگرزنسوئدی،جاسمیناترینکا
بازیگرزنوکارگردانایتالیایی،الجلیکارگردان،
فیلمنامهنویس،بازیگرمردوتهیهکنندهفرانسوی،
جفنیکولزکارگردان،فیلمنامهنویسآمریکاییو
یواخیمتریرکارگردانوفیلمنامهنویسنروژی،
دیگراعضایهیأتداورانجشــنوارهامسالکن

خواهندبود.

آرش نهاوندیجشنواره
مترجم
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روزهای شلوغ نمایشگاه قرآن
12خادمقرآنیتجلیلشدند

بیستونهمیننمایشگاهبینالمللیقرآنکریم،
شبگذشته)نهماردیبهشت(بهکارخودپایان
داد،ایننمایشــگاهکهدرایــندورهبهمدت
14روزبرگزارشد؛درروزهایپایانیبیشترین
مخاطبانخودراداشتوتعطیلیآخرهفته
فرصتیبرایاهالیپایتختبودکهباخانواده
بهایننمایشــگاهبروند.باپایاننمایشــگاه
قرآن،مصلیخودرابرایبرگزارینمایشگاه

بینالمللیکتابآمادهمیکند.

شورجه و قلیچ لو تجلیل شدند
یکروزماندهبهپایاننمایشگاهبیستونهم،
مراسمتجیلیازخادمانقرآنیباحضورسید
ابراهیمرئیسی،رئیسجمهورووزیرفرهنگ

وارشــاداســالمیدرمصلیبرگزارشد،در
اینمراســمرئیسجمهوراز12خادمقرآنی
تجلیلکرد.درایندورهخادمــانقرآنیدر
بخشهایمختلفتجلیلشــدند،درحوزه
هنرهاینمایشی؛جمالشورجهکارگردانو
درحوزهپژوهشومطالعــاتقرآنی؛آیتاهلل
محمودرجبی،رئیسمؤسســهآموزشــیو
پژوهشیامامخمینی)ره(وآیتاهللعلیاکبر
رشاد،رئیسپژوهشگاهفرهنگوهنراسالمی
تقدیرشدند.همچنیندرحوزهقرائتقرآنی؛
احمدمهرمشهدیمعروفبهحاجیافخمی،
عبــاسامامجمعهومهدیعادلــیازقاریان
برجستهکشورموردتقدیرقرارگرفتندوهاشم
ســلطاننژاددرحوزهحفظقرآن،امیرعباس
قلیچلوکارگردانوبازیگردرحوزههنر،محمد
کاشانیآزاددرحوزهکتابتقرآنکریمتجلیل
شــدند.درادامهاینمراسم،درحوزهآموزش
قرآنکریمازغصونمسلمی،عبدالرضاصدیق

حقیقتودرحــوزهمدیریتامــورقرآنیاز
سیدعباسانجامتقدیرشد.

دردورههایگوناگونخادمانقرآنیشــامل
انبوهعظیمخوشنویسان،هزارانپژوهشگرو
مفسربرجستهدرســدههایمختلف،قاریان
برجستهوخوشصوت،صحافان،جلدآرایان،
نگارگران،محدثــان،مورخان،مربیاننفوس
وجامعهشناســانبهفراخوراستعداد،تالش
وظرفیتگوشــهایازچهرهزیبــایقرآنرا
بهنمایشگذاشــتهاند.تاکنون2۷3نفرطی
دورههایگذشــتهموفقبــهدریافتمدال

خادمیقرآنشدهاند.

مدنیت در پرتو قرآن
رئیســیدربخشــیازصحبتهایخوددر
مراسمتجلیلازخادمانقرآنیبابیاناینکه
قرآنکتــابهدایتناساســتکهظرفیت
هدایتهمهانســانهارادارد،گفت:»بااین

حالبرخیازاینهدایتبرخوردارنمیشوند.
امروزجامعهبشــریوفرهنــگواقتصادو
سیاستوتمامالیههایزندگیانسانمعاصر
بیشازهرزماندیگرینیازمندهدایتهای
قرآنیاست.اگرهمهماوجامعهبشریدلبه
آیاتنورانیقرآنوبههدایتهایمفســران
ومبینانقرآنیعنــیائمههدی)ع(کهِعدل
قرآنهســتند،بدهیمدولتاسالمی،جامعه
اسالمی،نظاماسالمیوتمدناسالمیدرپرتو
هدایتهایقرآنشکلمیگیرد.مدنیتیکه
درپرتوقرآننباشد،مدنیتینیستکهموجب

ارتقایانسانبشود.«
رئیســیباقدردانیازتالشهــایامامراحل
ومقاممعظــمرهبریبرایاحیــاوتوجهبه
فرهنگقرآنیافزود:»امروزجامعهبیشازهمه
زمانهانیازبهامیدوامیدآفرینیدارد.امیدو
امیدآفرینیدرپرتوقرآنوآموختههایقرآن

امکانپذیراست.«

پرمخاطب در سرگرمی های دیجیتال برای 
نوجوانان

درایندورهازنمایشگاهبخشهایجدیدینیز
اضافهشدهبودوامسالبرگزارکنندگانسعی
کردهبودندتابخشکــودکونوجوانبهتراز
هرسالبرگزارشــود،براینخستینباربخش
نوجوانباسرگرمیهایدیجیتالدرنمایشگاه
حضورداشتکهدرســرگرمیهایدیجیتال
محتوایقرآنیوتاریخاســالمیمورداستفاده
مخاطبانقرارمیگرفت.همچنیندراینبخش
بازیهــای»مختار«،»فصلقیام«و»ســفیر
عشق«وجودداشتکهنوجوانانمیتوانستند
بازیکنند.دربخشباغآیاتبهشکلنمایشیبا
بچههاصحبتمیشدوسعیشدهبودکهدریک
فضاسازیجدیدوکودکانوبهشیوهقصهگویی

بابچههاارتباطبرقرارشــودو
داستانهابهشکلنمایشیو
اززبانحیواناتگفتهمیشود.

ققنوس فاتح
گفتوگوبابرادرسردارشهیدمحسن

وزوایی،فرماندهجوانیکهحماسهارتفاعات
بازیدرازراجاودانهکرد

قدرت اجتماعی 
روشنفکران حوزه ای

گذریبرروشنفکریحوزهایبراساس
تلخیصمقالهایازحمیدپارسانیا

سرگردان میان 
خطوط گوناگون

نگاهیبهمستندسمفونیحمید،ساخته
جعفرصادقی

حال طالب زاده 
وخیم است

نادر طالــب زاده مجری و 
برنامه ساز تلویزیون دوباره 
به دلیل عود کردن مجدد 
عالئم بیمــاری به بخش 
منتقل  ویژه  مراقبت های 
شد. به گزارش همشهری، 
تا روز چهارشــنبه )هفتم 
اردیبهشت( حال عمومی 
نادر طالــب زاده خوب و 
رو به بهبودی بــود، اما از 
روز چهارشــنبه دوباره 
به دلیل نارسایی قلبی در 
بیمارســتان بستری شده 
است. با این حال هنوز کمی 
قادر به صحبت کردن است. 
این خبر در مراســم افطار 
سازمان هنری اوج هم اعالم 
و از مدعوین خواسته شد 
تا برای سالمتی طالب زاده 
دعا کننــد. وحید جلیلی 
قائم مقام رئیس ســازمان 
صدا و سیما در امور فرهنگی 
درباره حال این کارگردان 
در صفحه شــخصی خود 
نوشــت: »حــاج نــادر 
عزیزمان سردار سرافراز 
جبهه فرهنگــی انقالب 
اسالمی لحظات سختی را 
در اتاق مراقبت های ویژه 
می گذراند. از همه دوستان 
التماس دعا. ان شــاءاهلل به 
برکت دعاهــای خالصانه 
مومنین این بار هم به خط 
مقدم برگردد و ســایه اش 

مستدام باشد.«

رمضانی، دبیرکل 
نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور

وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی پیــرو حکــم 
رئیس جمهــور در تعیین 
اعضــای هیــأت امنای 
کتابخانه  های عمومی کشور، 
مهدی رمضانی را به عنوان 
دبیرکل نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور منصوب کرد.

از حکــم،  در بخشــی 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی مواردی چون 
ســازماندهی مجدد نهاد 
بر مبنــای بــه روز آوری 
قانــون اداره آن به عنوان 
امری مســتمر؛ تدوین و 
اجرای برنامه  آینده نگرانه 
و دانش بنیان بــرای اداره  
بهینه  مجموعه ظرفیت ها 
و فعالیت  های نهاد؛ تدوین 
برنامه و بودجــه  منظم و 
منسجم برای نهاد براساس 
سیاست های کالن مصوب 
هیأت امنا؛ اصالح ساختار 
تشــکیالتی نهاد خصوصا 
ایجاد »اندیشکده کتاب و 
مطالعه« برای بهره مندی 
مستمر از مطالعات روزآمد 
در زمینه  فعالیت های نهاد 
و نیز بهره مندی نظام مند 
از ســامانه  اطالعاتی نهاد 
به عنوان یک دارایی ویژه و 
قابل درآمدزایی در دستور 
کار مدیر جدید قرار داده 
است. مهدی رمضانی متولد 
۱3۶2، دانش آموخته مقطع 
اندیشه  کارشناسی ارشد 
سیاســی در اســالم از 
دانشگاه آزاد اسالمی است. 

مدیر تازه 
هنرهای تجسمی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با صدور حکمی عبدالرضا 
سهرابی را به عنوان مدیرکل 
دفتر امور هنرهای تجسمی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی منصوب کرد.به 
گزارش همشهری، از سوابق 
عبدالرضا سهرابی می توان 
به مدیرکل دبیرخانه شورای 
فرهنگ عمومی کشــور، 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و بودجه سازمان سینمایی 
سمعی و بصری کشور، عضو 
سیاســتگذاری  شورای 
نمایشگاه تجسمی تهران 
)art expo(، عضو شورای 
سیاســتگذاری نمایشگاه 
تجسمی بنیاد فرهنگی و 
 ،)art expo( هنری رودکی
دبیر نخستین جشنواره مد 
و لباس فجرو دبیر کارگروه 
ساماندهی مد و لباس کشور، 
اشــاره کرد.پیش از این 
هادی مظفری عهده دار این 
مسئولیت در وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی بود.

اینروزهاجلســاتیبههمتمرکزگسترش
سینمایمستندوتجربیبرایتجدیدسازمان۱

گروههنروتجربهبرگزارمیشــود.مرکزگســترش
سینمایمستندوتجربیمتولیتازههنروتجربهاستو
عدهایاینتصمیمســازمانســینماییرامترادفبا
کوچکشدناینگروهوتبدیلازمؤسسهایمجزابه
زیرمجموعــهایازمرکزگســترشمیدانند.حذف
فیلمهایهنروتجربهازاکرانشهرستانهاهماقدامی
درجهتتضعیفجایگاهاینگروهارزیابیشدهاستکه
اعتراضکارگردانهاییکهفیلمهایشانهماکنوندراین
گروهاکرانشدهرادرپیداشتهاست.فیلمهایهنرو
تجربهبخشکوچکیازظرفیتاکرانرادراختیاردارند
کهحاالهمینهمکوچکترشــدهاست.آنچهواضح
بهنظرمیرسدلزومتجدیدنظردربرخیسیاستهای
گروههنروتجربهاست.گروهیکهدرشمایلفعلیدیگر

نهشوریبرمیانگیزدونهامیدیرازندهنگهمیدارد.

ازروزهایتشــکیلگروههنروتجربه8سال
میگــذرد؛گروهیکــهباهــدفحمایتاز2

فیلمهایمستقلهنریتشکیلشدودرابتدایمسیر
هممستحضربهحمایترئیسوقتسازمانسینمایی
بود.ازدلاینحمایتتشکیالتیبیرونآمدکهعدهایتا
سالهاآنرامهمتریندستاوردمدیریتسینمادردولت
یازدهممیدانســتند.درگروههنروتجربهفیلمهایی
امکاننمایشعمومییافتندکهسینمادارانرغبتیبه
اکرانشاننشاننمیدادند.درسالهایاوجفعالیتهنر

وتجربهکهچــهدرمخاطــبهدفوچــهدرمیان
فیلمسازانرضایتنسبیازعملکردگروهوجودداشت،
عمالچنــدفیلمخاصبــاراینگــروهرابــردوش
میکشیدندوبیشتردیدهمیشــدند.مثالروشنش
»ماهیوگربه«بودکهبهنوعیبهقافلهســاالرهنرو
تجربهتبدیلشدهبود.طبقســازوکارطراحیشده،
فیلمهایاینگروهباحمایتارشادکهازطریقمؤسسه
هنروتجربهصورتمیگرفترویپردهمیآمدند.به
مرورزمانوباتغییرمدیریتسینما،هنروتجربههمبه
حاشیهراندهشد.گروهیکهبهتدریجحساسیتهایش
رادرمرحلهانتخابفیلمهاازدستدادوشدمحلیبرای
اکــرانفیلمهاییکهامکانجذبمخاطبگســترده
نداشتندوالزامانههنریبودندونهتجربی.شوریکهدر
سالهای93و94بااکرانچندفیلمشاخصدرگروه
هنروتجربهایجادشدهبود،باکاهشحساسیتهادر
انتخابفیلمهاکهبهاکرانهرسیاهمشــقیانجامید،
فروکشکرد.همزمانسازمانسینماییهمحمایتش
ازاینگروهراتقلیــلداد؛گروهیکهدراواخردهه9۰
بهصورتباریبههرجهتبهفعالیتشادامهداد.حاال
همکهبایدتصمیماتتازهایبرایاینگروهگرفتهشود.

سینماروهاهمانقدرفیلمهایگروههنروتجربه
رادنبالمیکنندکهفوتبالدوستانرقابتهای3

لیگدورا.ســینمایایرانیکجریاناصلیداردکه
عموماشــاملکمدیهاودرامهایاجتماعیمیشود؛
فیلمهاییکهویتریناصلیســینمایایرانراتشکیل
میدهند.درمرحلهبعدفیلمهایــیقرارمیگیرندکه
حکمتزئیناتدورسفرهرادارندوازهمانابتدامشخص
استکهقرارنیستاتفاقویژهایبرایشاندرگیشهرخ

دهد.بافاصلهبسیارازاینفیلمها،آثارهنروتجربهقرار
میگیرندکهتماشایشــانبرایهماناندکمخاطب
پیگیروعالقهمندهمآساننیست.درواقعپراکندگی
جدولنمایشفیلمهایاینگروهبهجایگســترش
مخاطببهنقضغرضمبدلشدهاست.موضوعیکه
برخیسینماگرانهمبهآناشــارهکردهاند.مثلاین
صحبتهایهادیآفریدهکارگردانسینمایمستنددر
نشستبررسیمشکالتگروههنروتجربه:»منفیلم
»ایرانسرایمناســت«رادراینترنتدیدهبودم،اما
وقتیفهمیدمبنیادسینماییفارابیباهمکاریوزارت
فرهنگوارشاداسالمیآنراتوسطمؤسسههنروتجربه
اکرانکردهاست،دوستداشتمفیلمراباردیگرروی
پردهســینماببینم،اماهرچقدرکهگشتمیکسانس
مناسببرایدیدنفیلمنیافتم.چراهنروتجربهبایددر
تهرانچندینســالنداشتهباشــداماسانسهایآن
بهگونهایشناورباشدکهمردمنتوانندبرایدیدنآثار
برنامهریزیکنند؟بایدبرایاحیای»هنروتجربه«یک
سالندرتهراندرنظربگیریم،ممکناستکهابتدااین
تصمیممخالفانیداشــتهباشــدوبگویندکهاکرانرا
محدودکردهایدامانتیجهآننظــمخواهدبود.«قباًل
اختصاصیکســینمایمختصهنروتجربهآرزوی
عالقهمنــدانفیلمهایمتفــاوتبــود،اتفاقیکهدر
سالهایاولشکلگیریگروههنروتجربهکامالشدنی
بودولیبههردلیلجدیگرفتهنشد.امابهنظرمیرسد
پیشنهادهادیآفریده،امکانپذیرباشدواختصاصیک
سالنمناسبواکرانمتمرکز،بخشیازمشکالتهنرو
تجربهراحلکند:گروهیکهنیازبهبازتعریفاهدافو
برنامههایشدارداگرکهارادهوتدبیریبرایخروجش

ازاینوضعیتوجودداشتهباشد.

لیگ دو سینمای ایران
چراگروههنروتجربهدرگذرزماندچارافولشد؟

شهاب مهدویسینما
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می دانســت بلندی های بازی دراز چه موقعیت 
اســتراتژیکی دارد. این منطقه درســت در مرز 
ایران و عراق قرار داشت و دشمن با قرار گرفتن 
در باالی ارتفاعات می توانست به شهرهای مرزی 
ایران اشراف داشــته باشــد. از قضا بعثی ها به 
همین منظور در ارتفاعات مستقر شده و آنجا را 
مجهز به تانک و توپ کرده بودند؛ همراه با 5هزار 
نیروی زبــده اما این طرف یعنــی در مرز ایران، 
370رزمنده بودند با کمترین امکانات نظامی. در 
جریان این عملیات، محســن وزوایی فرماندهی 
محور چپ عملیات را برعهده داشت و فرماندهی 
محور راســت نیز برعهده محسن حاجی بابا بود. 
عبدالرضا وزوایی تعریف می کند: »کســانی که 
از عملیات فتح بازی دراز جان سالم به در بردند 
بعدها تعریف کردند که در شــرایط بدی به سر 
می بردند. رزمنده ها جیره کمی داشــتند و اگر 
ذخیره آب شان تمام می شد یک روز کامل طول 
می کشــید تا از باالی کوه پایین بیایند و بتوانند 
آب از رودخانه بردارند. عملیــات فتح بازی دراز 
چند روز طول کشید و تعداد زیادی از رزمنده ها 
هم به شهادت رسیدند. از 370نفر فقط 6نفر زنده 

ماندند. 2تا از تفاعات توسط آنها فتح شد«.

اسارت 300عراقی به دست 6رزمنده 
بعد از فتح 2قله کوه های بازی دراز رزمنده ها تصور 
کردند که عملیات به پایان رسیده است اما محسن 
گفت: »می خواهم عیدی ام را به امام تکمیل کنم 
و قله سوم را بگیرم.« بچه ها با دیدن چهره مصمم 
او متوجه شدند که محســن تا کار را به سرانجام 
نرساند دست بردار نیست. سردار جوان از شدت 
خســتگی روی پا بند نبود اما به هر سختی شده 
خود را به باالی قله سوم رساند؛ 6همرزمش هم 
در پی او. قله سوم هم فتح شد و پس از این اتفاق 
نیک، محسن روی زمین افتاد. خون زیادی از او 
رفته و توانش را گرفته بود. بچه ها نگران از وضعیت 
فرمانده شان و محســن دلواپس آنها. چشم های 
بی رمقش را به زحمت باز کرد و در آن حال تعداد 
زیادی از عراقی ها را دید که خود را به باالی کوه 

می رسانند. هر چه در توان داشت به کار گرفت و به 
یکی از بچه ها که تسلط به زبان عربی داشت گفت: 
»بگو اسلحه شان را زمین بیندازند و دست هایشان 
را پشــت ســر بگذارند«.همرزمش تصور کرد او 
به دلیل شرایط جسمی اینگونه حرف می زند اما 
وقتی که محسن بار دوم با حالتی فریادگونه گفت: 
»همان که گفتم بگو...« او هم همین جمله را به 
عربی بازگو کرد. بچه ها در عین ناباوری دیدند که 
عراقی ها دست شان را پشت سر گذاشته و تسلیم 
شــدند. عبدالرضا از بیان این خاطره غرق شعف 
می شود؛ » محسن فرمان دیگری صادر می کند 
و به رفیقش می گوید بگو همه شان پشت سر هم 
از کوه پایین بروند وقتی به پادگان ابوذر رسیدند 
بگویند که اسیر عراقی هستند. با 6نفر 300عراقی 
را اسیر می کنند. همین حماسه آفرینی وسیله ای 
می شــود تا به دیدار امــام)ره( در جماران برود. 
محسن همیشه می گفت دیدن امام)ره( بهترین 

خاطره زندگی من است.« 

چوپان راه بلد قال شان گذاشت
بعــد از عملیــات بازی دراز محســن از ســوی 
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای کــه آن زمــان 
رئیس جمهور بودنــد، به عنــوان فرمانده تیپ 
10سیدالشهدا انتخاب شد. قرار بود در عملیات 
فتح المبین توپخانه دشمن را منهدم کنند. برای 
این کار 800رزمنده یا جان فشان داوطلب شدند. 
آنها می دانســتند که احتمال شهادت شان زیاد 
است اما پیشقدم شدند. محسن برای پیروزی در 
عملیات ها ترفندهای خودش را داشت. هدفش 
این بود که عملیات را با کمترین تلفات جانی پیش 
ببرد. این بار هم از یک چوپان کمک گرفته بود. 
عبدالرضا باقی ماجرا را بازگو می کند؛ »محسن 
از چوپان کمک گرفت تا مســیر را نشانش دهد. 
چوپان می رود و 800نفر هم دنبال او. برای اینکه 
صدایی ایجاد نشود محسن مقداری موکت ها را 
باریک بریده تا بچه ها زیر پــا بیندازند و از روی 
آن رد شــوند. برای اینکه صدایی ایجاد نشــود. 
طی مسیر منوری شلیک می شــود و چوپان از 
شدت ترس فرار می کند و 800رزمنده در بیابان 
سرگردان می مانند. تصور کنید اگر آفتاب طلوع 
می کرد عراقی ها همه بچه ها را به رگبار می بستند. 
آقا محسن ما هم دست به دامن خدا می شود و به 
نماز می ایســتد. بعد از دعا به نفر آخر می گوید 
180درجه برگردد و باقی هم پشت سر او بروند.« 

حق با آقامحسن بود
بچه ها به محســن اعتماد داشتند و می دانستند 
حرفــی را بی دلیل نمی زنــد. 800نفــر از پی 
محســن بودند و او آرام و با طمانینــه در بیابان 

ققنوس فاتح
گفت وگو با برادر سردار شهید محسن وزوایی، فرمانده جوانی که حماسه ارتفاعات بازی دراز را جاودانه کرد

شوخ طبع و پرانرژی بود
سردار اسماعیل کوثری، همرزم شهید است و خاطره زیبایی درباره عملیات بازی دراز 
تعریف می کند: »ایمان قوی داشــت. به آیات الهی و ادعیه یقین داشت برای همین 
هم خداوند در همه مراحل کمکش می کرد. خیلی شــجاع بود. با اهداف بلند. در عین 
شوخ طبعی در کارش بسیار جدی بود. بسیار مصمم و محکم. اما زمانی که می خواستیم 
استراحت کنیم فضای شــادی را ایجاد 
می کرد. با بچه ها کشــتی می گرفت. یادم 
هست شهید وزوایی با علی موحد دانش و 
حسین خالقی نزدیک عملیات بیت المقدس 
ظاهرا 1000تومان پول داشتند. به شوخی 
گفتند حاال که باید برویم اهواز همه این پول 
را چلوکباب بخوریم که اگر رفتیم و شهید 

شدیم مدیون شکم مان نباشیم.«

آخر در کدامین مکتب چنین ارزش هایی را سراغ دارید؟

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ما ترس از شهادت نداریم و این تنها آرزوی ماست. در این جبهه ها خداوند را مشاهده 
می کنیم که چگونه ملتمسانه به کمک رزمندگان اســام می شتابد و آنها را نصرت 
می دهد و به مصداق آیه شریفه که می فرماید »کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره« را 
می بینیم که تعداد محدود لشکریان سپاه اعم از سپاه و ارتش و نیروهای مردمی بر 

تعداد کثیری از نیروهای دشمن غلبه می نماید.
به یاد دارم در عملیات بازی دراز در قسمتی از عملیات مقداد ما 6 نفر بودیم و بر 300 
نفر غلبه پیدا کردیم. در جبهه ها چنان روحیــه ایمان و ایثار مفهوم پیدا می کند که 
گویی اصا قابل تصور نیســت هنگامی که در قسمتی از عملیات صحبت از داوطلب 
شهادت می شود دعوا بین برادران می افتد. اینها ارزش هایی است که ملت اهلل ارزانی 

بشریت داشته است.
حقیر بزرگ ترین افتخــار خودم را عبودیت به درگاه احدیــت می دانم. می خواهم 
بگویم ای عازمان و  ای عاشقان لقاء اهلل،  ای مخلصین اخاق و  ای کسانی که مشغول 
ریاضت کشیدن جهت نزدیکی به درگاه خدا هســتید، بیایید تا ببینید در جبهه ها 
چگونه برادران شــما به آن درجه از نزدیکی به درگاه خداوند رسیده اند که نوجوان 
تازه داماد پس از 3 ساعت که از عروسی اش می گذرد در جبهه حاضر می شود؛ آخر در 

کدامین مکتب چنین ارزش هایی را سراغ دارید؟
محسن وزوایی
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داستانی از یک پرستار رزمنده
حضور پرستاران در دوران دفاع مقدس یکی 
از جلوه های از خودگذشتگی و ایثار در دوران 
جنگ تحمیلی به شــمار می آید. آنها در آن 
دوره باید نقش روانشــناس، جامعه شناس، 
روانــکاو، مشــاور و مربی را در آن شــرایط 
ایفا می کردند. بنابراین کار پرســتاران تنها 

پرســتاری و درمان مجروحان نبود بلکه آنها هم ســنگ صبور 
رزمندگان و هم در برهه ای از تاریخ جنگ تحمیلی که امکان اهدای 
خون به مجروحان و آسیب دیدگان وجود نداشت، این وظیفه را 
بر عهده می گرفتند و پیشقدم می شدند. محمد)بهزاد( رستگاری 
نیز از همین دست پرستارانی است که همه وجودش را وقف جبهه 
و مجروحان جنگ کرده بود. کتاب »مســیر رستگاری« روایت 
زندگی این رزمنده پرستار است که به قلم شیوای شبنم غفاری 
نگاشته شده است. رستگاری به عنوان نیروی پرستار اعزام شده 
بود اما همه او را به عنوان دکتر می شــناختند و صدا می زدند. در 
بخشی از این کتاب درباره دوران انقالب می خوانیم: »آن روز شاید 
اندازه یک جنگ مجروح آوردند بیمارستان. آن قدر سرم شلوغ بود 
که حتی نمی توانستم نفســی تازه کنم. گلویم خشک شده بود و 
می سوخت. درگیری رسیده بود به نزدیک بیمارستان. گاه گداری 
از در و پنجره ها سرک می کشیدم توی خیابان تا ببینم چه خبر 
اســت. مأموران رژیم مرتب حمله و مردم فــرار می کردند. یک 
دختربچه هم تک وتنها کز کرده بود کنار خیابان و فرار مردم را نگاه 
می کرد. 6-5 ساله می زد. با چشم گشتم دنبال پدر و مادرش. یکی 
از مریض ها صدایم زد. می خواستم بروم سراغش که دیدم سروصدا 
زیاد شد. آمدم دم در اورژانس. ساختمان فعلی تغییر کرده. آن روز 
چند تا پله می خورد و وارد البی وسط بیمارستان می شدیم. دویدم 
لب پله ها. دیدم یک پاسبان آن طرف خیابان روی زانو نشسته است 
و دارد نشانه گیری می کند. کاظمی بود. اصالً فکرش را نمی کردم به 
کی می خواهد شلیک کند. دیگر این طرف خیابان را نگاه نکردم...«. 

راه اینجاست؛ خاطرات دوران اسارت
روایت هایــی از دوران اســارت 
در  حســینی پور  ســیدناصر 
اردوگاه هــای رژیــم بعث عراق 
در مســتند تلویزیونــی »راه 
اینجاســت« به تصویر کشیده 
شده است. این مستند تلویزیونی 
به تهیه کنندگــی و کارگردانی 
ســیدرحمت اهلل رمضانــی در 
ســیمای اســتانی دنــا تولید 

شده است. گفتنی است حســینی پور آزاده و جانباز کهگیلویه و 
بویراحمدی که قهرمان این مستند است، خود کتاب »پایی که جا 
ماند« را نوشته است؛ کتابی که به عنوان یکی از برترین کتاب های 
ادبیات دفاع مقدس محسوب شده و رهبر معظم انقالب اسالمی با 
نگارش دست نوشته ای بر این کتاب، افزوده اند: »تاکنون هیچ کتابی 
نخوانده و هیچ سخنی نشنیده ام که صحنه های اسارت مردان ما 
را در چنگال نامردمان بعثی عراق را، آنچنــان که در این کتاب 
است به تصویر کشیده باشد. این یک روایت استثنایی از حوادث 
تکان دهنده ای است که از سویی صبر و پایداری و عظمت روحی 
جوانمردان ما را، و از سویی دیگر پستی و خباثت و قساوت نظامیان 
و گماشتگان صدام را، جزء به جزء و کلمه به کلمه در برابر چشم و 
دل خواننده می گذارد و او را مبهوت می کند. احساس خواننده از 
یک سو شگفتی و تحسین و احساس عزت است، و از سویی دیگر 
غم و خشم و نفرت.... درود و سالم به خانواده های مجاهد و مقاوم 
حسینی.« ناگفته نماند سیدناصر حسینی پور در 16سالگی و در 
آخرین روز هــای جنگ، در جزیره مجنون به اســارت عراقی ها 
درآمد و خاطرات خود را در این کتاب روایت کرده است. این کتاب 
خاطرات 187 روز از 808 روز اسارت این رزمنده است که با بیانی 
شیوا نگاشته شده است. او راهنمای گردان 18شهدا بوده است و 
برای استقبال از رزمندگان گردان قاسم  بن الحسن)ع( راهی جزیزه 
مجنون شده بود که در این عملیات از ناحیه پا زخمی می شود و 

ناگهان به اسارت نیروهای بعثی در می آید.

از کرخه تا راین
»از کرخه تا راین« بازیگرانی 
چون هما روستا در نقش لیال، 
پرویز شــیخ طادی در نقش 
مجروح عرب، علی دهکردی 
در نقش سعید، هانس نویمان 
در نقش اندریــاس، آندریاس 
کورتز در نقش یوناس، صادق 

صفایی در نقش نوذر و اصغر نقــی زاده در نقش اصغر را در 
خود جای داده اســت و با کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، از 
مطرح ترین فیلم های ژانر دفاع مقدس به حساب می آید. در 
خالصه این فیلم آمده اســت: »یک مجروح شیمیایی برای 
معالجه به آلمان اعزام می شــود. در آنجا خواهر خود را که 
ســال های پیش از ایران رفت و ســاکن آلمان شده است، 
مالقات می کنــد...«. این فیلم در فهرســت 100فیلم برتر 
تاریخ ایران در ســامانه منظوم مرجع ارزشگذاری سینما و 
تلویزیون، قرار گرفته و رتبه 19را با امتیاز و رأی مردم کسب 
کرده اســت. همچنین از کرخه تا راین توانسته در مجموع 
برای 7مورد نامزد کسب جایزه ســیمرغ یازدهمین دوره 
جشنواره فیلم فجر و برای 2بار برنده این جایزه شود. دراین 
جشنواره همچنین ابراهیم حاتمی کیا نامزد جایزه بهترین 
کارگردانی، هما روســتا نامزد جایزه نقش اول زن، ابراهیم 
حاتمی کیا نامزد جایزه بهتریــن فیلمنامه، مجید انتظامی 
نامزد جایزه بهترین موســیقی متن، محمود سماک باشی 
نامزد جایزه بهترین صدابرداری، یداهلل نجفی نامزد جایزه 
بهترین صدابرداری، رضا رســتگار نامزد جایــزه بهترین 
جلوه های ویژه، ابراهیم حاتمی کیا برنده جایزه بهترین فیلم 
و مسعود ولدبیگی برنده جایزه بهترین چهره پردازی برای 

فیلم از کرخه تا راین شده اند.

اهدای نشان فداکاری
 نشان فداکاری به شهید سرتیپ نصرت زاد و امیر 
ســرتیپ رحیمی، از نیروهای بازنشسته ارتش 
اهدا شد. نشان فداکاری که اعطایی مقام معظم 
رهبری و فرماندهی کل قــوا به ارتش جمهوری 
اسالمی ایران است، نماد ایثار و از خودگذشتگی 
دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه افسری 
امام علی)ع( ارتش اســت که در راه پاسداری از 
استقالل و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری 

اسالمی ایران مردانه ایستاده و دفاع کرده اند.

بازگشت شهید سرباز
پیکر پاک و مطهر سرباز شــهید ناصر حلفی از 
شهدای جاویداالثر پس از 3۴ سال شناسایی شد و 
به وطن بازگشت. شهید حلفی فرزند عوفی، یکم 
خرداد ماه سال 13۴6 در روستای حالف حسن 
شهر سوسنگرد از توابع شهرستان دشت آزادگان 

متولد شد. 
به دلیــل اینکــه دوران ســربازی حلفــی، بــا 
دفاع مقدس همزمان بود از سوی توپخانه لشکر 
7 ولی عصر)عج( خوزســتان به جبهه  اعزام شد 
تا به عنوان دیده بان خدمــت کند. پس از حضور 
در جبهه، ناصر حلفی در چهارم تیر سال 1367 
درحالی که 21 سال داشت در جزیره مجنون به 
شهادت رسید اما پیکر او در همانجا ماند و در زمره 

شهدای جاویداالثر استان خوزستان قرار گرفت.

بیمارستانی که موزه شد
استان همدان در طول 8سال دفاع مقدس اگرچه به طور مستقیم 
درگیر جنگ و حمالت دشمن نبود اما همچون دیگر استان های 
کشور در پشــتیبانی و اعزام نیرو به جبهه نقش پررنگی داشت. 
همدان با 8هزار شهید از استان های شــاخص در دوران جنگ 
تحمیلی به شمار می آید عالوه بر این وجود پایگاه سوم شکاری 
شهید نوژه همدان در این دوران برای دفاع از میهن و بسیاری از 
ظرفیت های دیگر باعث شد تا مسئوالن استان به فکر ایجاد مرکزی 
برای حفظ و نگهداری آثار بر جای مانــده از دوران دفاع مقدس 
باشــند و فرهنگ پاسداشــت ارزش های دینی و ملــی را برای 
نســل های بعد صیانت و حراســت کنند. باغ موزه دفاع مقدس 
همدان از مراکز فرهنگی و مذهبی شهر همدان، با داشتن بخش ها 
و جاذبه های متنوع به یکی از مرکز گردشگری همدان تبدیل شده 
است. ساخت این مرکز سال 1376به همت اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان در 6فاز شروع شد که با 
بهره گیری از تکنولوژی مدرن در سال 1389 در محل بیمارستان 
جنگ نیمه کاره همدان به بهره برداری رسید. نمایش تندیس هایی 
از سرداران و فرماندهان 8سال دفاع مقدس، امدادرسانی در جنگ، 
نمایش ادوات جنگی، دریاچه مصنوعی، یادمان شهدا، فضا سازی  
جبهه و جنگ و بدرقه مادران، آبنمای موزیکال و... بخش هایی از 
این موزه دیدنی در همدان است. باغ موزه دفاع مقدس همدان در 
یکی از خوش آب و هواترین مناطق همدان در میدان قائم، ابتدای 

بلوار کوالب ساخته شده است.

چهره خبر

موزه گردی

معرفی مستند

معرفی فیلم

 خبر

معرفی کتاب

ایران به  خود می بالــد از وجود چنین دالوری؛ 
ســرداری بی باک و شــجاع کــه در کارنامه 
فتح الفتوح خود پیروزی های زیادی را به ثبت 
رسانده اســت؛ فرمانده جوانی که به وقت شهادت 21سالش هم نشــده بود. او را ققنوس فاتح 
می نامند. این نام را همرزمانش برای سردار انتخاب کرده اند؛ الحق که برازنده اش است. شهید 
محسن وزوایی اعجوبه ای بود در امور جنگی؛ خوب می دانست چطور باید عملیات را پیش ببرد. 
هوش و ذکاوت او زبانزد فرمانده ها و مسئوالن عالی رتبه نظامی بود اما غیر از شجاعت و بی باکی 
او در رویارویی با دشمن، حس پدرانه اش نسبت به رزمنده ها بود. با اینکه اغلب هم سنگرانش از او 
سن دارتر بودند اما برای آنها پدری می کرد. قبل از آنکه به نیروهایش دستور پیشروی بدهد اول از 
همه خود به دل دشمن می زد تا شرایط منطقه را بسنجد. بیان داستان جنگاوری او به مثابه خواندن 
یک کتاب حماسی و افسانه ای است؛ فرمانده ای که با کمترین نیرو و امکانات ارتفاعات بازی دراز را 
فتح کرد و در عملیات های بیت المقدس و فتح المبین گل کاشت. 10اردیبهشت سالروز شهادت او 
است، به همین مناسبت یادی از سردار رشید کشورمان می کنیم. این فرصت را عبدالرضا وزوایی، 

برادر شهید، در اختیارمان قرار می دهد.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

 سردار دریادار علیرضا تنگسیری
فرمانده نیروی دریایی سپاه

با تقویت ظرفیت بســیج دریایی به عنوان 
نیــروی دریایی دوم که قریب به 3ســال 
است سازماندهی شده و با ظرفیت نزدیک 
به 50هزار نفر در قالــب 1۴ هزار ناوگروه 
دریایی بــرای خدمات رســانی آماده ایم. 
ازجمله خدمت در عرصه دریا، امدادرسانی 
به مردم در بال های طبیعی مثل ســیل، 
اشتغال آفرینی و توسعه تولید با حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، مبارزه با قاچاق 
کاال، ســوخت و دام و مواد مخدر، تأمین 
امنیت سواحل و آب های سرزمینی می توان 

برشمرد. دفاع پرس

 امیرحسین سمیعی
آهنگساز، خواننده و معاون هنری 

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
 انقالب اســالمی متوقف نشده است بلکه 
یک حرکت رونــده را پیــش رو دارد که 
خودسازی، ســازندگی و تمدن سازی  در 
ادامه آن است. پس هنر انقالبی هم هیچ گاه 
متوقف نمی شــود. بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب 
اسالمی بیانگر این موضوع است که نشان 
می دهد انقالب همچنان ادامه دارد. بدین 
معنا که باید از این مرحله به مرحله دیگر 
برویم. این بیانیه اتفاقا گنجینه ای مهم برای 
هنرمندان نسل حاضر در جهت تولید آثار 
هنری انقالبی است. اینجاست که ظرفیت 
اصلی هنر باید خودش را نشان دهد. تسنیم

دانشجوی پیرو خط امام  ره
محسن فرزند ششــم خانواده وزوایی بود؛ از آن 
دسته بچه های باهوش و پرتالش که یک لحظه 
آرام و قرار نداشــت اما تا دلتان بخواهد مهربان 
بود و باگذشــت. هیچ وقت کاری نکرد که کسی 
از او دلگیر شود و همیشه ســعی اش بر این بود 
که وجودش مایه فرح و شــادی دیگران باشــد. 
محسن در خانواده ای پرورش یافته بود که احترام 
و گذشــت حرف اول را می زد. او هم همین گونه 
شکل گرفته بود اما مهم تر از همه ایمان و تقوای 
پدر و مادر بود کــه میراث ارزنده ای شــد برای 
فرزندان. مادر هر  ماه روضه خانگی برگزار می کرد 
و پدر هم انس زیادی با قرآن داشــت و مســجد 
رفتنش ترک نمی شد. محسن هم از پدر و مادر یاد 
گرفته بود که چطور باید در مسیر خدا قدم بردارد 
اما موضوع دیگری که در خانواده وزوایی اهمیت 
زیادی داشــت تحصیل بچه ها بود. محسن مثل 
دیگر خواهر و برادرها قانون خانه را می دانســت 
و درس خوانــدن در اولویت برنامــه زندگی اش 
بود. او بعــد از پایان دوره دبیرســتان در آزمون 
سراسری شرکت کرد و در رشته شیمی دانشگاه 
صنعتی شریف قبول شد؛ سال 56؛ یعنی سال های 

آخر رژیم پهلوی.

فاتح ارتفاعات بازی دراز
با پیروزی انقالب فصل دیگری از کتاب زندگی 
او باز شد. او که تســلط زیادی به زبان انگلیسی 
داشت به عنوان ســخنگوی پیرو خط امام)ره( 
فعالیــت می کرد تا اینکه نیروی ســپاه شــکل 
گرفت و او عضو این نهاد شد و به عنوان مسئول 
مخابرات ســپاه فعالیتش را آغاز کرد. با شــروع 
جنگ تحمیلی، ماندن در تهران را جایز ندانست 
و راهی جبهه های نبرد شد. با اینکه نظامی نبود 
اما هوش و ذکاوتش برای پیشــبرد امور جنگی 
مورد توجه فرماندهان و مسئوالن عالی رتبه جنگ 
قرار گرفت. او در عملیات های زیادی شرکت کرد 
اما مهم ترین شان فتح ارتفاعات بازی دراز بود که 
نام او را برای همیشه جاودانه کرد. محسن خوب 

قدم برمی داشت. آنها از دل عراقی ها رد شدند و 
به توپخانه رسیدند. وقتی باالی سر دشمن رفتند 
ابتدا تصور می کردند که نیروهای خودی هستند 
و با آنها شوخی می کنند. در این حین محسن به 
مقر فرماندهی بي سیم زد که توپخانه را گرفته اند 
و آمادگی دارند جلوتر بروند. سپس پیشروی کرده 
و به ارتفاعات برغازه می رسند؛ یعنی 58کیلومتر 
داخل خاک عراق. عبدالرضــا می گوید: »وقتی 
محسن به شــهید صیادشــیرازی می گوید که 
ارتفاعات برغازه را گرفته اند او باورش نمی شود و 
به محسن رضایی می گوید باید از نزدیک آنجا را 
ببینیم. وقتی به آنجا می رسند می بینند که حق با 

آقامحسن بوده است«.

پوست بدنش وصله پینه بود 
محسن از روز اول جنگ تا 10اردیبهشت سال 61، 
همواره در جبهه حضور داشت. بارها دچار جراحت 
شــد و با بهبودی دوباره خود را بــه همرزمانش 
رساند. اما در یکی از عملیات ها به شدت مجروح 
شد، به گونه ای که رزمنده ها تصور کردند شهید 
شده اســت. عبدالرضا آن خاطره تلخ را تعریف 
می کند: »در یکی از درگیری ها تیری به سوی او 
شلیک شــده و او از باالی صخره به داخل میدان 
مین می افتد. از آنجا که در تیررس دشمن بوده 
رزمنده هــا نمی توانند کاری کننــد و باید صبر 
می کردند تا شب شود تا بتوانند او را عقب بیاورند. 
وقتی باالی ســرش می روند پیکری متالشــی 
می بینند. فکر می کنند شهید شــده است. او را 
در پتو می گذارند اما متوجه می شوند که صدای 
خرخری می آید. سریع او را به بیمارستان منتقل 
می کنند«. وقتی خانواده وزوایی محســن را در 
بیمارستان دیدند باورشــان نمی شد که او باشد. 
وضعیت بدی داشــت. پوســت بدنش آویزان و 
داخل حنجره اش سوراخ شــده بود. تا مدت ها با 
سرم تغذیه می کرد. نمی توانســت حرف بزند و 
خواسته اش را می نوشــت؛ آن هم با دست چپ. 
بعد از بهبودی گویی پوست بدنش را وصله پینه 

کرده بودند.

لحظه پرواز 
خط مقدم زیر بارش بمب و خمپاره. عباس شعف، 
محسن و حسین تقوی منش و بی سیم چی شان را 
غرق در خون دید. بر اثر اصابت ترکش شهید شده 
بودند. حالش منقلب شد. چفیه دور گردن محسن 
را روی صورت او انداخت. بی ســیم را به دســت 
گرفت و گفت: »احمد، احمد، شعف، متوسلیان: 
شعف، احمد به گوشم، »حاج آقا، خوب گوش کن؛ 
آتیش سنگین؛ محرم بی علمدار شد، آقا محسن... 

آقا محسن...«.

شهید محسن وزوایی 
نفر سوم از سمت راست
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قدرت اجتماعی روشنفکران حوزه ای
گذری بر روشنفکری حوزه ای براساس تلخیص مقاله ای از  حمید پارسانیا

 نقدی بر ظهور رفتارهای شبه روشنفکری
 در ساحت اندیشه ورزی کشور

شوکران روشنفکر نمایشی
سرآمدان فکری در عصر جوامع پرمخاطره، نیروهای پیشران 
سیاســی-اجتماعی جامعه مطلوب محسوب می شوند. 
روشنفکران از بارزترین کارگزاران فکری برای تسهیل روند 
رشد و هشــدار در قبال موانع پیشرو وضعیت مناسب و در 
نهایت سوق دهی افکارعمومی به جامعه هنجارمند هستند. 
با وجود این شاهد افول کارکردی نهاد روشنفکری در جامعه 
ایرانی هستیم و در این یادداشت در تکاپو برای پاسخ به سؤال 
بنیادین کژکارکردی روشنفکران در جامعه ایرانی هستیم و در 
نهایت در قالب یک پیشنهاد به طرح رفتار مطلوب روشنفکری 

در مقطع کنونی می پردازیم.

روشنفکر، صدای مردم
روشنفکر کیست؟ کارویژه او در ساحت اجتماعی و سیاسی 
چگونه تعریف می شود؟ آیا سخنان اعالمی او پیشران مطالبات 
مردم از حاکمیت است؟ پاسخ به این سؤاالت و تعیین مختصات 
رفتار مطلوب روشنفکران امری سخت محسوب می شود به 
همین خاطر با تأکید بر نظریات شهید مطهری و ادوارد سعید 
به صورت بندی آن می پردازیم. شــهید مطهــری در تعیین 
مؤلفه های مطلوب روشنفکر 4ویژگی اساسی را ذکر می کند. 
ایشــان روشــنفکر را »آگاه به موضع و مسئولیت طبقاتی«، 
»آشنا به فرهنگ و شخصیت ملی خویش«، »آگاهی نسبت 
به روابط خود با انســان های دیگر« و در نهایت »تکاپو برای 
آگاهی جامعه و حرکت آنان برای رهایی و آزادی« می داند. نوع 
رویکرد شهیدمطهری به روشنفکران و کارویژه آنان به مثابه 
انسان مسئولیت پذیر خودآگاه است که ایجاد وضعیت مطلوب 
در جامعه انسانی را در رشدجمعی و حرکت جامعه به سمت 
فضایل اخالقی با تأکید بر رهایی از قیود طاغوتی و آزادی تلقی 
می کند بنابراین روشنفکر پیشتاز شکل گیری جامعه مطلوب 

انسانی است.
 بیان دقیق جایگاه و رسالت فرهنگی روشنفکر یکی از مهم ترین 
دغدغه های اندیشــه ورزی ادوارد ســعید بود. در تامالت علوم 
اجتماعی وی، روشنفکر از حیث کارویژه به »حرفه ای« و »آماتور« 
صورت بندی می شود. روشنفکران حرفه ای با مراکز تعدد و متکثر 
قدرت ارتباط راهبردی دارد ولی روشنفکر آماتور در دوگانه انتخاب 
میان بازگویی حقیقت به هسته قدرت یا مصلحت سنجی معطوف 
به بقا در مناسبات با قدرت، زیست در »حاشیه« و دوری گزینی 
خودخواسته از نهاد قدرت را انتخاب کرده است. از منظر ادوارد 
سعید روشنفکر اصیل و اصل، روشنفکر آماتور است. روشنفکری 
که متعلق به طرف ضعیف و بی نماینده اســت )سعید، 1377(. 
آماتوریســم فضلیت و حرفه ای بودن به مثابه شاغل در کسوت 
روشنفکری اســت. بنابراین بارزترین اصالت رفتار روشنفکری 
تسهیل گری برای رســاندن ندای مردم و طبقه بدون حامی به 
نهادهای قدرت است. قطعا تمایز اندیشه ورزی و احیاگری ادوارد 
سعید با فوکو، دلوز و هایدگر پافشاری وی بر عنصر تعهد روشنفکر 

به عنوان نماینده جامعه است.

نمایش روشنفکری 
کتاب »نمود خود در زندگی روزمره« معروف ترین اثر اروینگ 
گافمن است. این کتاب جامعه شــناس آمریکایی تحت تأثیر 
داللت های اندیشه ای اگزیستانسیالیست ها و چگونگی برون داد 
زندگی اجتماعی در تامالت ژان پل سارتر است. گافمن زندگی 
اجتماعی را به مثابه صحنه تئاتر که آدمی متناسب با نقش ها 
وارد صحنه خواهد شد، تلقی می کند. »اجرا«، »نمود خود« و 
»مدیریت تأثیرگذاری« 3مفهوم کلیدی درنظریه او محسوب 
می شود. در این یادداشت در تکاپو برای بررسی کوتاه کارویژه 
روشنفکران ایرانی از زاویه دید گافمن در صحنه تعامالت روزمره 
هستیم. در روند رفتار نمایشی این سنخ از روشنفکران وطنی، 
رسالت رفتاری آنان در برابر ســتایش مخاطب ذبح می شود. 
انتقاد به انتقام تعبیر و اســتیال سکوت پیشــنهاد می گردد و 
برتری اقبال مخاطب در برابر ارزندگی محتوا را شاهد هستیم. 
کژکارکردی کنش مشــفقانه و متعهد روشــنفکری وضعیت 
امتناع نظری و فقــدان پروژه فکری پدیدار می شــود و برایند 
آن تجمیع مشکل جامعه و به تأخیر انداختن پرسش واره های 
طبقات مختلف است. برای نمونه روشنفکر نمایشی در اجرای 
نقش دچار تناقض رفتاری در نمود خود بــرای افکارعمومی 
است و به همین خاطر در وضعیت بحرانی نظیر جنگ، انسان 
شرقی سر تسلیم در برابر انسان غربی دارد. با ترسیم وضعیت 
روشنفکران نمایشی در ساحت اندیشه ورزی کشور شاهد بروز 
رفتارهای شبه روشنفکری با همنوایی ترندهای توییتر هستیم؛ 
ماحصل مصایب ظهور نمایش روشنفکری با ستایش تصنعی 
تماشاگران در صحنه اندیشــه ورزی مرگ زودرس پروژه های 
فکری بومی است. ماحصل شــوکران روشنفکر نمایشی افول 
جامعــه از مطالبه گری موضوعات اساســی و حیاتی و رشــد 

سلبریتی-روشنفکر در جامعه ایرانی است.

احیای روشنفکری انقالبی
با طرح نارسایی نهاد روشــنفکری در جامعه ایرانی به مرحله 
پیشــنهاد الگوی مطلوب می رســیم. قطعا این پیشــنهاده 
نگارنده یک راهکار در میان تعدد پیشــنهادهای سیاســتی 
خواهد بود زیرا راهکار دســتوری در فضای فکری به انسداد 
گفتمانی ختم خواهد شد. در همین راستا پیشنهاد »احیای 
روشنفکری انقالبی« برای رهایی از وضعیت نامطلوب مدنظر 
است. این احیاگری با تحول در پروژه فکری و الگوی رفتاری 
معنایابی پیدا خواهد کــرد و در قالب تحول در منش و بینش 
صورت بندی می شود. تحول در ساحت منش به منزله تغییر بعد 
شخصیتی و رفتاری روشنفکران ایرانی است. روشنفکرانقالبی 
فاصله گزینی نمایشــی از مردم، شــغل پنداری روشنفکری 
و فقدان مســئولیت اجتماعی در قبال مردم را خالف منش 
روشنفکری اصیل قلمداد می کند و خواهان طرح ریزی نظام 
مسائل نهاد روشــنفکری معطوف بر نیازسنجی جامعه است 
تا تسهیل گر مطالبات آنان از حاکمیت باشد. تحول بعدی در 
ساحت بینشی باید جلوه یابد. الگوی بینشی روشنفکر انقالبی 
در تضاد ماهوی با روشنفکر بدلی است که ستایش غرب و ستیز 
با حاکمیت مدنظر دارد. روشنفکر انقالبی با استیالبخشی به 
قدرت حکمرانی دین و برتری منافع ملی خواهان شکل دهی به 

ساختارهای فکری، فرهنگی و سیاسی جامعه است.
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 بپذیر و چیزی هم نگو
 در روش ما نیست

آنچه در ادامه از نظر می گذرد، بخشــی از بیانات شهید آیت اهلل 
بهشتی)ره( است که در کتاب »پیامبری از نگاه دیگر« به چاپ 
رسیده است. شهید فرموده اند: ]ما یک سؤالی را می خواهیم در 
دین بفهمیم[. این سؤال بجاست. ما از آنهایی نیستیم که در برابر 
این سؤاالت بگوییم وقتی که چیزی را وحی گفته، دیگر بپذیر و 
چیزی هم نگو. ما می گوییم بپذیر، اما حرفت را هم بزن. این دو 
خیلی با هم فرق دارد. بپذیر و چیزی هم نگو در روش ما نیست. 
نه خیر، بپذیر، حرفت را هم بزن، ســؤالت را هم بکن. به استناد 
وحـی پذیرفتی؟ بسیار خوب، اما این سؤال در مغزت پیدا شد. به 
تو بگوییم نپرس و ااّل از دین بیرون می روی؟! نه، اصاًل این روش 
ما نیست. سؤالی که به صورت یک عقده در فکر مسلمان بماند، 
مثل موریانه، ایمان او را می خورد. هر سؤالی داری مطرح کن و 
آن کسانی که این سؤاالت برایشان عرضه می شود، باید به آنها 
گفت در برابر سؤاالت بردبار باشید. از جا در نروید. آنقدر معلومات 
داری به ســؤاالت این آقا جواب بدهی، جواب روشــن کننده 
دلچسب به او بده. آن قدر معلومات نداری به او جواب بدهی، تکبر 
و خودپســندی را کنار بگذار. بگو من هم مثل تو نمی دانم. من 
هم مثل تو در جست وجوی کسی هستم که بتواند این مطلب 
را پاسخ بدهد؛ با ترشرویی و تشــدد و چماق به جنگ سؤاالت 

عقده زا رفتن، این اصاًل شیوه اسالم نیست.

روشنفکران و شکست در پیامبری
نخبگان علمی یا روشــنفکران 
در غرب چه کســانی هســتند؟ 
چه مدعایی دارنــد؟ و در ادعای 
خویش تــا چه مقــدار کامیاب 
بوده اند؟ کتاب حاضر در پاســخ 
به ســؤاالت فــوق به نــگارش 
درآمده است. نویسنده با بررسی 
تغییرات نظام آمــوزش و نظام 
سیاستگذاری در آمریکا و سایر 

کشــورهای اروپایی در دهه های اخیر نشــان می دهد که 
روشنفکران یا نخبگان علمی اکنون بیش از پیش وارد حوزه 

حکومت شده اند.
نویسنده معتقد اســت دانش نظری در علوم انسانی که در 
گذشته به صورت مستقیم با سیاســتگذاری و برنامه ریزی 
پیوند نداشت، در دهه های اخیر هم درنظر نخبگان علمی و 
هم نزد سیاستگذاران، به عنوان دانشی برای پیش بینی و حل 
مشکالت آینده دیده شده است. همین نگاه موجب شده است 
که - به بیانی استعاری - روشنفکران غربی خود را در لباس 
پیامبری ببینند که »جامعه را به سبب قصورش مورد نکوهش 
قرار می دهند و برای نیل به آینــده موعود مردم را موعظه و 
هدایت می کنند.« فی المثــال فراصنعتی گرایانی همچون 
تافلر به خوبی »آینده« و سرزمین موعود آن را می شناسند و 
بنابراین به ما می گویند که چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم، 
چه مهم است و چه مهم نیست، چه اولویت دارد و چه ندارد.

نویسنده سعی دارد از این نقش اجتماعی – سیاسی ادعایی 
روشنفکران در جامعه غربی افسون زدایی کند. این اثر که به 
قلم ایوا اتزیونی هالوی و زیرنظر تی.بی.باتامور نوشته شده با 
ترجمه   حسین کچوئیان از سوی نشر کتاب فردا به فارسی 

منتشر شده است.  

استاد مطهری و روشنفکران
کتــاب »اســتاد مطهــری و 
روشــنفکران« مشــتمل بر 
مباحثی از آثار اســتاد شهید 
آیت اهلل مرتضی مطهری)ره( 
است که وجه مشــترک آنان 
نقد اندیشــه های روشنفکران 
مســلمان پیرامون مســائل 
اســالمی اســت و طــی آن 

لغزش های فکری آنان که غالباً ناشی از کم اطالعی 
از معارف اسالمی بوده آشکار شده است. این کتاب 
شامل 7بخش اســت. بخش اول را انتقاد استاد از 
برداشت غلط برخی روشنفکران مسلمان از معجزه 
ختمیه تشکیل می دهد. در این بخش، این نظریه 
که معجزه پیغمبر اسالم تنها قرآن است و رسول 
اکرم)ص( معجزه ای غیراز قرآن نداشت است به 
نحو عالمانه ابطال شده است. نقدهای استاد شهید 
بر آثار دکتر علی شــریعتی بخش دوم این کتاب 
است و در آن بخشــی از کتاب »اسالم شناسی« 
و کتــاب »از کجا آغــاز کنیم؟« مــورد نقد قرار 
گرفته است. در بخش ســوم، تأثیرپذیری برخی 
روشنفکران مسلمان از فلسفه حسی و مخالفت آنها 
با تفکر و تعمق در مسائل ماوراءالطبیعی گوشزد 
شده و نظرات مهندس بازرگان در کتاب »راه طی 
شــده« در باب اثبات توحید، نقد و بررسی شده 
است. این کتاب به همت اکبر رحمتی گردآوری 
شده و از سوی انتشارات صدرا در سال 137۲ به 
چاپ رسیده و مانند بســیاری دیگر از آثار استاد 

مطهری، تاکنون بارها تجدید چاپ شده است.

گفتمان اسالم

کتاب اندیشه

نقد روشنفکری

حانیه مستوراندیشه شبه روشنفکری

آنچه در ادامه می خوانید تالش دارد براســاس 
مقاله ای از حجت االسالم   حمید پارسانیا، دانشیار 
گروه آموزشــی جامعه شناسی دانشگاه تهران، 
ضمن درنظر گرفتن معانــی عرفی و اصطالحی 
مختلفی که برای روشــنفکری وجود دارد، به 
تبیین مفهوم روشــنفکری حوزه ای پرداخته و 
فرایند تاریخی و اجتماعی روشنفکری حوزه ای 
را براســاس معانی مختلفی که این ترکیب پیدا 
می کند، دنبال کند. مقاله »روشنفکری حوزه ای« 
براساس 3  معنا از روشــنفکری به 3 مفهوم از 
روشنفکری حوزه ای می رسد و با بررسی ترکیب 
روشنفکر حوزه ای به بنیه های اعتقادی، فقهی، 
اجتماعی و سیاســی آن می پردازد. تلخیص و 

بازنویسی این مقاله در ادامه از نظر می گذرد.

6 معنای روشنفکری
آنگاه که از ترکیب »روشنفکر حوزه ای« سخن به میان 
می آید نخست به جهت آنکه اذهان به یکدیگر نزدیک 
شــوند تا دچار کژفهمی های لغوی نشویم بایستی 
معنای ترکیب فوق را مشخص ساخت.   پارسانیا در این 
راستا روشنفکر را در شش معنای متفاوت شرح داده 
است: اول: معنای لغوی، دوم: معنای مستعمل در عرف 
عام، سوم: معنای تاریخی روشنگری، چهارم: معنای 
مدرن روشنگری، پنجم: معنای تاریخی اینتلکتولیتی 

و ششم: معنای مدرن اینتلکتولیتی.
معنای لغوی روشــنفکری، بهر ه وری از فکر روشن 
است و در عرف عام از آن چیزی از قبیل زمان آگاهی و 
آشنایی با مسائل و حوادث واقعه و داشتن مواضع فعال 
اجتماعی است. اینالیتنمنت به معنای روشنگری تا 
قرن هفدهم در معنای معنــوی و روحانی آن به کار 
برده می شــد و لکن از قرن نوزدهم در معنای مدرن 
آن به کار برده شد. معنای مدرن آن، نظر به جریانی 
داشت که از قرن هفدهم آغاز شد و در قرن هجدهم به 
 intellect قدرت رسیده بود. اینتلکتول، نیز مأخوذ از
به معنای عقل اســت و معنای آن اهل فکر و تعقل و 
عقلی و عقالنی اســت. intellect گرچه در معنای 
تاریخی خود نظر به عقل کلی داشــت اما در معنای 
جدید، در ذیل عقالنیت مدرن قرار گرفته است و این 
لغت در نیمه اول قرن بیستم بر جمعی از اهل قلم به کار 
برده شد که با رویکرد سیاسی اعتراض آمیز خود در 
جهت تغییر و تبدیل وضعیت موجود، تأثیرگذار بودند.

حوزه و روشنفکری
حوزه با محتوای معرفتی، ریشــه تاریخی، موقعیت 
تأثیرگذار اجتماعی نسبت به مبانی و مفاهیم متفاوت 
و گاه متناقض روشنفکری، موقع و وضعیتی خنثی 
و یکسان نمی تواند داشته باشــد و به همین دلیل، 
ترکیب روشنفکری حوزه ای به تناسب معنایی که از 
روشنفکری مراد می شود و با برداشتی که عرف عام یا 

خاص از آن می کند، پیامدهای مختلفی دارد.
اگر ترکیب لغوی روشنفکری مورد نظر باشد، حوزه 
می تواند خود را به دلیل بهره وری از کتابی که مصداق 
نور الهی است و برای خارج کردن مردم از ظلمات به 
نور نازل شده، خود را روشــنفکرانه و روشنگر بداند. 
اگر روشنفکری به معنایی باشد که عرف عام در برخی 
مقاطع از آن می فهمد، از قبیل زمان آگاهی، آشنایی با 
مسائل و حوادث واقعه، برخورد مسئوالنه و متعهدانه 
نسبت به آنچه رخ می دهد، حوزه، روشنگری به این 
معنا را نیز وظیفه و مسئولیت خود قلمداد خواهد کرد 
و در این صورت، روشــنفکری حوزه ای به وضعیتی 
مطلوب داللت خواهد کرد و بخش هایی از حوزه که از 
این وصف محروم باشند، در موضع اتهام خواهند بود.

اما اگر روشنفکری، نظر به روشنگری و یا روشنفکری 
مدرن داشته باشد، در این صورت، ترکیب روشنفکری 
حوزه ای به لحــاظ مفهومی، ناســازگار و به لحاظ 
تاریخی و اجتماعی، چالش آفرین و بحران زاســت؛ 
زیرا روشــنگری و به تبع آن روشــنفکری مدرن در 
نفی مرجعیت علمی وحی و نقلی که مستند به وحی 
اســت هم داســتانند، و حوزه های علمی اسالمی و 
شــیعی با همه افراط ها و تفریط های ظاهرگرایانه، 

تأویلی و عرفانی و یا عقالنی بر محور وحی و نصوص 
دینی، وحدت و انسجام می یابند. ترکیب روشنفکری 
حــوزه ای درصورتی کــه روشــنفکری در معنای 
اصطالحی و تاریخی قرن بیستمی آن باشد، بیش از 
وقتی که روشنفکری به معنای روشنگری مدرن به کار 
برده شود، به لحاظ مفهومی، تناقض آمیز است؛ زیرا 
روشنگری به رغم مغایرت ذاتی خود با تفکر حوزه ای 
شیعی در مقاطعی از تاریخ مدرن، تعامالت به ظاهر 
همدالنه ای با دیانت داشــته و امکان استفاده از این 
تجربه تاریخی برای آن وجود داشته و دارد. بسیاری 
از مراکز آموزشی غرب که اینک از کانون های علمی 
مدرن هستند، نظیر کمبریج و سوربن، قبل از رنسانس 
و یا پیدایش روشــنگری، مراکز آموزش های دینی 
بوده اند. تغییر و تبدیل ایــن مدارس از صورت مراکز 
آموزش های دینی به صورت دانشــگاه های سکوالر، 
امری است که روشنگری در فرایند سکوالریزاسیون 
و دنیوی کردن جهان اجتماعی خود انجام داده است. 
پدیده منورالفکری در ایران درصورتی که هویتی بومی 
داشت، در شرایطی مشابه با آنچه در غرب گذشته بود، 
می توانست این مسیر را از طریق منورالفکری حوزه ای 
دنبال کند، ولي نه مذهب در ایران از قبیل مسیحیت 
در غرب بود و نه رابطه مذهب با قدرت از نوع رابطه این 
دو در قرون وسطی بود و نه منورالفکری در ایران یک 

تولید داخلی از نوع تولید غربی آن بود.

روشنفکر در نگاه حوزه ای
در نگاه حوزه ای، روشنفکر در مرتبه نخست، عالم ربانی 
است؛ کسی که با نور الهی می نگرد، و به همین دلیل 
نیز از فراست، بهره مند است و در مرتبه دوم، متعلم 
طریق رستگاری است. متعلم طریق نجات به نوبه خود 
از هدایت الهی بی بهره نیست. او از شریعت داخلی که 
عقل مفهومی و استداللی مشترک بین بشریت است، 
بهره  برده و این عقل را در پرتو انذارات و بشارت های 
عالم ربانی اوالً، فعال کرده و ثانیاً، با کمک کلماتی که 
عالم ربانی از خداوند سبحان دریافت کرده، راه سلوک 
را جهت شهود ناب حقایق عقلی و نجوای با خداوند 
در ذات عقل خود طی می کند. متعلم طریق نجات با 
کمک عقل خود، سنت و راهی را که عالم ربانی ارائه 
می دهد، شناسایی کرده و با اعتقاد و ایمان در طریق 

آن گام می گذارد. حوزه علمیه در طول تاریخ فکری و 
عملی خود براساس چنین بینشی، کانون معرفتی خود 
را تداوم بخشیده و در دوران معاصر نیز روشنفکری 
و روشنگری مناســب با این هویت را در ابعاد نظری 
و عملی حفظ کرده اســت. بعد نظری روشنفکری و 
روشنگری حوزه های علمیه را در ۲زمینه اعتقادی و 
فقهی آن و بعد عملی روشنفکری و روشنگری آن را 

در عملکرد و فعالیت سیاسی آن می توان دنبال کرد.

بعد اعتقادی روشنفکری حوزه ای
در بعد اعتقادی، حوزه های علمیه توانســتند پس از 
فروپاشی صفویه و افول حوزه اصفهان، میراث حکمت 
صدرایی را در شرایط متزلزل و ناپایدار سیاسی حفظ 
کرده و بلکــه به صورت یک مکتب فلســفی غالبی 
درآورده که آفاق اندیشه ایرانی و شیعی را از خراسان 
تا عراق درنوردد. حکمت صدرایــی راه را بر افراط و 
تفریط هایی که بین جریان های ظاهرگرایانه، تأویلی 
و یا عقل گرا، در طول تاریخ اسالم و بلکه تاریخ اندیشه 
بشری به وجود آمده بود، بست. در این روش، قرآن، 

برهان و عرفان هماهنگ و فعال در کشــف حقیقت 
به رسمیت شناخته می شوند.

در دوران قاجار، حوزه تهران به عنوان یکی از فعال ترین 
کانون های فلسفی شیعی درآمد. حضور زنده و فعال 
فلســفه صدرایی که میراث جریان های تفســیری، 
روایی، کالمی و فلسفه مشایی و اشراقی جهان اسالم 
را در خود پرورانیده بود، به حوزه های علمیه شیعی، 
توانمندی ویژه ای در تعامل با جریان های فلســفی 
مدرن بخشید و حوزه های شیعی به همین دلیل در 
تقابل با روشنگری مدرن، مســیری جدای از مسیر 

دیگر حوزه های علمی جهان اسالم طی کردند.

بعد فقهی روشنفکری حوزه ای
در بعد فقهی نیز روشــنفکری حوزه ای، از پویایی و 
نشاط برخوردار بوده است. این جریان در صدر تاریخ 
معاصر ایران توانســت رویکرد اخباری که مرجعیت 
عقل در استنباط فقهی و قواعد حقوقی را انکار می کرد، 
منزوی سازد و شیوه اصولی را تحکیم کند و دوره های 
استداللی فقه را به گونه ای گسترده تر از گذشته بسط 
دهد. فقه شــیعه در این دوران، همواره به تحوالت 
سیاسی معاصر خود نظر داشته، بلکه بخشی از این 
تحوالت را پوشش داده اســت. نقش و عملکرد فقه 
سیاسی شــیعه را در تحوالت معاصر در سه مقطع 
می توان دنبال کرد: مقطع نخســت، مربوط به قبل 
از مشروطه اســت. فقه سیاسی شیعه در این مقطع، 
اســتبداد سیاسی حاکم را فاقد مشــروعیت ذاتی و 
رفتاری می دانست. ویژگی دیگر فقه سیاسی شیعه در 
این مقطع، جهت گیری ضد استعماری آن است. در این 
مقطع به موازات فرصت های سیاسی ای که برای اعمال 
قدرت عالمان دینی پدید می آمــد، مباحث مربوط 
به والیت فقیه نیز طرح مستقل خود را باز می یافت. 
مرحوم نراقی در این مقطع، مســئله والیت فقیه را 
که تا قبل از آن به تناسب، در ضمن دیگر ابواب فقهی 
مطرح می شد، به صورت مسئله ای مستقل مطرح کرد.
مقطع دوم، مربوط به دوران مشــروطه اســت. در 
این مقطع به تناســب فرصت های اجتماعی نوین، 
حرکت سیاسی دینی جامعه که تا قبل از آن به صورت 
نوعی مقاومت منفی در قبال قدرت سیاســی حاکم 
دنبال می شد، به صورت رقابت سیاسی فعال درآمد. 

در ایــن رقابت، تالش بــر این بود تا اگــر نمی توان 
غیرمشــروع بودن ذاتی قدرت شاهنشــاهی را زائل 
ســاخت، الاقل رفتار آن را از طریق مجلس برمبنای 

عدالت دینی به گونه ای قاعده مند کنترل کرد.
مقطع سوم، از دهه40 آغاز می شود. در این مقطع، فقه 
سیاسی شیعه، صورت شرعی قدرت در عصر غیبت را 
که از دیرباز در ابواب مختلــف فقهی، حضور خود را 
نشان می داد، به گونه ای مستقل مطرح کرده و آن را 
در سطح فرهنگ عمومی جامعه شیعی به عنوان یک 
آرمان اجتماعی قابل وصول مطرح می کند. حکومت 
اسالمی بر مدار والیت فقیه، صورت پردازی سیاستی 
قدسی اســت که مشــروعیت خود را در مسیر اراده 
تشریعی خداوند و از طریق مشروعیت والیت و راهبری 

حضرت بقیه اهلل)عج( تأمین می کند.

قدرت اجتماعی بی بدیل روشنفکر حوزه ای
موقعیت تاریخی روشــنفکری حــوزه ای و ارتباط 
همه جانبه آن با باورها و اعتقــادات مردم و فرهنگ 
عمومی جامعه، قدرت اجتماعــی بی بدیلی را برای 

آن فراهم آورده است. روشنفکری حوزه ای در تاریخ 
معاصر با اســتفاده از همین قدرت، ۲انقالب عظیم 
اجتماعی را به وجود آورده است؛ یکی از این دو انقالب 
در صدر قرن بیســتم و دیگری در پایان قرن رخ داد 
و ۲خصلت مهم این دو انقالب، یکی مردمی بودن و 

دیگری دینی و مذهبی بودن آن است.
قرن بیستم، قرن انقالب های آزادی بخش کشورهای 
جهان سوم است و لکن دو انقالبی که در آغاز و انجام 
سده بیستم در ایران رخ داد، با ۲خصلت فوق از دیگر 
انقالبات این قــرن امتیاز می یابد؛ زیــرا هیچ یک از 
انقالبات انجام شده نظیر مشروطه و انقالب اسالمی 
ایران، از ابعاد همه جانبــه و فراگیر مردمی برخوردار 
نبود و هیچ یک از آنها نیز مثل این دو انقالب از زمینه 

معرفت دینی مردم استفاده نکردند.

عملکرد سیاسی معاصر روشنفکر حوزه ای
عملکرد سیاسی معاصر روشــنفکر حوزه ای را در 3 
مقطع اصلی می توان دنبال کرد: مقطع نخست، مربوط 
به دوران مشروطه است. در این مقطع، روشنفکری 
حوزه ای بــا غلبه بر جریــان اخبار ی گری، موقعیت 
اجتماعی خود را در موضع مرجعیت و مقام افتا تحکیم 
کرد و عملکرد سیاسی خود در قبال حاکمیت سیاسی 
را که فاقد مشــروعیت ذاتی و رفتاری بود، از موضع 

مقاومت منفی به رقابت فعال اجتماعی ارتقا بخشید.
مقطع دوم، مقطع افول و رکود سیاسی روشنفکری 
حوزه ای است. عملکرد سیاسی روشنفکری حوزه ای 
در این مقطع از نوع تهاجمات پارتیزانی و بلکه بیشتر 
از نوع مقاومت منفی است که قبل از دوران مشروطه 
وجود داشت. بعد از غلبه منورالفکران، عملکرد سیاسی 
روشنفکری حوزه ای از افق مرجعیت شیعه تنزل پیدا 
کرد. با به قدرت رسیدن استبداد منورالفکری، یعنی 
حکومت رضاخان و حذف مدرس از صحنه سیاست، 
آخرین رقابت فعــال که از طریق مشــروطه دنبال 
می شد، پایان پذیرفت. تجربه تلخ مشروطه، بخش 
اعظم روشنفکران حوزوی را نه تنها از عملکرد سیاسی، 
بلکه از فعالیت های نظری ناظر به مسائل اجتماعی 
جامعه اســالمی دور کرد و آنها را به نوع فعالیت های 
فقهی قبل از مشروطه باز گردانید. این گروه بدون آنکه 
مشروعیتی برای قدرت سیاسی موجود قائل شوند، 
مسیر مقاومت منفی و مماشات با آن را در حد واجبات 

نظامیه دنبال کردند.
مقطع سوم، مقطع انقالب اســالمی ایران است. این 
مقطع با رهبری امام خمینی)ره( و قیام پانزده خرداد 
از افق مرجعیت شیعه آغاز شد. روشنفکری حوزه ای 
در این جهان جدیدی که بــه برکت خیزش تمدنی 
امت اسالمی در حال شکل گیری است، در حقیقت، 
وجدان آگاه و زبان گویای تاریخ و فرهنگی است که 
به دالیلی مختلف، بیش از ۲سده است که در معرض 
هجوم تمدن غرب قرار گرفته اســت. جهان موجود، 
میراث سلطه و اقتدار فرهنگ ســکوالر غرب است. 
تمدن غرب با اینکه اینک به لحاظ اقتصادی و سیاسی، 
ابعاد مختلف این جهان را به خود مشغول کرده است، 
از آســیب های معرفتی و فلســفی عمیقی در رنج 
است. روشنگری مدرن در وادی شکاکیت، نسبیت، 
نیهیلیسم و تفسیرهای پراگماتیستی و ابزارانگارانه 
از تب و تاب فرو افتاده و جاذبه های معنوی هســتی، 
هم رویکردهای دینی و قدسی را در مرکز و حواشی 
این جهان احیا کرده و هم بازار مدعیان کاذب دیانت و 

عرفان را فعال ساخته است.
روشنفکری سکوالر قرن بیســتم نیز اینک بیش 
از ۲دهه اســت که پس از افول، عنوانی تهی برای 
دالالن سرگردانی شده است که اندیشه و قلم خود 
را در جهت تداوم این جهان به مزاید ه گذارده اند. 
این جهان در انتظار روشنفکری و روشنگری نوینی 
است که درهای بسته آســمان را دیگر بار بر دیده 
و دل انســان تشــنه کام امروز بگشاید. عقالنیت 
مدرن، ظرفیت عبــور از مرزهای جهــان خود را 
ندارد. گشایش آسمان از مسیر راه های درونی این 
جهان ممکن نیست، راه آسمان جز از فراز گشوده 
نمی شود. روشــنگری حوزه ای، جریان اصلی اي 
است که در امتداد ســنت توحیدی اسالم، پیوند 
آسمانی خود را حفظ کرده و این جریان می تواند 
نقش حماسی، پیام آورانه و روشنفکرانه خود را در 

پاسخگویی به انتظار این جهان ایفا کند.

تنظیم و تلخیص  
ماهان مهدخت

اندیشه 
روشنفکری

روشنفکری سکوالر قرن بیستم اینک 
بیش از 2دهه اســت که پــس از افول، 
عنوانی تهــی بــرای دالالن ســرگردانی 
شــده اســت کــه اندیشــه و قلم خــود را 
در جهت تــداوم ایــن جهان بــه مزاید ه 
گذارده انــد. ایــن جهــان در انتظــار 
روشنفکری و روشنگری نوینی است که 
درهای بسته آسمان را دیگر بار بر دیده 

و دل انسان تشنه کام امروز بگشاید 
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ســمفونی حمیــد می خواهــد همــه 
وجــوه حمیــد علیدوســتی را بــه 
تصویــر بکشــد و فقــط بــه زندگــی 

فوتبالی او بسنده نکند

سرگردان میان 
خطوط گوناگون

سهل ممتنع
ژانر به عنوان مفهومی مناقشه برانگیز میان منتقدان، برای 

تماشاگر اصطالحی است برای انتخاب ساده و درست 

یک 
»مرد بازنده« و »روز صفر« به عنوان 2فیلمی که منتقدان از آنها 
به عنوان فیلم ژانر یاد می کنند، در اکران نوروزی پایین تر از انتظار 
فروختند. درحالی که به نظر می رســید مرد بازنده به عنوان نوآر 
ایرانی و در تداوم سریال پرمخاطب»زخم کاری« با استقبال مواجه 
شود. چنان که در مورد روز صفر نیز برخی اعتقاد داشتند این فیلم 
به عنوان تریلری خوش ساخت و جیمز باندی ایرانی با اقبال عمومی 
مواجه خواهد شد. اتفاقی که در نهایت رخ نداد. اگر فیلم های موفق 
در گیشه این سال ها را به لحاظ ژانری بررسی کنیم به این نتیجه 
می رســیم که تنها یک ژانر محبوب برای تماشاگر ایرانی وجود 
دارد؛ ژانر کمدی. کمی که به گذشته برویم در میانه های دهه ۹۰ 
به چند درام اجتماعی محبوب هم برمی خوریم )مثل »ابد و یک 
روز«( ولی اگر بخواهیم مثال به آخرین اکشن پرفروش سینمای 
ایران اشاره کنیم باید دست کم به 2۵ سال پیش بازگردیم. از این 
مقدمه می شود نتیجه گرفت که تماشاگر ایرانی ژانر گریز است؟ 
درنظر داشته باشیم که همین تماشاگر در همه این سال ها اکشن، 
فیلم ترســناک، نوآر و خالصه محصوالت هر ژانری را در حوزه 
سینمای جهان دنبال کرده است. پس الزاما چنین تماشاگری ژانر 
گریز نیست و شاید سابقه ذهنی اش از فیلم ژانر در مفهوم ایرانی، 
باعث می شود تا مثال تریلر را به عنوان محصولی از سینمای ایران 
جدی نگیرد. ضمن اینکه سابقه تاریخی بر ژانر گریزی و عالقه به 
ساخت ملغمه و ترکیبی از گونه های مختلف را هم داریم. از سوی 
دیگر شرایط اجتماعی و اقتصادی هم در گرایش مخاطب ایرانی 
به فیلم ها و ژانرها، تأثیر گذار بوده اســت. مثال هر وقت شــرایط 
اجتماعی، اقتصادی نامطلوب بوده فیلم کمدی بیشتر با استقبال 
مواجه شده اســت. درحالی که در مواقعی که گشایش اقتصادی 
ایجاد شده و فضای اجتماعی باز تر بوده این درام های تلخ اجتماعی 
بوده اند که بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. خالصه اینکه رابطه 
سینمای ایران و مخاطبانش با ژانر، داستانی است مفصل که تنها 
بخشی از آن منتج از زیبایی شناسی است و بقیه ماجرا را باید در 

حوزه هایی چون جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی دنبال کرد.

دو 
اما اساســا ژانر چه مفهومی دارد؟در کوران نظریه پردازی درباره 
ژانر، به نظر می رسد این مفهوم آنقدرها هم ساده و ملموس نیست. 
در واقع مردم و مخاطبان تصوری از ژانــر دارند که در مواردی با 
تعاریف برخی نویسندگان و پژوهشگران چندان منطبق نمی شود. 
دست کم می توان بر این نکته اذعان کرد که تعریف مخاطب عام از 
مفهوم ژانر زیادی ساده و تعریف نظریه پردازان بیش از حد دشوار 
و پیچیده است. سینماروها برحسب عالئق و سالیق شان تعریفی 
غریزی از مفهوم ژانر دارند؛ تعریفی که از آنها برای دســته بندی 
فیلم ها اســتفاده می کنند تا مثال بین تولیــدات جنگی و آثار 
ترسناک تفاوت قائل شوند. تماشــاگران در سراسر دنیا براساس 
همین دسته بندی های ساده فیلم های مورد عالقه شان را برای 
تماشا انتخاب می کنند. خیلی وقت ها که می خواهند برای دوست 
و آشنا درباره فیلم تازه ای که دیده اند توضیحی بدهند موجزتر و 
قابل درک  تر از اشاره به ژانر فیلم نمی یابند. اگر »سینمای مؤلف« 
اصطالحی است که میان منتقدان و نظریه پردازان و سینماروهای 
پیگیر و جدی اهل مطالعه رواج دارد، در مورد ژانر باید از گستره ای 
نام برد که یک ســویش خاص ترین پژوهشگران مباحث نظری 

سینما و در سوی دیگرش معمولی ترین تماشاگران ایستاده اند.
به این دلیل ساده که وسوسه بررسی و تفسیر قواعد ژانری، بسیاری 
از منتقدان و پژوهشگران را درگیر خود کرده و از طرف دیگر، ژانر 
مقوله ای است که خیلی ساده قرار است فیلم ها را برای مصرف، 
دسته بندی کند و این دسته بندی اساسا با هدف جذب مخاطب 
صورت می گیرد. به همین دلیل در کار تبلیغات فیلم، اشاره به ژانر 

امری بدیهی محسوب می شود. 

سه
مخاطب وقتی به ژانر اشاره می کند در واقع دارد در مورد خواست ها 
و توقعاتی که قبال و براســاس فیلم هایی که در گذشته دیده، در 
وجودش شکل گرفته و به سلیقه اش جهت داده صحبت می کند؛ 
تماشاگری که براساس جنسیت، سن و تحصیالت و چندین و چند 
عامل دیگر می تواند به ژانری عالقه مند و از گونه ای دیگر متنفر 
باشد؛ همان قدر که بچه ها در سراسر دنیا دوست دارند انیمیشن 
ببینند، زن های خانه دار اغلب ملودرام دوســت دارندو پسرهای 

نوجوان هم به سینمای اکشن گرایش بیشتری نشان می دهند.
وقتی تماشــاگر یک فیلم جنگی را برای تماشا انتخاب می کند، 
انتظارها و توقع های مشخصی از آن دارد؛ انتظارهایی که حاصل 
تماشای فیلم های جنگی در گذشته است که خود می تواند طیفی 
متنوع و گسترده را شامل شــود ولی معموال از قواعد مشخص 
و معینی پیروی می کند. مخاطب در عیــن حال که می خواهد 
براســاس انگاره ها و الگوهایی که به آن عادت کرده پاسخ مثبت 
بگیرد، انتظار ندارد که همه آنچه می بیند برایش قابل پیش بینی 
باشد. یکی از دالیل مهم موفقیت فیلم  های مهم و شاخص )که 
الگوهای برجسته ژانری هم محسوب می شوند( این بوده که در 
زمان اکرانشان تفاوت هایی با نمونه های مشابه داشته اند و همین 
تفاوت ها آنها را جذاب تر و شاخص تر کرده است. وقتی وس کریون 
در اوایل دهه۹۰فیلم »جیغ« را کارگردانی کرد سال ها بود که در 
هالیوود فیلم ترسناک با الگوی »تین ایجر در خطر« جواب نمی داد 
ولی هوشمندی فیلمساز در بازی با قواعد ژانر ترسناک باعث شد 
زیرگونه ای که از اواســط دهه7۰میالدی دیگر طرفدار چندانی 

نداشت، محبوبیت از دست رفته اش را بازیابد.

چهار
ژانر از ریشه ها می آید و خاســتگاه در آن اهمیتی کلیدی دارد. 
پشت ســرهر ژانری، تاریخی نهفته و مجموعــه ای از علت ها به 
شــکل گیری قواعدش انجامیده اند. کنار الگوهــا و قراردادهای 
روایی، مفاهیم ایدئولوژیک و زمینه های فرهنگی هم کارکردی 
کلیدی دارند؛ مثال زمینه فرهنگی ایران تناســبی با ژانر وسترن 
ندارد و به همین دلیل معدود وســترن های ســاخته شــده در 
سینمای ایران نازل و زیر استاندارد و غیرقابل باور از کاردرآمده اند. 
ژانر با عادت و تکرار شــکل می گیرد ولی آنقدر انعطاف دارد که 
پذیرای تغییر و تحوالت شود. به این دلیل واضح که ژانر برخالف 
بسیاری از مفاهیم سینمایی از دل صنعت سینما بیرون آمده ؛ نه 
از متن کتاب ها و محافل آکادمیک، هرچند درباره اش بیشترین 
نظریه پردازی ها صورت گرفته و انبوهی کتاب نوشته شده و این 

داستان همچنان ادامه دارد.

ریزش مخاطب؛ نتیجه 
عدم پایبندی به قواعد ژانر

سینمای ایران و قواعد ژانر، بیشتر ماجرای گسست 
است تا داستان وفاداری و پیوند؛ سینمایی که بیشتر 
فیلم هایش با صفت اجتماعی شناخته می شوند که 
اساسا ژانر نیست؛ سینمایی  که در اگر امکان رفتن 
به سمت ژانرهایی چون علمی، تخیلی را ندارد در 
مورد اکشن و تریلر هم با امساک برخورد می کند. 
میثم موالیی تدوینگر »روز صفــر« که از معدود 
فیلم های متاخر سینمای ایران در توجه به قواعد 
ژانر اســت، در این باره می گوید: »اینکه سینمای 
ایران از همان ابتدای شکل گیری و طی دهه های 
بعدی قاعده مند نبود و نشــد و در مســیر »ژانر« 
حرکت نکرد، معضل بزرگی  است که در هر دوره ای 
)چه پیش از انقالب و چه پس از آن( به ضرر خود 
سینما تمام شده است. نخستین نتیجه عدم پایبندی 
به حرکت در مســیر ژانر، طی دوره های مختلف، 
ریزش مخاطب بود و هنوز هم هست. وقتی تنوع 
گونه های مختلف فیلم از مخاطب گرفته می شود و 
بیشتر از نیمی از تولیدات ساالنه زیرمجموعه عنوان 
من درآوردی »اجتماعی« قرار می گیرند، خودبه خود 
خیل عظیمی از مخاطبان بالقوه  سینما که دوست 
دارند جادوی سینما سرگرم شان کند را از دست 
می دهیم. مشــابه چنین وضعیتی را برای عوامل 
فیلم ها هم می توان تصور کرد. هــر یک از عوامل 
پشت صحنه سینما صاحب عالئقی هستند و طبیعی  
است که دوست داشته باشــند دامنه  توانایی ها و 
تبحرشــان را هم در همان حیطه  مورد عالقه شان 

گسترش دهند و تقویت کنند.«

پالن ۱

پالن ۳

پالن 2

نگاه

تصاویر آرشیوی در سمفونی حمید
»سمفونی حمید« که به عنوان مستندی ورزشی در گروه هنر و 
تجربه اکران شده است، درباره یکی از چهره های مهم فوتبال ایران 
در دهه ۶۰ و نیمه اول دهه7۰ است که البته پیشینه فعالیت های 
ورزشی اش به دهه۵۰ می رسد. جعفر صادقی، کارگردان مستند 
سمفونی حمید، که قبالً »فرشاد آقای گل« را هم در حوزه مستند 
ورزشی ساخته است، در این باره به ایلنا می گوید:»ماجرا چندسال 
پیش با فرشاد پیوس شروع شــد که مستند »فرشاد آقای گل« 
را ســاختم. در میان آن کار برخوردم به تصاویر مختلفی از آقای 
علیدوستی و می دانســتم از او تصویر بسیار کم است. شخصیت 
خودش هم برای من جالب بود. من دورادور می دانستم که کاراکتر 

متفاوتی از بقیه فوتبالیست ها دارد. 
وقتی با او صحبت می کردیم اوال مدنظرم بود که می توانیم باهم 
کار کنیم یا نه. باید می دیدم کاراکتری که در ذهنم است چقدر 
با واقعیت مطابقت دارد و چقدر به درد فیلم شــدن می خورد. 
بعضی از کاراکترها برای اینکه ببینیم قابلیت دراماتیک دارند 
یا نه، باید بررسی شــوند. بعد از صحبت با او متوجه شدم به 
آنچه فکر می کردم، نزدیک  است و حتی مواردی بود که من 
از آنها اطالعی نداشتم و درنهایت کار برایم جذاب تر شد و در 
طول ۳سال مستند ســمفونی حمید را کار کردیم«. یکی از 
ویژگی های سمفونی حمید، تصاویر آرشیوی اش از مسابقات 
قدیمی فوتبال اســت. به گفته صادقی، جمــع آوری تصاویر 
آرشیوی ورزشی دغدغه ای بوده که او از سال۸7 آن را دنبال 
کرده است؛ »تصاویری که در سمفونی حمید می بینید درصد 
بسیار کمی اش از صداوسیما بوده و من اکثر آنها را از آرشیوهای 
شخصی که افراد عالقه مند داشــته اند، جمع آوری کرده ام؛ 
یعنی حاصل یک سال و دوســال نبوده است بلکه ۱۴سال ما 
بابت آنها تالش کرده ایم. در کل باید بگویم من تصاویر خاصی از 
دهه۴۰ ایران تا االن را دارم که هیچ وقت پخش نشده و در این 

اثر متناسب با مستنداتی که داشتیم، آنها را پخش کردیم. «

انتقاد از حذف هنر و تجربه 
در شهرستان ها

گروه هنر و تجربه به عنوان دســتاورد مدیریتی حجت اهلل 
ایوبی، رئیس سازمان ســینمایی دولت یازدهم، با حمایت 
گســترده ای آغاز به کار کرد؛ حمایتی که با تغییر مدیریت 
به مرور جای خود را به کم اعتنایــی داد. گروه هنر و تجربه 
به عنوان قابلیتی برای کشف استعدادها و امکانی برای اکران 
فیلم هایی که در شرایط عادی به سختی می توانستند روی 
پرده بروند، مورد توجه فیلمســازان جوان و تازه نفس بود، 
هرچند که همواره منتقدانی هم داشت. هنر و تجربه بعد از 
یک دوره فترت در اواخر دولت دوازدهم، با تصمیم مدیران 
ســینمایی دولت ســیزدهم زیرمجموعه مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی شد. حاال حذف اکران شهرستان 
از هنر و تجربه، انتقاد کارگردان هایی را به همراه داشته که 
فیلم هایشــان در این گروه به نمایش درمی آید. یکی از این 
فیلمســازان مزدک میرعابدینی اســت که هم اکنون فیلم 

»مرد حلزونی« را بر پرده دارد.
او دربــاره حذف ســانس های ایــن فیلم در ســینماهای 
شهرســتان ها و واگذاری هنر و تجربه به مرکز گســترش 
سینمای مســتند و تجربی می گوید: »ســانس های اکران 
در شهرســتان ها از اســفند ماه سال گذشــته حذف شد و 
این تغییراتی بود که ناشی از انتقال مدیریت هنر و تجربه 
به مرکز گســترش بود. ۴فیلم ازجمله فیلم بنده همچنان 
در حال اکران است تا عمال چراغ هنر و تجربه را روشن نگه 
داشته  باشیم و جابه جایی ها انجام شود. همه  چیز در راستای 
جابه جایی های مدیران است و ما قربانی این تغییر مدیریت 
شده ایم. این کار نه تنها به فیلم آسیب زده بلکه در تبلیغات 
هم ما را زمینگیر کرده است؛ زیرا خبری از اکران سینمایی 

نیست و ما فقط در چند سینمای تهران نمایش داریم«.

ساختن هر مســتندی درباره ستاره های 
گذشته فوتبال ایران دشوار است چرا که 

اساسًا بایگانی های تصویری بسامانی 
از بازی های ملی و باشگاهی موجود نیست و بسیاری از بازی ها اصاًل فیلمبرداری 

نشده اند و آنها که فیلمبرداری شده اند نیز آن قدر بد نگه داشته شده اند که 
کیفیت قابل عرضه و ارائه ای ندارند. بنابراین، همین که کارگردانی 

برای ساخت مستند به جست و جو در بایگانی های تلویزیون 
و باشگاه ها و انگشت شمار جاهایی که ممکن است بشود 

آنجا تصویری یافت می پــردازد و یکی یکی تصویرها را 
صید می کند و کنار هم قرار می دهد باید به احترام او 

ایستاد. تصویرهایی که فقط ارزش فوتبالی ندارند و از 
جهت های گوناگونی جذاب و تماشایی اند و دوره ای 

از تاریخ ایران را بازمی نمایانند.

یادداشت 
فیلم

مرتضی کاردر
روزنامه نگار

یادداشت 
فیلم

مسعود پویا
روزنامه نگار

چند نکته درباره محمد حسین مهدویان و »مرد بازنده«  اش 

مالقات در شب بارانی

از داستان گویی، بیشتر از هر چیز بر پرداخت احساساتی تکیه کرده 
بود. »شیشلیک« هم به عنوان عجیب ترین فیلم کارنامه مهدویان، 
به نوعی حکم تجدید نظر در فیلم های قبلی فیلمســاز را داشت و به 
نوعی واکنش به تحوالت اجتماعی سیاسی جامعه در سال های پایانی 
دهه۹۰ محسوب می شد. ســریال »زخم  کاری« حکم بازگشت به 
فضای آشنای فیلمساز )تریلر( همراه با نشانه هایی آشکار از جامعه 
امروز را داشت. کارگردانی که مهارتش در خلق فضاهای دهه شصتی 
باعث شهرت و اعتبارش شده بود حاال سراغ قصه های روز رفته بود. 
موفقیت زخم کاری به عنوان سریالی پربیننده، بعد از شکست درخت 
گردو و به محاق رفتن شیشلیک )که نمایش اش در جشنواره سی و نهم 
کمتر کسی را راضی کرد( می توانست حکم تثبیت جایگاه مهدویان 
را به عنوان فیلمسازی حرفه ای و آشــنا با ذائقه تماشاگر هم داشته 
باشد؛ سریالی که در آن گرایش به حال و هوای نوآر مشاهده می شد؛ 

گرایشی که به شکل پررنگ تری در »مرد بازنده« دنبال شده است.

۲( جواد عزتی با گریم سنگین در نقش احمد خسروی، کارآگاهی که 
دنبال کشف رازهای پرونده ای جنایی است؛ پرونده ای که پیگیری 
خسروی در نهایت او را به آقازاده ای فاسد می رساند. داستان معمایی 
پلیسی، حال و هوای نوآر با نورپردازی و فضاسازی و روایت داستان 
آدم های مسئله دار و بارانی که یکســره می بارد، قرار است در نهایت 
تصویری از شکست بسازد؛ شکســتی که از زندگی شخصی ویران 

مأمور باهوش و باتجربه فیلم می آید. اختالف نسل ها به عنوان یکی از 
تم های مرد بازنده از طریق نمایش رابطه پرچالش خسروی با پسرش 
به نمایش درمی آید. فیلم با عناصر و نشانه هایی آشنا کار می کند؛ با 
پیش بردن موفقیت حرفه ای و شکست در زندگی خصوصی، با روایت 
داستانی معمایی و کنایه های سیاســی که در این سال ها دستمایه 
فیلم ها و سریال های زیادی شده اســت. مهدویان در مرد بازنده در 
ســاختن تصویر مافیای متصل به قدرت، به کلیات بسنده می کند. 
کنایه هایش هم که قرار است جســورانه به نظر برسند، در نهایت در 
پس حل معمای جنایت، به تصویری می انجامد که نسبت به آنچه 
تماشاگر از فیلمی با این حال و هوا انتظار دارد، دچار ابهام و گرفتار 
کلی گویی و در نتیجه پایین تر و محافظه کارانه تر از انتظاری است که 

فیلم در مخاطب برمی انگیزاند.

۳( تنهایی قهرمان عدالت خواهی که یک تنه پیش می رود، با تأکید 
فیلمساز بر این تک افتادگی و فاصله گرفتن از جمع ناهمگون، قرار 
بوده برگ برنده مرد بازنده در این نوآر ایرانی باشد. این تنهایی تراژیک 
در کنار التهابی که فیلمساز با روایت داستانی پلیسی با زمینه های 
اجتماعی به دنبال خلقش است، می باید تماشاگر را درگیر و همراه با 
احمد خسروی کند. میزان توفیق در برقراری این ارتباط، می تواند 

تعیین کننده موفقیت یا ناکامی فیلم هم باشد.

۴( مهدویان در مرد بازنده هم می خواهد به عالیق شخصی )مثال 
فیلم های ملویل( بپردازد، هم قصه روزگار را بگوید )مانند اشــاره 
به فســاد آقازاده ها و انتقاد اجتماعی از سیســتم( و هم با مهارت 
اجرایی و خلق لحظه های ســینمایی کار را پیش ببرد. مرد بازنده 
تا حدودی همه اینها هست، بی آنکه بتواند تاثر عاطفی و درگیری 
حسی مخاطب با اثر برسد. نتیجه اینکه فیلم وقتی به انتها می رسد، 
همه  چیز با خروج از سالن ســینما کامال تمام می شود . مشکل مرد 
بازنده این است که همه  چیز معمولی تر و میان مایه تر از آن است که 
بتواند نقطه تمایزی ایجاد کند و حسی بیافریند؛ کاری که فیلم های 

اولیه مهدویان انجام می دادند.

شهاب مهدوی؛ روزنامه نگار

۱( پرکارترین کارگردان سینمای ایران در یک دهه اخیر که در طول 
7سال، 7فیلم بلند  سینمایی )و به همراهش سریالی برای نمایش 
خانگی و مستندی بلند( ساخته است، در فیلمی که دوستدارانش 
انتظار داشتند قلمرو او باشد، در میانه سایه روشن قرار می گیرد. از 
سال۹۴ که محمدحسین مهدویان با »ایستاده در غبار« به عنوان 
یک استعداد مطرح شد، تا امروز که »مرد بازنده« را روی پرده دارد، 
گویی هر اثر قرار بوده یا تجربه قبلی را تکمیل کند یا به سؤاالت و 
شبهات آنچه در گذشته رخ داده پاسخ بگوید .  مهدویان مستحضر 
به پشــتیبانی نهاد های قدرتمند کارش را شروع کرد و مشخصا از 
2سال پیش تصمیم گرفت، با تغییر مسیر، زاویه دوربینش را تغییر 
دهد. اگر با ایستاده در غبار، واقع نمایی، براساس استفاده از صدای 
آرشیوی در تلفیق با ســاختاری بصری که نوعی مستند بازسازی 
شــده بود، به عنوان نســیمی تازه در عرصه پرتکرار دفاع مقدس 
تحویل گرفته می شــد، در »ماجرای نیمروز« به نظر می رسید با 
فیلمســازی تازه نفس در حیطه سینمای سیاسی طرفیم.  مهارت 
در بازنمایی دهه۶۰ با اســتیل فیلمبرداری روی دست و با نگاتیو 
گرین دار و نمایش هیجان در ســال پرحادثــه۱۳۶۰، مواجهه ای 
با تاریخ معاصر را پیش رو می گذاشــت که پیش از آن مسبوق به 
سابقه نبود. »التاری« کوششــی برای آغشتن سینمای خیابانی 
دهه۵۰ به شــعارهای روز بود. و »ماجرای نیمــروز: رد خون« در 
مقیاسی عظیم تر از قسمت اول، نقطه پایان بر یک دوران هم بود؛ 
دورانی که با 2نقطه اوج مهدویان را مبدل به یکی از فیلمســازان 
شاخص دهه۹۰ کرد؛ فیلمســازی که به صورت توامان موردتأیید 
نهاد های رسمی، تماشاگران و منتقدان قرار داشت. تالش فیلمساز 
برای تنفس در فضایی تازه به 2فیلم کاماًل بی ربط به آثار اولیه اش 
منجر شــد. »درخت گردو« قرار بود تصویــری از فاجعه بمباران 
شیمیایی حلبچه بســازد ولی در غیبت عناصر دراماتیک و پرهیز 

جست و جو در بایگانی های فراموش شده
شاید در کشوری که ساختن مستند ورزشی ارج و قربی ندارد و بیشــتر وقت کارگردان به جست و جو برای یافتن فیلم ها از بایگانی های 
فراموش شده می گذرد، نقدهایی از این دست قدری سخت گیرانه باشد و تنها باید جعفر صادقی را سپاس گفت که در مستند قبلی خود 
»فرشاد آقای گل« گل های گلزن بی نظیر تاریخ فوتبال ایران را گرد آورد و در مستند سمفونی حمید به سراغ یکی از ستاره های فراموش شده 
فوتبال ایران رفته است. اما به نظر می رسد جعفر صادقی بعد ساختن یکی دو مستند کم کم باید قواعد مستندسازی حرفه ای را رعایت کند 
و تصویری از شخصیت های ورزشی به دست دهد که برای عموم جذاب باشد و توانایی رقابت با مستندپرتره های حرفه ای تر را داشته باشد.

مکث

»ســمفونی حمیــد« ســاخته جعفــر 
صادقــی بــه زندگــی حمید علیدوســتی 
یکــی از فوتبالیســت های فراموش شــده 
دهه۶۰می پردازد؛ فوتبالیستی که در نیمه 
دوم دهه ۵۰ظهــور کرد و به تیــم ملی راه 
یافت و درســت در اوج شــکوفایی به دهه 
۶۰رسید که نه تیم ملی چندان در رقابت های 
بین المللی شــرکت می کرد و نه رقابت های 
باشگاهی سر و سامان داشت و ناگزیر شد به 
باشگاه های تهران و تیم هما بسنده کند. یکی 
دو فصل را در دسته دوم بوندس لیگا گذراند 
و بعد که به فوتبال ایران بازگشت و دهه7۰ 
رسید و فوتبال باشگاهی و ملی دوباره سر و 
سامان گرفت، به سال های بازنشستگی رسید 
و با فوتبال وداع کرد. یکی از ستاره های نسل 
ســوخته فوتبال ایران که نه استقاللی بود و 
نه پرسپولیســی اما همواره در فهرست تیم 
ملی قرار داشــت. هافبک چپی تهاجمی که 
بعد در خط حمله قرار گرفت و در بازی های 
نه چندان پرشمار ملی در دهه ۶۰، در کنار 
مهاجمان گلزنی مثل ناصــر محمدخانی و 
فرشاد پیوس، به نسبت گل های زیادی به ثمر 
رساند و اگر وضعیت دهه ۶۰نبود می توانست 
یکی از گلزنان برتر ملی باشــد. فوتبالیستی 
که اکنون ـ چنان که در فیلم ذکر می شود ـ او 
را بیشتر به نام دخترش ترانه علیدوستی که 
ستاره سینماست می شناسند و کمتر کسی 

بازی های او را به یاد دارد.
ویژگی هــای دیگری نیز حمید علیدوســتی 
را متمایز می کنــد ازجمله اینکه او ســلوک 
شــخصی فرهیخته ای دارد و اهــل کتاب و 
موسیقی و سینماســت و هر سه را در خلوت 
خود هنوز خیلی جــدی پیگیری می کند. در 
عین حال، برخالف بسیاری از بازیکنان فوتبال، 

در ســال های بازنشستگی نیز 
ورزش را رها نکرده و هنوز سالم 
و سرحال اســت و در بازی های پیشکسوتان 
حاضر می شــود. عالوه بــر ایــن، او در همه 
دوره حرفه ای فعالیت ورزشــی خود بازیکنی 
اخالق گرا و دور از حاشیه بوده و چنان که ترانه 

علیدوستی در فیلم اشاره می کند 
مدعی اســت که حتی کارت 

زرد نیز دریافت نکرده.
سمفونی حمید می خواهد 
حمیــد  وجــوه  همــه 

علیدوستی را به تصویر بکشد 
و فقــط به زندگــی فوتبالی او 
بسنده نکند. دوربین به زندگی 
شــخصی حمید علیدوســتی 
سرک می کشد و انبوه کتاب ها 

و صفحه های موسیقی و فیلم ها را 
پیش چشم می گذارد. دویدن های 
فوتبالیستی را که هنوز می خواهد 
سر حال باشــد به تماشاگر نشان 
می دهد. همراه او به شــهر کتاب 

می رود، عازم سفر می شود، به 
امجدیه و جام یونس شکوری 

مــی رود و... در خالل اینها 
نقبــی بــه گذشــته 

می زنــد و زندگــی 
فوتبالــی او را روایت 

و تصویــر  می کنــد 
گل هــای او را نشــان می دهــد و مربیان و 
کارشناســان و همبازی های او از ویژگی های 

فنی اش می گویند.
ســمفونی حمید در حقیقت دو یا سه نقطه 
آغاز دارد؛ همراهی با مــرد خلوت گزیده ای 
که زندگی خود را روایــت می کند یا زندگی 

ورزشی فوتبالیســتی که گل های او را پشت 
ســر هم نشــان می دهد یا روایت دیگران از 
شخصیت او. فیلم هر سه را همراه با هم پی 
می گیرد و درســت از همین نقطه آسیب 
می بیند. هیچ کدام اصــل قرار نمی گیرند 
و تماشــاگر نمی داند االن بایــد با کدام 
وجه حمید علیدوســتی مواجه شــود. 
رفت و آمد میان بخش هــای گوناگون نیز 
منطق روشــنی ندارد، وســط حرف های 
امیر حاج رضایی به گل های او می رســیم، 
بعد پیمــان معادی از عالقه علیدوســتی به 
موسیقی و ســینما می گوید، بعد به امجدیه 
می رویم، بعد خلوت حمید علیدوستی را در 
خانه  جاجرود می بینیم، بعد ترانه علیدوستی، 
بعد خانه مهرشــهر، دوباره گل های قدیمی، 
بهمن فروتن، احمد سنجری، ناصر ابراهیمی 
و کوشش برای توجیه شکست های گذشته، 
گاهی جمله های فلســفی علیدوســتی و... . 
فیلم همینطــور نزدیک به 2 ســاعت ادامه 

پیدا می کند.
عالوه بر این، کم نیســتند نماهایی که صرفاً 
ارزش زیبایی شناسانه دارند و کارگردان مثل 
خیلی دیگر از نماهای فیلم نتوانســته آنها را 
کنار بگذارد؛ چشم اندازهای زیبا از جاجرود و 
مهرشهر و گوشه و کنار زندگی مرتب و منظم 
آقای علیدوستی و... که به مطول شدن بیشتر 
فیلم کمک کرده اند. اصــال خیلی از نماهای 
فوتبالی نیز بیشتر ارزش زیبایی شناسانه 
یا تاریخی دارند. حتی تکرار 
بعضــی از گل هــا بدون 
اینکه مورد بررسی فنی 
قرار بگیرند نیز ســبب 
تطویــل فیلــم 

شده است.

نگاهی به مستند سمفونی حمید، ساخته جعفر صادقی
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