
ورود بانک ها به بازار ملک، ارز و طال ممنوع!
وزارتاقتصادازبرنامهخودبرايخروجبانكها

ازسفتهبازیرونماييكرد
اصالحقوانینقبلیووضعمقرراتتازه،شرايط

اينبازارهاراتثبیتمیكند

استقبال شهر  از عید امید و لبخندپایان پاندمی کرونا در ایران نزدیک است؟
تهرانباويژهبرنامههایشهرداریبهاستقبالعیدسعیدفطرمیرود ممكناستايراندرزمستانامسالواردمرحلهپايانفراگیریكروناشود

اله
نور
ضا

ي/ر
هر

مش
س:ه
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 عشق است 
و آتش و خون

خیابان های خوشمزه
باهدفتوسعهگردشگریدرشهرتهرانتعدادمعابری

كهونكافههایشناسنامهداردرآنهااستقرارمیيابد،بیشترمیشود

نادرطالبزادههنرمندترازانقالب
اسالمیوچهرهایچندوجهیدر
خدمتجبههفرهنگیانقالببود

رهبر معظم انقالب  در پیامی 
درگذشت نادر طالب زاده، 

هنرمند انقالبی را تسلیت گفتند

 جبر زندگی
 بدون رياضی

از پذیرش گردشگر 
جدید معذوریم

 حکم سیاسی
با پشتیبانی 

منافقین در سوئد

دستور افزایش 
کیفیت اینترنت

محبوبترينرشتهتحصیلی
چگونهازچشمدبیرستانیها

افتاد؟

ظرفیتاماكناقامتیشیراز،يزد،
گیالنومازندرانبرایتعطیالت

عیدفطرتكمیلاست

روايتمنبعآگاهقضايیاز
تناقضاتدادگاهحمیدنوری
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بمب 
نقل وانتقاالت 

نم کشید

بهروز رسایلیچهره روز
روزنامهنگار

یک نمایش ناامیدکننده از نورافکن 
تردیدهای زیادی را در مورد او به وجود آورده 

است

ازمدتهاپیشازامیــدنورافکنبهعنوانیکی
ازگزینههایجذابباشگاههایبزرگدرفصل
نقلوانتقــاالتیادمیشــد.بهطورمشــخص
میگفتندپرسپولیسبهشــدتمشتاقاست
بتواندایــنبازیکنرابهخدمــتبگیرد.حتی
شنیدهمیشداومذاکراتغیررسمیهمبابعضی
مسئوالنپرسپولیسداشتهاست.هرچندگفته
میشــودهنوزیکفصلازقراردادنورافکنبا
سپاهانباقیماندهاماپرسپولیسناامیدنبودو
نیستوبههمیندلیلبهطورمتناوبنامامیدرا
دررسانههامیدیدیم.طبیعتاهنوزهمنورافکن
گزینهجذابیبرایســرخهابهشمارمیآید،اما
نمایشهایضعیفاودرلیگقهرمانانآســیا
ومخصوصابــازیفاجعهبــارشبرابرالدوحیل
تردیدهایزیادیدرمــورداینبازیکنبهوجود

آوردهاست.

  چرا نورافکن را می خواهند؟
امیدنورافکنازدیدگاهفنیویژگیهاییداردکه
برایپرسپولیسمطلوباست.اوقابلیتبازی
در2پســتهافبکدفاعیودفاعچپرادارد
وسرخپوشــاندرهردومنطقهباکاستیهایی
مواجههستند.درمیانهمیدانجایخالیاحمد
نوراللهیپرنشد.پرسپولیسبهاینمنظوررضا
اسدیراگرفتکهبعدازیکفصلحضورناموفق
درجمعقرمزها،احتماالآخرفصلجداخواهد
شد.میالدسرلکهمپیشنهادهاییداردومعلوم
نیســتبماند،اماحتیاگــراوبماندهمجذب
نورافکنبرایتقویتاینپستچیزغریبینیست.
درسمتچپخطدفاعیهمیحییگلمحمدی
از4نفراســتفادهکردورضایتکاملکادرفنی
بهدستنیامد.سعیدآقاییبهعنوانگزینهاصلی
بازیدراینپستپرنوســانبودهاست،وحید
امیریآنجا»حیف«میشود،علیشجاعیهم
کیفیتمستمروثابتینداشت.درنهایتنوبتبه
علینعمتیرسیدکهبهعنوانچهارمینبازیکن
دراینپستمورداستفادهقراربگیرد،امابازهم
نتیجهچندانرضایتبخشنبود.درنتیجهاصال
عجیبنیستکهپرســپولیسبهدنبالجذب

نورافکنباشد.

  یک استقاللی که استقاللی نیست
اگرچهامیدنورافکنبااعتمادعلیرضامنصوریان
وبهلطفپنجرههایبستهاینتیمبهسطحاول
فوتبالایرانمعرفیشدامابهمرورازآبیهافاصله
گرفتوحاالحتیباآنهازاویــهدارد.ایناواخر
نورافکنوآبیهاطعنههایزیادیبههمزدهاندو
میتوانگفتاوبخشزیادیازپایگاهشرابین
استقاللیهاازدستدادهاست.حتیکاربهجایی
رسیدکهحضوراینبازیکندرترکیباصلیتیم
ملیدرپســتدفاعمیانیباانتقادشدیدفرهاد
مجیدیهمراهشد.ســرمربیاستقاللازاینکه
اســکوچیچنورافکنرابهیزدانــیترجیحداده
بودخشمگینشدوآنجملهجنجالیراگفت:
»یکانگشتسیاوشبههمهمدافعانتیمملی
میارزد.«هرچندمجیدیبعدهاناچاربهدلجویی
ازکادرفنیتیمملیشد.درنتیجهاینکهامروز
نورافکنبهپرسپولیسیهانزدیکشده،نمیتواند

باعثتعجبباشد.

  این نمایش آخر
باهمهاینهااماکیفیتعملکردنورافکندرلیگ
قهرمانانآسیامحلشکوتردیدشدهاست.ازهمه
بدتر،نمایشاینتیمبرابرالدوحیلبودکهاوراوادار
بهعذرخواهیهمکرد.درشبیکهپیروزیسپاهان
میتوانستاینتیمرابهمرحلهبعدیببرد،نورافکن
بدتریننمایشعمرشراارائهداد.اوچندفرصت
خوبگلزنیراخرابکرد،رویگلاولازنامتائههی
دریبلخورد،روییکگلدیگرتعللبهخرجداد
ورویدیگرگلهمآفسایدراپرکرد!نورافکنبه
تنهاییکمرسپاهانراشکستتاسوژهشبکههای
اجتماعیشــود.اگرچههرگزهیچبازیکنیرابا
یکمسابقهنمیتوانقضاوتکرد،امابههرحال
امروزتردیدهاییدرموردانتقالدشوارنورافکنبه
پرسپولیس)یاهرتیمدیگری(شکلگرفتهاست.
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قول می دهم جبران کنم
حضرت قلی زاده  برای اولین بار حضور در 

مسابقات برون مرزی را تجربه کرد اما از اینکه 
در فینال بازنده بوده حسابی ناراحت است

19

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

بارسلونا

مایورکا
23:30

اللیگا اسپانیا

سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

لیگ قهرمانان اروپا  - یک چهارم

رئال مادرید

منچسترسیتی
23:30

ویارئال

لیورپول
23:30

اودینزه

اینتر
20:30

آث میالن

فیورنتینا
17:30

سری آ ایتالیا

ناامیدی
 زودرس؟
پرسپوليس شانس  جدی  
قهرمانی دارد، اما اوضاع داخلی 
اين تيم خوب نيست

ی|
ینل

ضاز
لیر

س|ع
عک
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سری آ امروز شاهد نبرد میالن و اینتر 
برای فتح اسکودتو است. قرمزها 

فعال 2امتیاز بیشتر دارند

جنگ ادامه دارد حرف حاشیه ای نمی زنم
مهدی شیری که حاال در فوالد جا افتاده، 
مدعی است هواداران واقعی پرسپولیس 

همیشه برخورد خوبی با او داشته اند

سوپرایجنت 
فوتبالی ها از دنیا رفت
مینورایوال،سوپرایجنتمشهوردنیایفوتبال
در54سالگیدرگذشت.اینایجنتسرشناس
نقلوانتقاالتدرژانویه2022بهدلیلمشکالت
قلبیوریویدربیمارســتانبستریشدهبود
وطیروزهایاخیرشرایطشبحرانیگزارش
شد.اوعصردیروزدربیمارستانیدرشهرمیالن
درگذشت.بازیکنانمشهوریچونمارکووراتی،
زالتانابراهیموویچ،هنریکمخیتاریان،ماریو
بالوتلی،پلپوگبا،جانلوییجیدوناروما،ماتیاس
دلیختوارلینگهالندباآژانسنقلوانتقاالتی

مینورایوالهمکاریمیکنند.

خبر آخر

صفحه17

نگاه يادداشت
یاسر مرادی؛  استاددانشگاهوكارشناسمسائلحقوقبانكی محسن مهدیان؛  مديرعامل

روزگذشــتهوزارتاقتصادبهعنوانســهامدارو
رئیسمجمععمومیبانكهایدولتی،سیاستها
وراهبردهایكالنبخشبانكیراابالغكرد.فارغاز
نكاتمهممتعددیكهدراينبستهبانكیوجوددارد،چندنكتهمهمازمنظر

حقوقبانكیقابلبررسیاست.
يكیازدغدغههایمهمســالهایاخیردرشــبكهبانكی،رویآوردنبه
ارائهخدمــاتبهصورتغیرحضــوریازجملهاعطایتســهیالتباانعقاد

قراردادهایالكترونیك)بــدونامضایاصطالحاخیسياگــرم(بودواينكه
آياقانونگذارومراجعقضايیچنینقراردادهايیرابهرســمیتمیشناســند
ودرصورتعدمپرداختبدهیبانكتوسطمشــتری،مراجعقضايیياثبتی
حاضربهصدورحكمقضايیيااجرايیــهرویقراردادهایالكترونیكیخواهند
شدياخیر؟بستهاخیربانكیوزارتاقتصادعالوهبرمقررههایقانونیموجود،
بهاينابهاماتخاتمهدادوتمامیبانكهایزيرمجموعهخودرامكلفكردكه
درچارچوبدســتورالعمل»ارائهخدماتپايهبانكیبهصورتغیرحضوری«،
ترتیبیاتخاذكنندتاتمامیفرايندهایاعطایتسهیالتخردكمتراز2میلیارد
ريالوســايرخدماتبانكیبهصورتغیرحضوریانجامشــود.درعینحال
نسخهایالكترونیكیازقراردادتســهیالتاعطايی،بههمراهجدولاقساطو

بازپرداختهایانجامشدهرادراختیارتسهیالتگیرندهقراردهد.
نكتهمهمديگرحقوقیبســتهاخیروزارتاقتصادناظربرســودهایمازادبر
مصوباتشورایپولواعتباراستكهدرســالهایگذشتهتوسطبانكهااز
تسهیالتگیرندگاناخذشدهاســت.بهرغمتأكیدبانكمركزیبرلزوماعمال
نرخسودمصوبشورایپولواعتباردرقراردادهایتسهیالتی،اينموضوعدر
سالیانگذشتهموجبطرحدعاویمتعددعلیهبانكهاشدهكهرسیدگیبهآنها
افزايشحجمپروندههایدعاویبانكیوتحمیلهزينههایمتعدددادرسی،

كارشناسیوحقالوكالهبهطرفیندعوارابهدنبالداشتهاست.
بهدنبالاينامر،رأیوحــدترويه794مــورخ1399/5/21هیأتعمومی
ديوانعالیكشورمبنیبربطالنشرطمندرجدرقراردادهایاعطایتسهیالت
بانكینسبتبهسودمازادبرمصوباتمذكورصادرشدكهمفادآنبرایدادگاهها
وســايرمراجعاعمازقضايیوغیرآنالزماالتباعاست.ازاينرودربستهاخیر
وزارتاقتصاد،درراستایتمكینبهاجرایقانون،جلوگیریازاطالهدادرسی،
تحمیلهزينههایغیرضروربهبانكهــا،اجرایمفادرأیوحدترويهمذكور
يعنیتعديلنرخسودقراردادیيااســتردادوجوهمازاددريافتی)اعمازسودو
وجهالتزاممازاد(ازتسهیالتگیرندگانبهشرطیكهتماميابخشیازتسهیالت
درزماندرخواستمشــتریتسويهنشدهباشــدوهمچنینگزارشیدالبر
عدممصرفمبالغپرداختیدرخارجازموضوعقراردادتسهیالتوجودنداشته
باشــد،بدوننیازبهطرحدعوادرمحاكمقضايی،صرفابادرخواستمشتری

صورتمیپذيرد.
ازمواردیكهبراینخســتینباربهبانكهاتكلیفشــده،ايناستكهبايددر
راستایآيیننامهوصولمطالباتغیرجاریمؤسساتاعتباریمصوبشورای
پولواعتبار،حداكثرقبلازورودمطالباتبهطبقهمشــكوکالوصوليعنیبا
گذشتحداكثر18ماهازتاريخعدمپرداختبدهی،ازطريقطرحدعوادرمراجع
قضايیياصدوراجرايیهدردوايراجــرایثبتبرایوصولمطالباتغیرجاری
اقدامكنند.الزاماينامربهبانكها،برخیشبهاتدرخصوصاقدامديرهنگام

بانكهابرایوصولمطالباتومماشاتبابدهكارانبهويژه
بدهكارانكالنراازبینخواهدبرد.درعینحالاينامر

كهبانكهاباتأخیردروصولمطالباتخودبهدنبالدريافتوجهالتزاممركباز
سودپسازسررسیدوجريمهتأخیرهستند،منتفیخواهدشد.

رهبرمعظمانقالبدرديداربادانشجويانفرمودند
كهبرایمطالبهگریمراقبتكنیدبادشمنمخرج
مشــترکپیدانكنید.امادرمراقبــتازاينمخرج

مشترکشومچهبايدكرد؟
اين9موردرامروركنیم:

یکم. مطالبه گری  بی مبنا: شعارعدالتخواهیراچهكسیدراينعصربهبروزو
ظهوركشاند؟امامخمینی)ره(باشكلگیریانقالب.پسپیگیریچنینارزشی
راهمبايدازمكتبامامگرفت.بااينتوضیحالزماستپیشازمطالبهگری،نظام
انديشهومبانیانقالبیمانراتقويتكنیم.نسبتواليتباعدالتخواهی.نسبت

قانونباعدالتخواهی.نسبتمصلحتباعدالتخواهیو...
درغیراينصورتعدالتخواهیشبهماركسیســتیيــاعدالتخواهیخوارجیو

متحجرانه،دردامنمخرجمشترکبادشمنخواهدنشست.
دوم. مطالبه گری  غیراخالقی: مطالبهگریكهدرآناخالقرعايتنشود،بدون
ترديدهمسفرهباشیطاناست؛ولوبانیتهایخیرخواهانهوانقالبیباشد.روح
ومعنایمطالبهگریانقالبیهمیناخالقوشريعتاست.كسیكهبیاعتنابه

اخالقباشد،عدالتخواهیاشظالمانهاست.
سوم. مطالبه گری  کور: مطالبهگریكهبهعلتهایعمیقواصلیتوجهنمیكند
وتنهامصاديقرافريادمیكند،مطالبهاشكوراست.اينمدلمطالبهگریچون
علتهارانمیبیند،قدرتفهماصلوفــرعرانداردوفرعراجایاصلوبرعكس

فريادمیكند.چنینمطالبهگریتنهابهيكدادزنتقلیلمیيابد.
چهارم. مطالبه گری  خیال انگیز: مطالبهگــریخیالانگیز،آرمانگرايیبدون
واقعبینیاست.كسانیكهبیاعتنابهواقعیتهابرایرسیدنبهآرمانها،فرياد
میكشند،سهمبااليیدرناامیدیخودوديگراندارند.ايندستهكمكمیكنند

غرضدشمنمحققشودوآنهمناامیدیازاصالحوحركتاست.
پنجم. مطالبه گری  در بن بســت: مطالبهگریكهدرآنهیچراهحلمعقولو
متكیبرواقعیتوكارشناسیارائهنمیشود،مطالبهگریدربنبستاست؛مدلی

كههیچروزنهروشنوشفافیازامكاناصالحنشاننمیدهد.
ششــم. مطالبه گری  کاریکاتوری: اينمدلمطالبهگریفقطســیاهیهارا
میبیندوقدرتديدنسیاهیدركنارزيبايیهاودارايیهاراندارد.ازمنظراين
مطالبهگریآدمهاياصفرنديايكوباهرخطاشــمرمیشــوندودرنتیجهجز

معصومكسیدردايرهجبههحقنمیماند.
هفتم. مطالبه گری  شتابزده: مطالبهگریكههرچهديدوهرچهدستشرسید
راسردستمیگیردوپیشازآنكهنسبتبهدرستیآنعلمپیداوتحقیقكند،

دستبهافشاگریمیزند.
هشتم. مطالبه گری  ســوپرمنی: مطالبهگریكههدفشتنهاوتنهاشهرتو
اليكوفیووممبراست.ايننوعمطالبهگریهدفنهايیاشايناستكهبتمن
وسوپرمنشــودوبرایاينراهتالشمیكندهمهنهادهاینظارتیوقضايیرا

تعطیلمعرفیكندتاازخوديكقهرماندستسازبسازد.
نهم. مطالبه گری فریبنده: ايننوعمطالبهگریيــكفريببزرگبرایايجاد
خطایادراكیاست،چراكهباساختتعمیمهایناروا،يكجزءمصداقراگرفته
وبهكلتعمیممیدهد.اينمدلمطالبهگریروشاصلیخناسانورسانههای
شیطانیاســتكهباكنارهمقراردادنچندمصداقتالشمیكنندهمهچیزرا

سیاهتصويركنند.
ودرنهايت؛اگرقرارباشداين9خطایفاحشرادريكگزارهخالصهكنمچنین
خواهدبود:اگرنقطهپايانيكمطالبهراگذاشتیمودرنهايتمخاطبازگذشتهو
آيندهانقالبناامیدشد،بدانیمكهبهاسمعدالتوعدالتخواهی،بزرگترينظلمرا
رقمزدهايم.فرقیهمنمیكندنیتمانعدالتخواهیياانقالبیگریيااصولگرايیيا

اصالحطلبیاست؛هرچهباشدمخرجمشتركش،طاغوتاستوالغیر.

 4دستاورد حقوقی سیاست ها 
و راهبردهای کالن بانکی دولت

9مخرج مشترک ویرانگر

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.30  No.8488  SUN  MAY.1 16صفحه راهنما ویژه تهران  5000تومان 2022  24صفحه شماره 8488   سال سی ام 29 رمضان 1443   یکشنبه 11 اردیبهشت 1401  

عیدسعیدفطرراتبريكميگويیم

ادامه در 
صفحه4

دادهنما
گرافیك:مهدیسالمی

دفترآیتهللاالعظمیخامنهای
ــرای خــودش و کســانی کــه  ــد ب مکلــف بای
نانخــور او هســتند بــرای هــر نفــر، یک صاع 
)تقریبــاً 3کیلوگــرم( گنــدم یــا جــو یــا خرمــا یا 
کشــمش یــا برنــج یــا ذرت یــا ماننــد اینها به 
مســتحق بدهــد و اگــر پــول یکــی از اینهــا را 

هــم بدهــد، کافــی اســت.

دفترآیتهللاالعظمیسیستانی
 کفــاره افطــار غیــر عمدی بــرای هــر روز، یک 
مد طعام )حدود ۹۰۰گرم به حســاب گندم( 
اســت کــه بایــد بــه مســکین پرداخت شــود 
و در صــورت اطمینــان می تــوان قیمــت آن 
را بــه مســکین داد تــا بــه وکالــت از مکلــف، 

بــرای خــودش ایــن مقــدار طعام بخــرد.

دفترآیتهللاالعظمیوحیدخراسانی
ميــزان زکات فطــره بــرای هر نفر، یک صاع 
که تقریبا 3کیلوگرم گندم يا برنج و مانند 
اينها از طعام هاى متعارف در محل است 
كــه مکلـّـف می توانــد پــول يكــى از اينهــا را 
طبــق قیمتــى كــه در محــل خــودش دارد 

محاســبه نمــوده و بــه فقیر بپــردازد.

دفترآیتهللاالعظمیشبیریزنجانی
بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت گنــدم و برنــج در 
شــهرهای مختلــف، ممکــن اســت اندکــی 
متفــاوت باشــد، لــذا مؤمنیــن می تواننــد 
معــادل مقادیــر مذکــور را بــر طبــق قیمــت 
محــل زندگــی خــود، محاســبه و پرداخــت 

نمایند.

دفترآیتهللاالعظمیمکارمشیرازی
کفــاره روزه غیــر عمــد مبلــغ 8هــزار تومــان 
بایــد  کــه  اســت  ریــال   ۸۰.۰۰۰ معــادل 
بــه صــورت نــان تهیــه و پرداخــت شــود؛ 
همچنیــن کفــاره روزه عمــد مبلغ چهارصد 
و هشــتاد هــزار تومــان معــادل ۴.۸۰۰.۰۰۰ 

ریــال اســت.

دفترآیتهللاالعظمینوریهمدانی
شــخصی کــه پرداخــت زکات فطــره بــر او 
واجــب اســت بایــد بــرای خــودش و کســانی 
ــان خــور او هســتند، هــر نفــری یــک  کــه ن
ــج خــود  ــو( از خوراکی هــای رای صــاع ) ۳ کیل
)ماننــد گنــدم، برنــج و...( یــا مبلــغ آن را بــه 

عنــوان فطریــه بپــردازد.

دفترآیتهللاالعظمیجوادیآملی
مؤمنــان می تواننــد بــه ازای هــر نفــر بــه میــزان 
مبلــغ حــدود 3کیلو گنــدم، برنج، جــو، خرما، 
کشمش و مانند آنها را به عنوان زکات فطره 
ــزان کفــاره غیرعمــدی و  پرداخــت کننــد. می
عمــدی نیز به ترتیب بــرای هر روز ماه مبــارک 

رمضــان ۸ و ۴۸۰ هــزار تومــان اســت.

فطریهرمضان۱۴۰۱
ازسوی۷مرجعتقلیداعالمشد

 زکات فطره 
 امسال به قیمت 
 گندم برای هر نفر 

40.000 تومان

گندم
40.000 تومان

برنج ایرانی
225.000 تومان

برنج غیرایرانی
60.000 تومان

گندم
40.000 تومان

برنج ایرانی
225.000 تومان

برنج غیرایرانی
60.000 تومان

گندم
40.000 تومان

برنج ایرانی
250.000 تومان

برنج پاکستانی
110.000 تومان

برنج هندی
75.000 تومان

گندم
40.000 تومان

برنج
140.000 تومان

گندم
40.000 تومان

برنج
150.000 تومان

گندم
40.000 تومان

برنج
150.000 تومان

یک کارمند بازنشسته قوه قضاییه که سالیان زیادی است شغل آزاد 
دارد در آبان ماه سال 1398، زمانی که برای حل و فصل اختالف 
خانوادگی دخترخوانده اش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود 
به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده می شود؛ 
نام این کارمند، حمید نوری است و به ادعای کشور سوئد با 
اهداف حقوق بشری دستگیر شده است. نوری بنا بر ادعای 
واهی ته مانده های فرقه انحرافــی و جنایتکار منافقین در 

اعدام های سال 67ایران دخیل بوده است...

حمیدنوری،كارمندبازنشستهقربانیتوطئهمعاندان
پرونده سازی منافقین در سوئد

10

24

گفتوگوبااصغرنقیزاده،رزمنده،عكاسجبههوبازيگر
 اصغرآقای شوخ طبع جبهه

22

کتاب »کالبدشکافی ترور« که خسرو صبری آن  را به فارسی 
برگردانده و توســط انتشارات نشــر نو به چاپ رسیده، 
ازجمله متأخرترین آثار اندرو سینکلر، نویسنده، مورخ، 
زندگینامه نویس، منتقد و فیلمساز بریتانیایی است. او 
عالوه بر نویسندگی و فیلمسازی در زمینه آکادمیک 
نیز فردی شناخته شده است. او فیلمنامه های زیادی 
را نیز به نگارش درآورده اســت. کتاب »ارنستو 

چه گوارا« ازجمله آثار اندرو سینکلر است...

باخسروصبری،مترجمكتاب»كالبدشناسیترور«
کالبدشکافی یک کتاب

اصغر نقی زاده را بیشــتر به واسطه بازی در فیلم هایی با 
موضوع دفاع مقدس می شناسیم. او فعالیت خود را با 

فیلم »توبه نصوح« آغاز کرد و بعد از آن با بازیگری 
در فیلم های »مهاجر«، »آژانس شیشه ای« و... به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به شهرت رسید. 
حضور نقی زاده در جبهه و عملیات های مختلف 
موجب شده بود تا او بتواند در فیلم هایی با موضوع 

مقاومت و پایداری به خوبی ایفای نقش کند...

ويژههایامروز

2.۰۰۰.۰۰۰
شاخه گل الله در روستای 
گرماب )بخش آسارا( به 

نمایش گذاشته شده است.

5سال
 قبل گونه گل الله البرز با حضور 

انجمن سلطنتی الله هلند ثبت شد.

۴هکتار
فضایی است که  جشنواره گل 

الله آسارا در آن برگزار شده است.

38کیلومتر
باید در جاده چالوس طی کنید تا 
به جشنواره گل های الله برسید.

۴3گونه
الله در جشنواره گل الله آسارا 

به نمایش درآمده است.

جشنوارهگلاللهآسارا
بهمناسبتعیدسعیدفطر
كارخودراآغازكردهاست

بفرمایید 
جشنواره الله ها

صفحه15
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  روایت منبع آگاه قضایی از تناقضات دادگاه حمید نوری  

حکم سیاسی با پشتیبانی منافقین در سوئد

یک منبع مطلــع قضایی درباره 
اینکــه »چقدر روند دادرســی 
حمید نوری عادالنه بوده است« 
به همشهری گفت: آقای نوری ابتدا که بازداشت 
می شود تا 4ماه اجازه اطالع دادن به خانواده اش 
را نداشــته اســت. خانواده آقای نوری تا اواخر 
اسفندماه1398اطالع نداشتند که ایشان زنده 
است یا اصال چه اتفاقی برای ایشان افتاده است. 
طبق قوانین حقوقی خود سوئد به محض اینکه 
فردی در هر نقطه ای بازداشــت شــود، دولت 
موظف اســت زمــان و محل بازداشــتش را به 
خانواده اش اطالع دهد. این در تمام دنیا وجود 
دارد و جزو قوانین پذیرفته شده همه دنیا ازجمله 
ایران است. نکته بعدی به ارتباط ایشان با دنیای 
خارج از سلول انفرادی برمی گردد. ایشان بخش 
عمده ای از این 2سالی که بازداشت بوده است، 
اجازه مالقات حضوری با خانواده اش را نداشته 
است. خانواده ایشــان چندبار به هر نحوی که 
شده خودشــان را به سوئد می رســانند که باز 
سیستم قضایی ســوئد اجازه مالقات نمی دهد. 
آقای نوری 2سال از مجموع 2سال و نیمی که در 
زندان بوده اجازه مالقات حضوری نداشته است 
و این در شــرایطی بوده که روند دادگاه ایشان 
هم شروع شده بود. نکته سوم اینکه آقای نوری 
در روند دادرســی اجازه قرائت کیفرخواست را 
که جزو حقوق اولیه متهم اســت، نداشته است. 
کیفرخواست به زبان ســوئدی در اختیار ایشان 
گذاشته می شود، بعد ایشان درخواست مترجم 
می کند و این اتفاق به درستی نمی افتد. از طرف 
دیگر چشم ایشان ضعف شــدید بینایی داشته 
به طوری که امکان مطالعه اوراق را نداشته است 
و چندبار درخواست چشم پزشک کرده که این 
امکان هم به ایشان داده نمی شود. حتی در یکی 
از جلساتی که ایشان قصد مطالعه کیفرخواست 
را داشــته، وقتی اعتراض می کند که مترجم و 
عینک نیاز دارد، توسط پلیس سوئد ضرب و شتم 
شدید می شود. آقای نوری این مسئله را در جلسه 
دادگاه هم مطرح می کنــد، ولی قاضی توجهی 
نمی کند. نکته مهم تر از همه اینکه در روند این 
نزدیک به90جلسه دادگاهی که سیستم قضایی 
سوئد تاکنون برای ایشــان برگزار کرده، حدود 
90شاهد از اعضای سابق منافقین و اعضای الحق 
منافقین آمده اند و علیه آقای نوری در این پرونده 
شــهادت داده اند. حتی سیســتم قضایی سوئد 
2هفته کل ســاختار دادگاه ایشــان را به کشور 
آلبانی و اردوگاه منافقین منتقل کرد تا از تعدادی 
شــهود در آنجا شــهادت بگیرد؛ چراکه برخی 
از این افراد امکان رفت وآمد به اروپا به واســطه 
اعالن های قرمزی که پلیس برایشان صادر کرده 
است را  ندارند. سیستم قضایی سوئد هزینه کرد 
و کل مســئوالن دادگاه را به آلبانی منتقل کرد. 
به رغم اینکه 90شاهد علیه ایشان در این پرونده 

شــهادت داده اند، تعداد قابل توجهی از شــهود 
قرار بود به نفع ایشان شهادت بدهند که وکالی 
خانوادگی آقای نوری با این شــهود جلســاتی 
را برگزار کرده  بودند؛ از دادگاه خواســته شده 
بود تا اینها هم شــهادت بدهند، ولی این امکان 
هم فراهم نشــد و نگذاشــتند حتی یک شاهد 
)از افرادی که ادعا می شــود در آن مقطع آقای 
نوری زندانبان منافقین بوده است( نکاتی را برای 
دادگاه بیان کند. اجازه داده نشد شهود تخصصی 
و غیرتخصصی به نفع آقای نوری شهادت بدهند. 
نکته دیگر اینکه وکالی ایشان از ابتدا تسخیری 
و حکومتی بودند. از طرف دیگر وکالی خانوادگی 
ایشان امکان دسترسی به پرونده، امکان مالقات 
با آقای نوری و کمک به روند دفاعی ایشان را پیدا 
نکردند. اصل بی طرفی رسیدگی کننده نیز رعایت 
نشد. دادستان سوئد که اعالم جرم کرده مطلقا 
این اصل را رعایت نکرده است و نه تنها نگذاشت 
شهود در دفاع از ایشان در جلسه دادگاه حضور 
پیدا کنند که خودش هم مواضع تندی از همان 
ابتدا علیه آقای نوری داشــت که این  حکایت از 
قضاوت دادستان علیه آقای نوری داشته است. از 
طرف دیگر برخالف قوانین جزایی خود سوئد، از 
ابتدا که آقای نوری بازداشــت شد، یک کمپین 
رسانه ای علیه ایشان در سوئد و کل اروپا و فضای 
رسانه ای غرب ایجاد شد که این خالف دادرسی 

عادالنه و بی طرفانه است.

تالش های ایران در پرونده
این فرد مطلع درباره اقدامات جمهوری اسالمی 
در قبــال این پرونده گفت: جمهوری اســالمی 
تمام تالشــش را کرد تا در وهله اول دسترسی 
کنسولی به آقای نوری داشــته باشد که همین 
دسترســی کنســولی هم در یک روند سخت و 
محدودی اتفاق افتاد. درخواست شد برای ایشان 
وکیل انتخاب شود که سیســتم قضایی سوئد 
اجازه نداد و به ایشان وکیل را تحمیل کردند. از 
طرف دیگر تالش شد وکالی خانوادگی به آقای 
نوری دسترسی داشته باشند که این امکان هم 
فراهم نشد. سعی شــد برای خانواده تسهیالتی 

درنظر گرفته شــود تا بتوانند بــا آقای نوری در 
سوئد مالقات داشــته باشند که سیستم قضایی 
باز هم اجازه نداد. تمام اقدامات حقوقی، قضایی 
و کنسولی که ایران می توانست در پشتیبانی از 
ایشان به عنوان یک شهروند ایرانی که مورد ظلم 
قرار گرفته انجام دهد صورت گرفت؛ حاال بخشی 
محقق شده و بخشی انجام نشده است و بخشی 

تا حدودی پیش رفته است.

مستندات متناقض منافقین
او درباره اســتنادات منافقین در جلسه دادگاه 
و اعتبار این اســناد نیز توضیح داد: در سراســر 
این اسنادی که علیه ایشان ارائه شده تناقضات 
عجیبی وجود دارد که حتی در خود دادگاه مورد 
اعتراض بخشی از منافقین و گروهک های چپ 
مارکسیســت که در این دادگاه حضور داشتند، 
قرار گرفــت. به عنوان مثال خانمی در جلســه 
دادگاه ادعا کــرد که آقای نــوری در اعدام پدر 
ایشان دســت داشــته و 2یا 3محل را به عنوان 
محل اعدام پــدرش اعالم کــرد؛ یک بار گفت 
آقای نــوری در فرایند اعدام پــدرش در زندان 
اوین دست داشــته اســت، یک بار دیگر گفت 
آقای نوری در زندانی در قزوین حضور داشــته 
اســت که مطلقا محل خدمت آقــای نوری در 
طول مدت خدمت در قوه قضاییه قزوین نبوده 
است. یک بار دیگر هم ادعا شد ایشان در زندان 
گوهردشت کرج )رجایی شــهر( اقدام به اعدام 
کرده اســت. تناقضاتی از این دست در پرونده 
زیاد بود. ادعایی هم که مطرح شد، مطلقا مستند 
نبود. افرادی مستقیما ادعاهایی را مطرح کردند 
و برخی به عنــوان خانواده بعضــی از زندانیان 
دهه60منافقین ادعاهایــی را مطرح کردند که 
آقای نوری در همان مدت کوتاهی که در جلسه 
دادگاه وقت در اختیارش گذاشــته شد، به همه 
آنها پاسخ داد. مجموع وقتی که سیستم قضایی 
برای این پرونده گذاشت حدود 550ساعت یعنی 
90جلسه 5ساعته بود. عمده این وقت به شهادت 
شــهود علیه آقای نوری، قرائت کیفرخواســت 
ایشان و صحبت های وکالی منافقین در پرونده 

علیه ایشان گذشت. آقای نوری شاید در مجموع 
15ساعت فرصت دفاع داشت که به صورت مداوم 
نبوده، بلکه به صورت پراکنده، پرسش و پاسخ و 
دفاع خود ایشان بوده است. یعنی 28برابر آقای 
نوری طرف مقابل اجازه حمله داشــته اســت. 
حق دفاع آخــر هم که امری پذیرفته شــده در 
سیستم های قضایی اســت از ایشان سلب شده 
است. طی روزهای آینده آخرین جلسات دادگاه 
است و انتظار می رفت فرصت دفاع آخر به ایشان 
داده شود که چنین نشــد. افراد ادعاهایی را از 
خاطرات خودشان مطرح می کنند که با ادعای 
سایر افراد تناقض دارد و تاریخ هایش تناقض های 
عجیب و غریبی را نشــان می دهد کــه با دوره 

مسئولیت آقای نوری همخوانی ندارد.

سوئدی ها همکاری نمی کنند
او در پاسخ به این ســؤال که آیا ایران معاضدت 
قضایی یا معاهده استرداد مجرمان با سوئد دارد 
که بتواند از آن در پرونده نوری استفاده کند، گفت: 
چنین تفاهمنامه هایی وجود ندارد و شــرایطش 
فراهم نیست. سوئد به هیچ وجه همکاری نمی کند. 
نکته مهم این است که همه شواهد و قرائن نشان 
می دهد در طول این 2سال و نیم از آبان1398تا 
االن این پرونده برای سوئدی ها یک سوژه سیاسی 
و تبلیغاتی است. ســوئدی  ها بخش عمده ای از 
قوانین حقوقی خودشان را رعایت نکردند. اینکه 
ما انتظار داشته باشــیم در قالب تفاهمنامه بین 
کشورها مسئله را پیگیری کنیم اتفاق نمی افتد؛ 
البته ما با ســوئد این تفاهمنامه ها را نداریم، ولی 
مطلقا در تحویل متهمان به ما همکاری نمی کنند. 
سوئدی ها یک پروژه سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی 
را پیش می برند که خیلی هم برای آن هزینه مالی، 
سیاسی و رسانه ای کرده اند؛ خیلی بعید است در 
این زمینه با ما همکاری کنند. ســوئدی ها قصد 
دارند منطبق با همــان برنامه ریزی ای که از قبل 

کرده اند کار را پیش ببرند.
این چهــره مطلــع همچنین در پاســخ به این 
سؤال که »آیا حکم حبس در بستر همین پروژه 
تبلیغاتی است یا درنهایت نقض می شود؟« گفت: 
براســاس ســناریویی که توضیح دادم احتمال 
تأییدش باالســت. آنها دنبال این هستند که در 
این پرونده حکم سنگینی برای آقای نوری صادر 
شود تا جمهوری اســالمی در پرونده ماجرای 
منافقین و اعدام های ســال1367محکوم شود. 
احتمال تأیید این درخواست دادستان باالست 
ولی پیش بینــی می کنیم اگر هم تأیید نشــود 
دادگاه برای آقای نوری حبس بلندمدتی صادر 
کند. با توجه به شــرایط باالی سنی آقای نوری 
حبس بلندمدت نیز برای ایشــان حکم همان 
حبس ابد را دارد. این مســئله چون یک سناریو 
اســت و مطلقا دادرســی عادالنه در کار نبوده، 
پیش بینی اتفاق خوبی را در این پرونده نداریم. 

قضایی

کشورحیاطخلوتتروریستها
منبع مطلع قضایی درباره »پشت پرده فشارهای سیاسی« پرونده ادعایی حمید نوری با توجه 
به اینکه سوئد در مسائل سیاسی بی طرف جلوه می کند، توضیح داد: اتفاقا اینطور نیست. سوئد 
سال هاست یکی از پایگاه های اصلی منافقین است. مرکز تجمع و حیاط خلوت بخش عمده ای از 
جریان های قدیمی منافقین و جریان های فعلی گروهک منافقین، سوئد است که مورد حمایت 
این کشور هستند. آقای چعب، رهبر گروهک تروریستی حرکت النضال یا االحوازیه که ازجمله 
بر سر حمله تروریستی مراسم رژه 31شهریور سال1397اهواز دارد محاکمه می شود، سال ها 
مقیم سوئد بوده است. زمانی که حمله تروریستی اهواز انجام می شد، آقای حبیب اسیود چعب 
از استکهلم سوئد این عملیات را فرماندهی می کرد. سوئد به این فرد تابعیت این کشور را داده 
بود و مستقیما مورد حمایت دستگاه امنیتی سوئد بود. گروهک های تروریستی دیگری نیز 
هستند که مورد حمایت سوئد هستند. سوئد در همراهی با فضای ضد جمهوری اسالمی ایران 
طی سال های اخیر کم نگذاشته است. البته تنها خود سوئد در این فضا فعال مایشاء نیست؛ در 
مرحله اول متأسفانه اتحادیه اروپا در موضوعات حقوق بشری به شدت علیه جمهوری اسالمی 
فضاسازی و کار تبلیغاتی و سیاسی و حقوقی می کند و از طرف دیگر ارتباط سوئد با آمریکا و 

جبهه نیز کامال مشخص است. 

مکث

متن کامل این 
گفت و گو را 

در همشهری 
آنالین بخوانید.

پرده برداری رئیس مجلس از خط 
تخریب ها

قالیباف: مجلس در این دو ســال کارهای بزرگی انجام 
داده اســت؛ بنابراین تالش زیادی می کننــد که عنوان 

»مجلس انقالبی« را تخریب کنند

رئیس مجلس دیروز پیش  از آغاز جلســه علنی، در جلســه ای 
غیررسمی و در جمع تعدادی از نمایندگان نکاتی را درباره سفر 
چند تن از اعضای خانواده اش بــه ترکیه مطرح کرد که از پروژه 
تخریبی خبر داد که در روزهای اخیر به دنبال پیشبرد مقاصد سوء 

سیاسی خود بوده  است.
توضیحات محمدباقر قالیباف درحالی است که در روزهای اخیر 
شرکت ترکیه ای »اسکای لند« که ادعا می شد اعضای خانواده 
رئیس مجلس اقدام به خرید ملک در اســتانبول از این شرکت 
کرده اند، با صدور اطالعیه ای شایعه های مطرح شده درباره فروش 
ملک به داماد قالیباف را تکذیب و اعالم کرد هیچ داد و ســتدی 
با امیررضا و محمد بحیرایی نداشــته  است؛ »بدینوسیله اعالم 
می دارد اخبار درج شده در برخی کانال های شبکه های مجازی 
مبنی بر خرید واحد مسکونی لوکس از اسکای لند استانبول از 
سوی شهروندان ایران، امیررضا بحیرایی و محمد بحیرایی، به 
هیچ وجه واقعیت ندارد و امیررضــا بحیرایی و محمد بحیرایی 

هیچ گونه داد و ستدی با این شرکت نداشته اند.« 
 براساس روایت ایسنا از نشست دیروز، قالیباف تأکید کرد که از 
ابتدا با انجام این سفر مخالف بوده  است؛ »اما درنهایت تصمیم 
گرفتند این ســفر را بروند، طبیعی بود که مــادر هم باید برای 
مراقبت از دختر بــاردار همراه آنها می رفــت.« وی افزود: برای 
خرید هم داستان ســرایی ها کردند که اینقــدر کاال زیاد خرید 
کرده اند که باعث درگیری در کانتر فرودگاه شده و برای تخریب 
هشتگ  ســازی کردند تا احساســات مردم را جریحه دار کنند؛ 

درحالی که همه اینها دروغ بود.
قالیباف با بیان اینکه برخی معتقد بودند با توجه به اینکه این سفر 
شخصی بوده و از بیت المال هم سوءاستفاده صورت نگرفته است؛ 
بنابراین نیاز به موضع گیری هم نیست، اما او به خانواده اش تأکید 
کرده از مردم عذرخواهی کنند: عده ای به دنبال پروژه ســازی از 
این خطا بودند تا بتوانند اهداف سیاســی خود را دنبال کنند. 
اطالعات آشکار و پنهان جای تردید نمی گذارد که این پروژه ای 
برای تخریب سیاســی بوده اســت. رئیس مجلس با طرح این 
ســؤاالت که »واقعا از خصوصی ترین مسائل زندگی خانوادگی 
ما که نزدیک ترین افراد به ما از آن خبر نداشتند، چگونه خبردار 
شدند؟« و »اطالعات محرمانه چگونه در زمان اندک در اختیار 
آنها قرار داده شده ؟« ادامه  داد: مجلس در این دو سال کارهای 
بزرگی انجام داده است؛ بنابراین تالش زیادی می کنند که عنوان 
»مجلس انقالبی« را تخریب کنند. این تخریب ها هزینه ایستادن 
در جهت خواست مردم است. هرگاه کاری برای مردم انجام دادیم 

و سمت مردم ایستادیم، پروژه سازان دست به کار شدند.
قالیباف تصریح  کرد: از روزی که آقا مجلس را انقالبی خواندند، در 
داخل و خارج شروع کردند به تخریب مجلس. هدف این است که 
انقالبی بودن مجلس را تحت الشعاع قرار دهند. این مورد آخر هم 
در همان راستاست. فقط این بار وارد حریم خصوصی شدند. نشان 
می دهد که دیگر هیچ حد و مرزی قائل نخواهند بود. وی با بیان 
اینکه برای نخستین بار نیست مرا تخریب می کنند و آخرین بار هم 
نخواهد بود، اضافه  کرد: این روزها دستگاه های امنیتی اقدام های 
خوبی برای روشن شدن ابعاد ماجرا انجام دادند و من هم برای 
حفظ شأن و جایگاه مجلس تا آخر مسئله را پیگیری خواهم کرد. 
آنچه باید برای ما مهم باشد، این است که نگذاریم این حاشیه ها 

ما را از کار برای مردم بازدارد.

تفاهم تهران - ریاض نزدیک است؟
در روزهای اخیــر پیگیری مذاکــرات تهران و ریــاض برای 
ازســرگیری روابط دوجانبه، به یکــی از مهم ترین بحث های 
محافل سیاسی و رسانه ای منطقه تبدیل شده است و اظهارنظر 
اخیر نخست وزیر عراق درباره گفت وگوهای انجام شده مبنی بر 
اینکه »تفاهم میان تهران و ریاض نزدیک اســت«، از تحوالت 
جدیدی در این عرصــه خبر می دهد. به گزارش همشــهری، 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق اخیرا در گفت وگو با نشریه 
»الصباح«، بر »گشــایش واقعی« در روابط کشورهای منطقه 
تأکید و حصول توافق در گفت وگوهای تهران و ریاض را در آینده 
نزدیک، نمودی بر این ادعا ارزیابی کرده است؛ موضوعی که بغداد 
در ماه های اخیر نقش آفرینی ویژه ای در پیشبرد آن داشته است.

برخالف 4دور مذاکــره قبلی که چشــم انداز روشــنی را در 
مقابل پیشبرد مذاکرات دوجانبه قرار نمی داد، به نظر می رسد 
دوطرف در دور پنجم که در نخستین روز اردیبهشت ماه جاری 
برگزار شد، به تفاهم های قابل توجهی دست یافته اند که بنا به 
ادعای برخی منابع خارجی و البته داخلی، مسیر پیش رو برای 

ازسرگیری روابط تهران - ریاض را روشن تر از قبل کرده است.
برهمین اساس هم بود که نخست وزیر عراق با بیان اینکه مطمئن 
هستیم توافق میان ایران و عربستان نزدیک است، تأکید کرد 
این کشور در تحقق تفاهم میان کشورهای منطقه و تحقق ثبات 
منطقه ای منافع مستقیم دارد. الکاظمی همچنین تأکید کرد: 
ما به دلیل اینکه روابط خوبی با دو کشــور و طرف های مختلف 
منطقه ای و بین المللی داریم، توانســتیم فضای گفت وگوهای 
مثبت را در خــاک عراق ایجاد کنیم که بســیاری از آنها اعالم 
نشده است.ازسوی دیگر سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد 
نیز در روزهای اخیر با اشاره به جزئیاتی از گفت وگوهای اخیر 
میان تهران و ریاض، از توافق دوطرف بر »نقشه راه« مذاکرات 
آینده خبرداد. ایرج مسجدی درباره این نقشه راه عنوان کرد که 
هردو طرف پیشنهادهایی دراین زمینه داشتند که بعد از جلسه 
پنجشنبه گذشته در بغداد، درباره آن توافقی حاصل و تبدیل به 

نقشه راهی برای آینده شد.
وی البته چشم انداز بازگشایی سفارتخانه های دوطرف را منوط 
به روند مذاکرات دانســت و تأکید کرد که گفت وگوهای بعدی 
مشخص می کند که سفارتخانه های ایران و عربستان بازگشایی 
خواهد شد یا نه. مسجدی تصریح کرد: در دور اخیر مذاکرات، 
مهم این بود که طرفین برای آینده، چارچوب توافقی داشــته 
باشند که به نتیجه رسید و این خود مالک مثبتی است که راه 

آینده را برای تهران و ریاض روشن می کند.

حسنکاظمیقمی
نماینــدهویــژهرئیسجمهــوردرامــور

افغانستان
نشــان افغانســتان اخیــر حــوادث
میدهداشغالگراندرجبرانشکست
درمقابلملتافغانستانتالشدارند
بهکمکمــزدورانتروریســتخــوداز
جملــهداعش،فتنــهوآشــوبقومی-
مذهبیایجادکنند.زمانآنفرارسیده
تــاحاکمــانبــاتشــویقوبهرهگیــریاز
همــهظرفیتهــایملــیونخبگانــی،
برایکشــوریامنســعیکننــد؛زمان

محدوداست./فارس

حسنشجاعیعلیآبادی
رئیسکمیسیوناصل۹۰مجلس

بهصــورتجــدیپرونــدهتــرکفعــل
دولتمــردانســابقرابررســیکــردهو
نتایــجآنرااعــالمخواهیــمکــرد.
درحالحاضــرحــدود۷۰۰هــزارامضــا
دربــارهمحاکمــهحســنروحانــیبهما
واصلشدهومابهسهمخودمانپیگیر
بررســیتــرکفعلهــایرئیسجمهور
ســابقهســتیم.البتــهپیگیریهــای
کمیســیوناصــل۹۰،ازدســتگاههای
نظارتــیدیگــررفــعتکلیــفنمیکند.

/مهر

رضاتقیپورانوری
نمایندهمجلس

یکــیازمباحــثشــفافیت،نحــوه
رئیســه هیــأت جلســههای اداره
اســتکــههماکنونبــدونخبرنــگارو
پشــتدرهایبســتهصــورتمیگیرد
وصورتجلســهنیــزاعــالمنمیشــود.
هیأترئیسهمجلسسخنگویرسمی
دارد،امــااخبــاررســمیازجایگاههای
غیررســمیاعــالممیشــودکــهایــن

موضوعنیزموردانتقاداست./ایرنا

نقل قول خبر

دیپلماسی

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
در پی درگذشت نادر طالب زاده 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت پژوهشگر 
و هنرمند انقالبی آقای نادر طالب زاده را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
با تأسف خبر درگذشت پژوهشگر و هنرمند انقالبی و 
پرتالش و پرانگیزه آقای نادر طالب زاده رحمت اهلل علیه 
را دریافت کردم. به خانواده و بازماندگان و همکاران و 
دوستان ایشان صمیمانه تســلیت عرض می کنم و از 
خداوند متعال رحمت و مغفــرت و پاداش نیک برای 
خدمات باارزش فرهنگی و رســانه ای ایشان مسئلت 

می نمایم.

   دستور ویژه رئیس جمهور به وزیر کشور 
رئیس جمهور، مســئوالن مربوط، به ویژه وزیر کشور 
را مکلف کرد نســبت به کنترل تردد افراد از مرزها و 
به خصوص مرزهای شرقی کشور نهایت دقت و نظارت 
را داشته باشــند تا از ورود افراد مبتال جلوگیری شود. 
به گزارش ایرنا، سیدابراهیم رئیسی همچنین در نشست 
دیروز ســتاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از حضور 
شکوهمند مردم روزه دار کشورمان در راهپیمایی روز 
قدس، افزود: ارزیابی ها حکایت از این دارند که با بهبود 
وضعیت شــیوع کرونا در کشــور و کاهش قابل توجه 
شاخص های مربوط به ابتالی این بیماری، امسال هم 

آمار شرکت کنندگان افزایش داشته  است.

   پیشنهاد تمدید یکســاله اجرای برنامه 
ششم توسعه

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیشنهاد 
تمدید یکساله اجرای برنامه ششم، یکی از عوامل اصلی 
تأخیر در تدوین برنامه هفتم را تغییر دولت عنوان کرد. 
غالمرضا مصباحی مقدم  با اشاره به آخرین وضعیت 
تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به تسنیم 
گفت: سیاســت های کلی برنامه هفتم هم اکنون در 
دستور کار کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت 
قرار دارد و بر همین مبنا هر کمیســیون، مسئولیت 

بررسی تعدادی از بندهای سیاست ها را به عهده دارد.

رهبری

خبرهای کوتاه

گزارش

درخواست 233نماینده از 2نهاد اطالعاتی
نمایندگان مجلس در بیانیه ای 

مجلس
از وزارت اطالعات و ســازمان 
اطالعات سپاه خواستند برای 
شناسایی و برخورد با طراحان و 
مجریان تخریب قوه مقننه اقدام کنند. به گزارش 
ایرنا، در این بیانیه آمــده: مجلس یازدهم که از 
ســوی رهبر معظم  انقالب، »مجلس انقالبی« 
توصیف شده و مسئولیت امیدآفرینی از جانب 
معظم له بر دوش آن نهاده شد، در طول 2سال 
گذشــته بیش از پیش بینی ها مــورد هجمه و 
تخریب دشــمنان خارجی و بدخواهان داخلی 
بوده و هر روز به بهانه ای، مورد حمله قرار گرفته 
 اســت. در ادامه این بیانیه تأکید شده  است:  در 
این 2ســال گاهی در مســائل مربــوط به یک 
نماینده، گاهی یک کمیسیون، گاهی یک طرح 
یا قانون و در تازه ترین آنها نیز به صورت هدفمند 

به تخریب ریاست محترم مجلس پرداختند و در 
بسیاری اوقات، کلیت مجلس مورد هجمه قرار 
گرفت که شاید در طول 40ســال گذشته این 
حجم از تخریب و حمله، بی ســابقه بوده باشد. 
گویی حمایــت رهبر بزرگــوار انقالب و تالش 
شــبانه روزی نمایندگان موجب شــده دشمن 
خارجی، غــرب زدگان و متحجران داخلی تمام 
همت خود را بر تخریــب این مجلس بگذارند تا 
کم کاری دولت و مجلس گذشته از جانب مردم 
فراموش و مانع امیدواری مردم شود. از همین رو، 
ضمن تشکر از همه دست اندرکاران به ویژه وزارت 
اطالعات و ســازمان اطالعات ســپاه در حفظ 
امنیت کشور، از وزیر اطالعات و رئیس سازمان 
اطالعات سپاه تقاضا داریم طراحان و مجریان 
این پروژه های تخریب را شناسایی کنند و با آنها 

برخورد الزم صورت گیرد.

دادستانی سوئد اخیرا برای حمید نوری، کارمند بازنشسته 
با عنوان اتهامی و ادعایی قتل عمد و مشارکت در اعدام های 
دهه1360تقاضای حکم حبــس ابد کــرد؛ پرونده ای که 
منافقین مهم ترین عوامل ســاخت و پرداختش بوده اند و با 
پشتیبانی سوئد و جلب فشارهای سیاسی توانستند اغراض 
کینه جویانه خود را در این پرونده جلو ببرند. یک منبع آگاه 

قضایی در گفت وگو با همشهری با اشاره به اینکه سوئدی ها 
حدود90جلسه دادگاه برای حمید نوری برگزار کرده اند، این 
پرونده را سیاسی و امنیتی دانست. او توضیح داد: براساس 
ادعاهای بخشی از اعضای ســابق گروهک منافقین و البته 
چهره های سیاسی و اپوزیســیون دیگر که حمید نوری را 
به عنوان زندانبان خودشان در دهه 60معرفی کردند، در روندی 

موفق شدند سیستم قضایی سوئد را هم در این پرونده همراه 
کنند و حکم جلب آقای نوری صادر شود. این جریان 2سال و 
نیم به درازا انجامیده است. آقای نوری آبان ماه 98هنگام ورود 
به استکهلم بازداشت می شود. تمام این مدت در سلول انفرادی 
بوده است و بعد هم روند دادگاه ایشان شروع می شود که تا 

االن 88جلسه دادگاه برای ایشان برگزار شده است.
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 در آستانه عید ســعید فطر، فضای شهر تهران 
تغییر کــرده تا پایتخــت پس از مــاه بندگی و 
روزه داری شهروندان، آماده استقبال از ماه شوال 

شود. 
به گزارش همشهری، به مناســبت عید فطر، از 
یکسو امشب برنامه های فرهنگی ویژه ای در چند 
نقطه از تهران به ویژه در ساحل دریاچه شهدای 
خلیج فارس، اراضی عباس آبــاد، میدان آزادی و 
میادین بزرگ شهر برگزار می شود و از سوی دیگر، 
ناوگان حمل و نقل عمومی و نیروهای خدماتی 
شــهرداری برای برگزاری هرچه باشکوه تر نماز 
عید فطر-که در دانشــگاه تهــران اقامه خواهد 
شد- به حالت آماده باش درآمده اند. به هرترتیب 
هوای بهاری این روزهای شــهر با ویژه برنامه ها، 
نورافشانی ها، ســازه های فرهنگی و ... بانشاط  تر 
هم می شود. این در حالی است که شهردار تهران 
نیز به رسم پاسداشت و از تالش تمامی کسانی که 
برای سرزنده بودن و برقراری امور شهر در روزهای 
ماه مبارک رمضان و به خصوص راهپیمایی باشکوه 
روز قدس، بی وقفه فعالیت داشــتند، در مراسم 

تقدیری حضور یافت. 
بر این اساس، دیشــب علیرضا زاکانی به همراه 
احمد وحیدی، وزیر کشــور در مراســم افطاری 
با کارگــران زحمتکش شــهر تهران شــرکت 
کردند؛ مراســمی که در باغ موزه دفاع مقدس و 

حضور تعداد زیادی از کارگران خدمات شــهری 
برگزار شد.

افزایش حداکثری برای حقوق کارگران
یك روز مانده به پایان ماه مبارک رمضان مراسم 
تجلیل از کارگران نمونه شهرداری تهران در سالن 
خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار شــد. 
به گزارش همشــهری، وزیر کشور در این مراسم 

با اشــاره به ارزش تالش کارگران در مقایســه با 
دیگر اقشار گفت: »ما و شما کارگران باید بدانیم 
که ارزش تالش هــر کارگر واالســت و طبیعتا 
کارگران نیازهایــی هم دارند که باید به شــکل 
مناسب برطرف شــود.« احمد وحیدی در پاسخ 
به برخی از کارگران که مطالباتی مانند ســوابق 
کاری و دستمزد را مطرح می کردند، عنوان کرد: 
»تالش های برادر عزیزمان آقای زاکانی که مدیری 

انقالبی و جهادی اســت، حتما بر این اســت که 
چطور می توان وضعیت زندگی کارگران را بهبود 
بخشید و امسال با مصوبه افزایش حقوق شرایط 

بهتری فراهم خواهد شد.« 
شهردار تهران نیز در این مراسم با اشاره به اینکه 
اگر کار کارگران را از شهرداری جدا کنیم، چیزی 
از فعالیت هــای آن باقی نمی مانــد، گفت: »در 
مجموعه شهرداری به دنبال آن هستیم که امکان 
ثبت و ضبط مشخصات تمامی کارگران را فراهم 
کنیم تا بتوانیــم در ضمن تامیــن حق وحقوق 

کارگران، استمرار کار آنها را تضمین کنیم.«
علیرضا زاکانی با اشاره به مصوبه افزایش حقوق 
کارگران عنوان کرد: »ما در دولت هم بیان کردیم 
که باید کسانی که در پایین ترین سطح هستند، 
حداکثــر افزایش حقوق را داشــته باشــند.« او 
یادآور شــد: »در یك بازدید متوجه شــدم که 
برخی پیمانکاران حقوق کارگــران را با تاخیر یا 
مشکالت دیگر پرداخت می کنند. باید کاری کنیم 
که پیمانکاران متخلف جریمه شوند و جریمه آنها 
به حساب کارگران واریز شود.« شهردار تهران با 
اشاره به بارندگی های امسال و سال گذشته گفت: 
»در دوره جدید مدیریت شهری با زحمات 10 هزار 
نفر از کارکنان مشکل آبگرفتگی یا مشکل ناشی از 

بارش را نداشتیم.«
به گزارش همشــهری، در این مراسم تعدادی از 
اعضای شورای شهر تهران از جمله پرویز سروری 
و مهدی پیرهادی و مهــدی جمالی نژاد، رئیس 
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و جمعی دیگر از 

مدیران شهری تهران حضور داشتند.

بعدازظهــر دیروز باران  بهــاری تهران اگرچه 

عده ای از شهروندان را غافلگیر کرد اما در ادامه هوا
هوای سالم و لذت بخشی به پایتخت بخشید. 
رنگین کمانی که در آسمان شــهر هم تشکیل شده بود سوژه 
بسیاری از عکاسان و مردم شــد. به گزارش همشهری، اما به 
هرترتیب رگباری بهاری، بخشی از نقاط منطقه یك و3 را دچار 
مشــکل کرد. البته زباله هایی که همراه آب از جوی ها بیرون 
می آمد بیش از پیش بر نرختن زباله در سطح شهر تاکید می کرد. 
مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران در این رابطه به 
همشهری گفت: »در فصل بهار گاهی با حرکت یك ابر، بخشی 
از شهر با بارش باران مواجه می شــود. بارش  بهاری بعدازظهر 
دیروز نیز در شمال شــهر تهران شروع شد و مناطق یك و3 را 
دربرگرفت. یعنی در ســاعتی از روز ناگهان باران گرفت و بعد 
خیلی زود قطع شد. از آنجایی که شدت باران زیاد بود، در برخی 
از نقاط به دلیل عدم کشش نهرها، با آبگرفتگی مواجه شدیم و 

خوشبختانه خیلی زود مشکل برطرف شد.«
اصغر عطایی عنوان کرد:  »برای جلوگیری از آبگرفتگی همکاران 
ما در شهرداری تهران معموال پیشگیری می کنند. اما به دلیل 
اینکه بارش های بهاری لحظه ای است و ناگهان حجم زیادی آب 
به داخل نهرها سرازیر می شود، مشکالتی به وجود آمد. همانطور 
که گفتم، مشکل بزرگی نبود و خیلی زود هم آبگرفتگی  برطرف 
شد. البته در این میان، زباله های رهاشده ای که در مسیر جوی ها 
و کانال ها قرار می گیرد و به موضوع دامن می زند را نباید نادیده 
گرفت.« او اضافه کرد: »نیروهای خدماتی مناطق یك و 3خیلی 
زود وارد عمل شــدند و عملیات به سرعت انجام شد. بارندگی 
بیشــتر در ســطح منطقه یك بود و به همین دلیل، نیروهای 
خدماتی در این منطقه با تمام توان درصدد رفع مشکل برآمدند. 
بعد از آن هم عوامل ثابت در مناطق یك و 3مستقر شدند تا اگر 

بار دیگر بارندگی اتفاق افتاد، وارد عمل شوند.«
شمال شهر تهران و به خصوص در محدوده منطقه یك، نیروهای 
خدماتی به حالت آماده باش درآمدند. زیرا بیشترین آبگرفتگی 
در منطقه یك گزارش شده اســت. شهردار منطقه یك تهران 

به همشهری گفت: »با پیگیری هایی که از طریق هواشناسی 
انجام شده بود، پیش بینی بارش باران را در این هفته داشتیم. 
برای همین، تمهیدات الزم در این حوزه انجام شد. 150نقطه 
در منطقه یك حائز اهمیت برای رسیدگی به هنگام در حوزه 
نزوالت جوی تشخیص داده شــده بود که ما با اعزام و استقرار 
نیروهای ثابــت به تعــداد 500نفر در روز گذشــته عملیات 
رســیدگی را انجام دادیم.« حمیدرضا حاجوی یادآور شــد: 
»موضوع بحرانی در منطقه یك نداشــتیم، ولی به دلیل اینکه 
نهرها بعضا قدیمی است و دبی کمی از آب را تحمل می کند، در 
اوج بارش پس زدگی را به همــراه دارد. برای همین، در تمامی 
سطوح نواحی 10گانه منطقه رسیدگی و رصد صورت گرفت تا 

موانع برطرف شود.« 

همچنین بخش هایی از منطقه3 و به خصوص خیابان ولیعصر 
دچار آبگرفتگی شد. شهردار منطقه 3به همشهری گفت: »ما 
در تقاطع خیابان حضرت ولیعصر)عج( و بزرگراه مدرس که پل 
پارک وی را داریم، مشــکل آبگرفتگی به دلیل عدم کشش نهر 
به وجود آمد؛ یعنی مسئله فقط الیروبی نهرها نیست و اگر دقت 
کرده باشید، روز گذشته در سطح منطقه آبگرفتگی نداشتیم؛ به 
این دلیل که الیروبی سطح نواحی به طور کامل انجام می شود.« 
حمید جوانی اضافه کرد: »شهرداری منطقه3 در برنامه کاری 
سال1401 ادامه کانال جمع آوری آب های سطحی که از سطح 
منطقه یك به سمت منطقه3 جاری می شود، قرار داده تا بتوانیم 
آن را در منطقه3 تکمیل کنیم. اگر مشکل این شبکه را برطرف 

کنیم، مشکل آبگرفتگی در این محدوده هم حل می شود.« 

رفع آبگرفتگی پس از باران غافلگیرکننده

حقوق کارگران شهر در مسیر بهبود
 مراسم تجلیل از کارگران نمونه شهرداری با حضور وزیر کشور و شهردار پایتخت و تعدادی از اعضای شورای شهر برگزار شد

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

 در نشست خبری نایب رئیس
و سخنگوی شورای شهر تهران مطرح شد

عملکرد مدیریت شهری، تضمین 
جلب اعتماد مردم

نشســت خبری نایب رئیس و سخنگوی شــورای شهر تهران 
در سالن شیبانی برگزار شــد و نایب رئیس شورای شهر تهران 
در ابتدای صحبت هایش تأکید کرد که شــورای ششم تهران 
تحول گراســت و برنامه های آن مبتنی بــر آموزه های انقالب 
اسالمی بوده و مطالبه ما از شهرداری این است که شهر باید با نگاه 
تحول گرا، مبتکرانه و نوآورانه اداره شود و هر روز خدمات مفیدی 

به شهروندان ارائه شود تا اعتماد مردم روزبه روز افزایش یابد. 
پرویز ســروری در پاسخ به این ســؤال خبرنگار همشهری که 
شورای شهر ششم چه تضمینی برای جلب اعتماد مردم دارد؟ 
پاسخ داد: »مدیریت 1۲ساله محمدباقر قالیباف در شهرداری 
تهران و خدمت رســانی مطلوب ســبب افزایش توقع مردم از 
شهرداری شده است و اگر شورای ششم بخواهد به وعده هایش 
عمل کند باید خدمت رسانی همان سال ها را تکرار و حتی آنها را 

افزایش دهد و کیفیت خدمات را باال ببرد.«
 او با بیان اینکه تضمین ما در جلــب اعتماد مردم عملکردمان 
است، تأکید کرد: »مردم گفتاردرمانی زیاد شنیده اند. حرف زدن 
و وعده دادن زیاد انجام شــده اســت و امروز مــردم عملکرد 
می خواهند. ما گفته بودیم با فســاد مقابله می کنیم و خدمات 
را تســریع می بخشــیم که باید بگویم امروز بیش از 50درصد 
مصوبات شورای ششــم مربوط به زمان صدور پروانه بوده و تا 
خرداد این فرایند از 14ماه به ۲تا 3ماه تقلیل می یابد.  همچنین 
خدمت رسانی تا ساعت ۲0در شهرداری تهران از مطالبات مردم 
و شورای شهر بوده که امروز با ۲ شیفته شدن سیستم شهرداری 
این وعده هم محقق شده است. خدمت رسانی از طریق سامانه ها 
و کاهش تعداد مراجعات به شهرداری هم موضوع دیگری بود 
که مطرح شد و تا 4ماه دیگر حدود 80درصد مراجعات کاهش 
می یابد. پس تضمین ما در جلب اعتماد مردم عمل به وعده ها بود 
و تا کنون تالش کردیم شعاری که دادیم )دوباره خدمت، تهران 

سربلند( عملی شود.«
به گزارش همشهری، در نشست خبری روز گذشته موضوعات 
فرهنگی رکورددار سؤاالت مطرح شده از سوی اصحاب رسانه 
بود. این ســؤاالت با نامگذاری معبری به نام مرحوم استاد نادر 
طالب زاده شروع شد که علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر 
تهران هم پاسخ داد: »این موضوع در نخستین جلسه کمیسیون 

نامگذاری معابر بررسی می شود.«

بهسازی محدوده تئاتر شهر 
انتشار خبر حذف بودجه خانه هنرمندان در شبکه های مجازی، 
منجر به چالش هایی شــد و گرچه رئیس کمیسیون برنامه  و 
بودجه بالفاصله این خبر را تکذیب کرد و گفت که بودجه خانه 
هنرمندان حذف نشده است و شــهرداری بودجه را در 4ردیف 
شامل کمك به انجمن ها و اقلیت ها، کمك به مؤسسات، انجمن ها 
و خیریه ها، مراکز علمی و دانشگاهی، مراکز فرهنگی، هنری و 
سینمایی به شــورا ارائه داد. به گفته محمد آخوندی شورا هم 
برای نظم بخشی به بودجه، جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن 
و نظارت پذیر کــردن این کمك ها تکلیفی را برای شــهرداری 
مشخص کرد که دستورالعمل نحوه اجرا و چگونگی اختصاص 
این کمك ها را برای تصویب در کمیسیون برنامه  و بودجه به شورا 
ارائه دهد. در راستای همین دغدغه موضوع ساماندهی وضعیت 
نابسامان محدوده تئاتر شهر هم در نشست خبری روز گذشته 
مطرح شد و سخنگوی پارلمان شهری گفت: »این مسئله به دلیل 
بی توجهی ممتد در دوره های مختلف ایجاد شده و طرح بهسازی 
تئاتر شهر با محوریت سازمان زیباسازی شهر تهران و از طریق 

برگزاری رویدادهای فرهنگی به زودی کلید می خورد.«

پاسخ نایب رئیس پارلمان شهری به اهم موضوعات مطرح شده 
ارزیابی عملکرد شهرداری تهران: امروز باید از شهردار و 
شــهرداری تهران توقع ۷ماهه داشته باشیم و فکر می کنیم در 
این مدت مطالبات شورای ششم را شهرداری انجام داده است. 
شــهرداری به هرحال در همین مدت کوتاه از شــرایط 4ساله 
گذشته خارج و موفق شده 1۷5 دستگاه اتوبوس را خریداری 
و 500 دستگاه اتوبوس را اورهال کند و امسال 3 هزار دستگاه 

اتوبوس به ناوگان تزریق می شود.
واردات اتوبوس های دست دوم: شهرداری قصد دارد در کنار 
تزریق اتوبوس های جدید از ظرفیت اتوبوس های کارکرده با سن 
کم استفاده کند. ما اجازه نمی دهیم که هر اتوبوس دست دومی 
وارد شهر تهران شود بلکه باید از استانداردهای محیط زیستی و 

فنی برخوردار باشند.
تداوم ابرپروژه های تهران: با تعییــن اولویت ها قطعاً اجرا 
و تکمیل ابرپروژه ها )بزرگراه های شوشــتری و بروجردی( در 
دستور کار مدیریت شهری قرار دارد. به هرحال باید در این دوره 
موتور خدمت در شــهرداری تهران روشن شود، چرخ های گل 
گرفته ماشین شهرداری را پاک و قفل شهر را باز کرد تا حرکت 

شروع شود.
صیانت از حریم تهران: یکی از مشکالت بسیار بزرگ تهران 
بحث حریم است و نخســتین اقدام باید اصالح قانون باشد. از 
طریق کمیسیون کالنشهرها و شورای عالی استان ها این موضوع 

را پیگیری می کنیم.
ترافیک بهشــت زهرا)س(: هم اکنــون دفن امــوات در 
بهشت زهرا)س( انجام می شــود و برای رهایی از ترافیك این 
محور چاره ای جز تمرکززدایی نداریم. چند مکان برای احداث 

آرامستان شناسایی شده اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم.
وضعیت کنونی شورایاری ها: این نهاد ظرفیت انکارناپذیر 
تهران است و شورای ششم، شورایاری ها را فرزند خود می داند، 
اما هم اکنون فعالیت آنها منع قانونــی دارد و ازاین رو با عنوان 

مدیران محله فعالیت می کنند.
آخرین وضعیت مهدی چمران: روند درمان او به  سرعت در 
حال پیگیری اســت و طی ۲هفته آینده از حضورش در صحن 

شورا بهره مند خواهیم شد.

150
پالک

600
میلیون 

18
پالک قرمز

عدد خبر

 هم اندیشی شهردار تهران
با فعاالن تولید دانش بنیان

 فعاالن تولیدات دانش بنیان در نشستی صمیمی 
با علیرضا زاکانی در بوســتان گفتگو، طرح ها و 
برنامه های خود را پیرامون ارتقای سطح زیست 
شهری ارائه کردند.به گزارش همشهری، شهردار 
تهران در این نشست گفت: تهران به غیر از پایتخت 
بودن، هویت ثانویه دیگری ندارد و ازاین رو یکی از 
هویت هایی که می تواند برای تهران ایجاد شود و 
شهر آن را داشته باشــد، هویت فناورانه است که 
به لطف شما انجام خواهد شــد. علیرضا زاکانی 
با اشاره به راه اندازی ســازمان فناوری های نوین 
در شــهرداری تهران ادامه داد: در نگاه اول سعی 
کردیم لکه هایی در شهر تهران پیش بینی کنیم 
تا بتوانیم خدماتی به شرکت های دانش بنیان ارائه 
کنیم که نمونه آن لکه گذاری در بوستان والیت 
به مساحت 150هکتار است. زاکانی گفت: سطح 
دیگر ارائه خدمت، استفاده از زیرساخت های شهر 
تهران به عنوان مثال فیبر نوری پایتخت است. قرار 
بر این شد زیرساخت های شــهری تجمیع شود 
و در اختیار شــرکت های دانش بنیان قرار بگیرد. 
او ادامه داد: تهــران امروز در آســتانه بحران در 
حوزه آب است و براساس چشم انداز1410 باید 
۲10میلیون متر آب مورد نیاز را از بازگردانی آب 
تامین کنیم که با کار فناورانه و دانش بنیان خیلی 
زودتر از سال1410 می توانیم به این هدف برسیم. 

 خبر

زینب زینال زاده؛ روزنامه نگارشورا

مهــدی صالحــی، شــهردار منطقــه2 
گفــت:   طــرح ســاماندهی روددره 
فرحزاد به عنــوان یکی از نقــاط پایلوت 
شــهر تهران از ۵ماه گذشــته آغاز شده 
اســت. بــر همیــن اســاس 3مســئله 
جمــع آوری معتــادان متجاهــر، حــذف 
18خانــه پــاک قرمــز و اجرای ریشــه ای 
طــرح ســاماندهی روددره جهت حذف 
زمینــه بازگشــت معتــادان، در دســتور 

کار قرار گرفت. 

مدیــرکل راه وشهرســازی اســتان تهــران از 
ارائــه تســهیات 600میلیــون تومانــی بــه 
بافت های فرسوده محات حرم عبدالعظیم 
حسنی)ع( خبر داد و گفت که این فرصت 
خوبی برای اســتفاده انبوه سازان و نوسازی 
بافت هــای قدیمــی محســوب می شــود. 
خلیل محبت خواه تأکید کــرد: »راه اندازی 
قرارگاه توانمندسازی  محات کم برخوردار 
اتفاق مثبتی اســت که امیدواریم در ســایر  

شهرداری های کشور نیز عملیاتی شود.«

شهردار منطقه9 از تعیین تکلیف ابرپروژه 
»سیســتانیکا« خبــر داد و گفــت کــه بــا 
پیگیری هــا، تجمیــع بیــش از 1۵0پــاک 
ریزدانــه در محلــه هاشــمی بــه مســاحت 
8۵00مترمربــع کــه قریــب بــه 10ســال 
رها شــده بــود، بــه نتیجــه رســید. به گفته 
محمدجواد خســروی، پروانه ســاخت این 
پروژه سال89 صادر شده بود ولی به علت 
عدم رفع خاف توســط مالک   از پیشــروی 

آن جلوگیری شد. 

استقبال شهر از»عید امید و لبخند«
شهر و شهروندان تهرانی در آستانه فرا رسیدن عید سعید فطر میهمان ویژه برنامه های »عید 
امید و لبخند« می شوند. به گزارش همشهری، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران اعالم کرد: 
هدف از ویژه برنامه عید امید و لبخند ایجاد نشاط و سرور معنوی در شهروندان، نکوداشت 
آیین های اســالمی و ایرانی و معرفی عید فطر به عنوان هدیه الهی و سرآغاز فصل جدیدی 
از زندگی پرامید در پرتو تلطیف روحی، جســمی و ذهنی افراد به مناسبت یک ماه بندگی 
اســت.  امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تالش برای آشنایی و شناخت هر چه بیشتر 
شهروندان درباره ابعاد فرهنگی و مذهبی عید سعید فطر هستیم. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل فرهنگی شهرداری تهران، محمدحسن جعفرزاده درباره جزئیات این طرح گفت: 
برپایی ایستگاه های فرهنگی با اهدای بسته های فرهنگی ویژه نوجوانان، اهدای شاخه گل به 
نمازگزاران همراه با ارائه خدمات محتوایی با رویکرد خانواده و گروه مخاطب جوان در دانشگاه 
تهران همراه با پذیرایی از نمازگزاران عید فطر، برپایی استیج جهت اجرای ویژه برنامه های 
مناسبتی روز عید فطر ازجمله اجرای تواشیح قبل و بعد از برگزاری نماز، برگزاری مسابقات 
فرهنگی شامل کتابخوانی، قصه گویی، نقاشی، عکاسی و... با محوریت موضوعات عید سعید 
فطر به همراه اهدای جوایز در 2بخش فضای مجازی و آثار ارســالی شهروندان و همچنین 
تجلیل از هیأت امنا، امام جماعت و فعاالن مســاجد فعال در طول ماه مبارک رمضان بخشی 
از برنامه های عید امید و لبخند است. اجرای مراسم نورافشانی در بیش از 400نقطه شهر در 
شب عید سعید فطر و پذیرایی از شهروندان با برپایی بیش از 100ایستگاه صلواتی در میادین 
اصلی و توزیع گل و کارت پستال بین شــهروندان در روز عید، از دیگر برنامه های طرح عید 
امید و لبخند در پایتخت است. سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز یکشنبه شب در ضلع 
غربی دریاچه چیتگر ویژه برنامه عید فطر را اجرا می کند که شــامل به آب اندازی سازه آبی 
بسیاربزرگ و مرتفعی در دریاچه شهدای خلیج فارس اســت و آتش بازی بزرگی با 14هزار 

شلیک نیز همزمان با آن اجرا خواهد شد.
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بررسی های همشهری از داده های 

کالن
رسمی بانک مرکزی نشان می دهد 
تراز حساب ســرمایه در 25سال 
گذشته به منفی 175میلیارد دالر رسیده است. عدد 
مزبور می تواند بیانگر این باشد که بخشی از سرمایه 

از اقتصاد ایران خارج شده است.
به گزارش همشــهری، هرچند که پیش  تر معاون 
اقتصادی بانک مرکزی در ســال 97، برخالف باور 
بسیاری از اقتصاددانان، گفته بود: تراز منفی حساب 
ســرمایه به معنای خروج ارز نیست بلکه صرفا یک 
نوع طبقه بندی حسابداری است و به معنای افزایش 
مطالبات اقتصادی از دنیای خارج است. با این حال، 
اغلب کارشناســان اقتصادی، منفی شدن حساب 
سرمایه در طول سال های متمادی را نشان دهنده 
کاهش انگیزه ســرمایه گذاران برای حفظ سرمایه 
خود در داخل کشور می دانند که تثبیت دستوری 
نرخ ارز این وضع را تشدید خواهد کرد و نرخ تعادلی 
ارز یک مانع مهم بر ســر راه خروج ارز از کشــور به 

شمار می رود.

نماگرهایآماریچهمیگویند
بررســی نماگرهای اقتصــادی بانــک مرکزی از 
ســال 1377 تا پایان آذرماه ســال گذشته نشان 
می دهد؛ به جــز ســال های 1377 و همچنین در 
سال های 1380 تا 1383 و ســال 1393، در بقیه 
سال های اخیر خالص حساب سرمایه منفی بوده و در 
یک برایند کلی خارج حساب سرمایه ایران در حدود 
ربع قرن اخیر به منفی 175میلیارد و 346میلیون 
دالر رسیده است. بیشترین رقم منفی شدن خالص 
حساب سرمایه در سال 1389 به مبلغ 25میلیارد 
دالر بوده و در سال 95 این رقم به منفی 18میلیارد 

دالر و در ســال 96 به 16میلیــارد دالر و در فاصله 
سال های 98 و 99 به 6.5میلیارد دالر رسیده و در 
9ماه ســال 1400 دوباره خالص حساب سرمایه به 

منفی 10میلیارد دالر افزایش یافته است.
اردیبهشت سال 97 در پی انتشار گزارشی از وضعیت 
خالص حساب ســرمایه و شــائبه افزایش خروج 
ارز از ایران، پیمان قربانی، معــاون اقتصادی بانک 
مرکزی اعالم کرد: عدد منفی در تراز »حساب مالی 
و ســرمایه« به معنای خروج ارز نیست، بلکه صرفا 
یک طبقه بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش 
مطالبات اقتصاد کشــور از دنیای خارج است. او که 
همچنان سمت معاونت اقتصادی بانک مرکزی را بر 
عهده دارد، آن زمان در واکنش به خبر تشدید خروج 
ارز از کشور گفته بود: این نخستین باری نیست که 
رقم خالص »حساب مالی و سرمایه« که در اطالعات 
تراز پرداخت های خارجــی بانک مرکزی منعکس 
می شود، در مصاحبه ها به عنوان خروج ارز از کشور یا 
نگهداری ارز نزد مردم عنوان می شود. او در توضیح 
ماهیت منفی تراز »حساب مالی و سرمایه« در جدول 
تراز پرداخت های خارجی، گفت: طبق دستورالعمل 
پردازش تراز پرداخت هــای خارجی که از صندوق 
بین المللی پول ابالغ شده و مبنای پردازش اطالعات 
در تمام کشورهاست، کشوری که دارای مازاد حساب 
جاری اســت، به طور طبیعی دارای تراز »حســاب 
مالی و ســرمایه« منفی خواهد بود. عدد منفی در 
تراز »حساب مالی و سرمایه« صرفا یک طبقه بندی 
حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد 

کشور از دنیای خارج است و نه به معنای خروج ارز.

خروجارزیافرارسرمایه؟
معاون اقتصادی بانک مرکزی با طرح این نکته که 

در تحلیل آمارهای تراز پرداخت های خارجی باید 
به این موضوع توجه داشــت که منفی بودن خالص 
»حساب مالی و ســرمایه« و فرار سرمایه 2مفهوم 
کامال متفاوت اســت، گفت: منفی بودن »حساب 
مالی و سرمایه« به معنای افزایش مطالبات از دنیای 
خارج )مطالبه از دنیای خارج در نتیجه افزایش مازاد 
حساب جاری( اســت و به این معنی نیست که ارز 
از کشور خارج شــده و به اقتصاد داخلی برنخواهد 
گشــت. درحالی که فرار ســرمایه به معنای خروج 
سرمایه و عدم بازگشت قطعی آن به چرخه اقتصاد 
داخلی است. وی افزود: بنابراین رقم تراز »حساب 
مالی و سرمایه« در جدول تراز پرداخت های خارجی 
که در برخی مصاحبه ها مورد استناد قرار می گیرد، 
اساســا نمی تواند مبنای برآورد رقم فرار سرمایه از 

کشور باشد.

مهرتأییدمرکزپژوهشها
در مقابل در مهر سال گذشــته مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشی از وضعیت عملکرد بخش خارجی 
اقتصاد ایران در سال99 اعالم کرد: صاحبان سرمایه 
ترجیح داده اند بخشــی از دارایی و درآمد خود را، با 
هدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی سرمایه گذاری 
یا پس انداز کنند که ثبات و امنیت حاکم باشــد و 
چشم انداز روشــنی از فضای رشد و سرمایه گذاری 
پیش رو باشد و آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به 
کشور، نه فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی 
از ارزیابی فعاالن اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و 

توسعه سرمایه گذاری در کشور هم هست.
 به گزارش بــازوی تحقیقاتی مجلس، در شــرایط 
تثبیت نرخ ارز اســمی، اوال خالص جریان سرمایه 
منفی بوده و ثانیــا انگیزه های ســرمایه گذاری در 

کشــور به دلیل تقویت بخش های رانتی و داللی، از 
بین رفته  است.

هشداربخشخصوصی
در دی ماه سال گذشته هم مسعود خوانساری، رئیس 
اتاق تهران گفته بود: خالص حساب سرمایه در نیمه 
اول سال به منفی 6.3 میلیارد دالر رسیده که نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشــته 63 درصد کاهش 
داشته که این خود نشــانگر احتمال خروج سرمایه 
است. او با اشــاره به اخبار مربوط به سرمایه گذاری 
ایرانیان در بــازار امالک ترکیه توضیــح داده بود: 
ایرانیان رتبــه اول خرید خانه در ترکیه را کســب 
کرده اند درحالی که ارزش لیر هر روز کاهش می یابد 
و پیش بینی ها حاکی از آن است که کاهش ارزش لیر 
ادامه داشته باشد. خوانساری تأکید کرد: اینکه در این 
شرایط وضع لیر، ایرانی ها همچنان نسبت به خرید 
خانه در ترکیه اقدام می کنند و خروج سرمایه از ایران 
به این کشور را ادامه می دهند، جای تردید دارد و باید 

در این زمینه آسیب شناسی صورت بگیرد.

حسابسرمایهچیست؟
به گزارش همشهری، حساب سرمایه بیانگر تغییر در 
مالکیت دارایی های کشور است، چنانچه این حساب 
مثبت باشد حاکی از افزایش ســرمایه گذاری های 
خارجی در داخل کشور است. در واقع حساب سرمایه 
نشان می دهد که آیا سرمایه در حال ورود به اقتصاد 
یک کشور اســت یا خروج از آن. تغییرات بزرگ در 
حساب سرمایه می تواند نشان دهنده این باشد که 
آن کشور چقدر برای سرمایه گذاران خارجی جذاب 
اســت و تأثیر بزرگی روی نرخ تبدیل ارز آن کشور 

داشته باشد.

چقدر سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده است؟
همشهری براساس داده های رسمی بانک مرکزی بررسی می کند

 مرکز آمار ایران می گوید: در فروردین امسال از میان 51قلم کاالی خوراکی منتخب، قیمت 47قلم از کاالها افزایشی بوده
یک کاال تغییری نکرده و 3کاال نیز ارزان شده است

حساب وکتاب سفره خانوارها

در نخستین ماه از نخستین فصل از نخستین سال قرن 

گپ
جدید، همچنان رشد تورم کاالهای خوراکی محسوس 
است. به گزارش همشهری، اطالعات منتشر شده از مرکز 
آمار ایران نشان می دهد که از میان 51قلم کاالی خوراکی منتخب، قیمت 
47قلم کاال افزایشی بوده، یک کاال تغییری نکرده و 3 کاال ارزان شده است. 
طبق این آمارها، فقط در فروردین امسال، متوسط قیمت گوجه فرنگی 
27.6درصد نسبت به اســفندماه گذشته جهش کرده و در مقابل قیمت 
هندوانــه با آغاز فصل برداشــت در برخــی از نواحی کشــور با کاهش 

24.1درصدی مواجه شده است.

کارنامه7ماههخوراکیها؛پایانبحرانهویج
بررسی روند 7ماهه بازار خوراکی ها نشان می دهد که در این بازه زمانی، 
قیمت 51قلم از کاالهای خوراکی منتخب به طور میانگین 36.7درصد 
رشد کرده اســت. به گزارش همشــهری، در این 7ماه، رکورد بیشترین 
افزایش قیمت به ســیب زمینی اختصاص دارد که بهای آن 177درصد 
جهش کرده و در مقابل پرتقال با کاهش 35درصدی رکورددار بیشترین 
افول قیمت شده است. همچنین بررسی کلی این بازار نشان می دهد که 
در 7ماهه اخیر، به جز پرتقال، هویج فرنگی که بازار آن با چالش های جدی 
مواجه بوده و روغن نباتی جامد که بازار آن به واسطه حذف ارز ترجیحی 
به شدت پر شایعه شده، به ترتیب با کاهش 5 و 2درصدی قیمت روبه رو 

بوده اند؛ اما مابقی کاالها رشد 2 تا 177درصدی را تجربه کرده اند.

وزیر اقتصاد راهبرد و سیاست بانکی را به بانکداران ابالغ کرد

چرخشوامهابهسمتمردموتولید
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد راهبردها و سیاست های بخش 
بانکی را به مدیران عامل بانک های دولتی و نیمه دولتی ابالغ و 
اعالم کرد: سهم مردم و تسهیالت ُخرد از وام های شبکه بانکی 
افزایش می یابد. او تأکیدکرد: هم اکنون سهم تسهیالت خرد از 
کل تسهیالت شبکه بانکی ناچیز و در حد 10 تا 12درصد است 
که این قابل قبول نیست و در بســته ابالغ شده به شبکه بانکی 
به ویژه برای بانک های دولتی خواسته ایم که میزان تسهیالت 
خرد برای مردم را افزایش دهند و با کمک مؤسسه اعتبارسنجی 
ایرانیان، گیرندگان تسهیالت را با اعتبارسنجی به سمت گرفتن 

تسهیالت خرد هدایت کنند.
خاندوزی می گوید: دیگر بانک های دولتی حق ندارند به سمت 
فعالیت ســوداگری در زمینه دارایی ارزی، زمین، مستغالت، 
طال و سکه بروند و آنها باید نقدینگی خود را سمت پروژه های 
اولویت دار، دانش بنیان، تولیــدی و در جهت کمک به ارزآوری 
هدایت کنند و همچنین صنایع تولیدی بایــد در اولویت قرار 
گیرند. او قول داده که با این بسته سیاستی، نقدینگی بانک ها 
اضافه نشــود و اضافه برداشــت بانک ها از منابع بانک مرکزی 
موجب رشد نقدینگی و تورم نشود. خاندوزی هدف از ابالغ این 
بسته سیاستی بانکی را افزایش رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و 
فقرزدا اعالم و تأکید کرد: تالش می کنیم این بسته سیاستی در 
سال جاری در حد کلیات باقی نماند و نیازمند تصمیمات موردی 

و نظارت بر سیاست ها در شبکه بانکی هستیم.
به گفته خاندوزی، پروژه هایی که با پیشرفت بیش از 80درصد 
هستند در اولویت قرار دارند و همچنین پروژه های دانش بنیان 
در اولویت خواهند بود. او همچنین درباره بدهی دولت به شبکه 
بانکی گفت: براساس آمار تأیید نشده سازمان حسابرسی، اصل 
و فرع رقم بدهی دولت به شبکه بانکی 300هزار میلیارد تومان 

است که البته باید این رقم در فرایند حسابرسی قطعی شود.

هدفدولتچیست؟
به گزارش همشهری، وزارت اقتصاد 6هدف را در بسته سیاستی 
بانکی تعیین کرده که شامل هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد 
ازجمله تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین. انضباط مالی بانک ها، 
تنوع بخشی به شیوه های تأمین مالی. بهبود کیفیت رابطه بانک ها 
با مردم. تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع 
بانکی و تقویت ســاختارهای خودتنظیمی و نظارتی در حوزه 
بانکی می شود. براســاس برنامه اعالم شده وزارت اقتصاد برای 
افزایش رشد اقتصادی بانک ها مکلف هستند تا سیاست اعتباری 
خود را به گونه ای تدوین و اجرا کننده که عمده این اعتبارات به به 
طرح ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی، با اولویت 
پیشــرفت فیزیکی بیش از 80درصد و با تأکید بر بخش های 
دانش بنیان، محصوالت راهبردی و اشــتغال و توسعه صادرات 
تخصیص یابد. افزون بر اینکه بانک ها مکلف شده اند به گونه ای 
اقدام کنند که در پایان هر سال نسبت مانده تسهیالت اعطایی 

به مانده سپرده ها هر بانک حداقل 75درصد باشد.

شرطحمایتازدانشبنیانها
طبق ابالغیه وزارت اقتصاد، هم سو با قانون حمایت از شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات 
و تقویت شــرکت های دانش بنیان و خالق در تمام استان ها، 
بانک ها موظف هســتند پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی 
و تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طــرح و با درنظرگرفتن 
فعالیت های دارای ارزش افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت 
اصل و ســود اعتبار اعطایی و با نظارت کامــل بر نحوه و محل 
مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیالت 
به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اقدام کند. همچنین از این 
پس بانک ها مکلفند به منظور اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات، 
گزارش اعتباری متقاضیان وام را از شرکت  اعتبارسنجی دارای 
مجوز از بانــک مرکزی اخذ کنند. اعطای هرگونه تســهیالت 
بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است. البته استفاده از 
گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت بانک ها 
در بررسی دقیق  تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. در بسته 
جدید بانکی وزارت اقتصاد تأکید شده، در اجرای قانون عملیات 
بانکی بدون ربا و به منظور اجتناب از هرگونه شائبه صوری بودن 
قراردادهای مشارکتی و کاهش ریســک حقوقی بانک ها، باید 
بانک ها در فرایند تخصیص منابع عمدتا به عقود غیرمشارکتی 
متمرکز شوند و اعطای تسهیالت در قالب عقود مشارکتی صرفاً با 
به کارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی 
موضوع مشارکت در آن امکانپذیر است، انجام شود. همچنین 
استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیالت سرمایه در گردش 
و تمامي مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع 

مشارکت در آن امکان پذیر نیست، اکیدا ممنوع است.

شرطپرداختوامخرد
وزارت اقتصاد درخصوص شــرط پرداخت وام خــرد به مردم 
تا ســقف 200میلیون تومان اعالم کرده بانک ها مکلفند این 
تسهیالت را براســاس امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و 
سقف اعتبار مشتری و صرفا در قالب عقود قانون عملیات بانکی 
بدون ربا به مشتری پرداخت کنند. همچنین در پرداخت این 
تسهیالت خرد به مشتریان دارای سابقه و امتیاز اعتباری، بانک ها 
باید متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیالت خرد 
اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین ارائه شده، حداکثر 

دو مورد از وثایق تعیین شده بانک مرکزی را بپذیرند.

وصولطلببانکهاازبدهکاران
این بسته سیاستی بانک ها را مکلف می سازد در اجرای آیین نامه 
وصول مطالبات غیرجاری مؤسســات اعتباری)ریالی و ارزی( 
مصوب شــورای پول و اعتبار، حداکثر قبل از ورود مطالبات به 
طبقه مشــکوک الوصول، اقدام قضایی یا اجرایی برای وصول 
مطالبات غیرجاری را انجام دهد. همچنین بانک ها باید برنامه 
عملیاتی 3ساله وصول مطالبات غیرجاری خود، به تفکیک نوع، 
زمانبندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ 
این راهبرد، به وزارت اقتصاد تســلیم و طبق برنامه نسبت به 
وصول مطالبات غیرجاری اقدام کنند. همچنین کاهش نسبت 
مطالبات غیرجاری به مانده تسهیالت اعطایی از طریق امهال 

مطالبات غیرجاری، پذیرفته نیست.

شعباضافهراتعطیلکنید
دستور دیگر وزارت اقتصاد به بانک داران تعطیلی شعب اضافه 
است به گونه ای که تأکید شده بانک ها باید برنامه عملیاتی 3ساله 
تعدیل شعب مازاد خود را حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ ابالغ 
راهبرد به وزارت اقتصاد تســلیم و تعداد شعب داخلی خود که 

مازاد هستند را کاهش دهد.

تکرارمطالبهمردم
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اســالمی در جلســه دیروز خانه ملت با 
اشاره به اینکه قیمت تمام شده خودرویی 
مانند پراید 200میلیون تومان اســت، 
گفت: با این قیمت و با دالر 25 هزار تومــان، خودروهای با 
کیفیت بسیار عالی با قیمت 5 هزار دالر تا 5 هزار و 500 دالر 
وجود دارد که می تواند وارد کشور شود. این گفته قالیباف در 
کسوت رئیس قوه مقننه، دقیقاً همان چیزی است که سال ها 
پیش از سوی مردم مطالبه و البته هر بار از سوی خودروسازان 
به خصوص سازنده پراید به بدترین شکل ممکن تخطئه شده 
و راه به جایی نبرده است. اکنون نیز، از رئیس مجلس انتظار 
می رود به جای تکرار مطالبه قدیمی مردم در خانه ملت، راه 
را برای استفاده از چنین فرصتی برای اصالح وضعیت موجود 
هموار کند و در مســیر صالح و مصلحت کل کشور، ازجمله 

صنعت خودرو اشتغال آن را نیز مدنظر قرار دهد.
 البته قالیباف که در پاسخ به تذکر نماینده ساری درخصوص 
ضرورت ساماندهی صنعت خودرو، ســخنرانی می کرد، به 
طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو نیز اشاره کرد و 
گفت: مصوبه واردات خودرو که مورد بحث قرار گرفت و در 
2جلســه مفصل در صحن مجمع مطرح و با اصالح یکی دو 
بند، کلیات آن تأیید شد، خواســته مجلس بوده که مجمع 
نیز با آن همراهی کرده و این موضــوع در ارتقای کیفیت و 
تیراژ تولید و تعدیل قیمت تمام شده مؤثر خواهد بود. نکته 
قابل توجه این است که رئیس مجلس، بعد از اظهار این نکات 
مهم و درست، اشاره ای به مشکالتی که بر سر راه این مصوبه 
ایجاد شد نمی کند یا شاید او هم نمی داند که آب بازار خودرو 
از کدام چشــمه گل آلود اســت که حتی مصوبه مجلس و 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز برای ساماندهی آن راه 

به جایی نمی برد.

تجویزنسخهخودروسازی
برایلوازمخانگی

خبر: محمدمهدی بــرادران، معاون صنایع 
عمومی وزارت صنعت، به ایســنا گفته اســت: 
هنوز در مورد لــوازم خانگي نیازمند ایفای نقش 
حمایتی هستیم تا این صنعت به سطحی از بلوغ 

و توانمندی برسد و دانش محور شود.
نقد: صنعت خودروسازی ایران نمونه کامل و 
بی نقص حمایت گلخانه ای و انحصارگرایانه است 
که با حذف رقابت ســالم از بازار، آنها را در مسیر 
انحطاط قرار داد. متاسفانه در صنعت لوازم خانگي 
هم همین نسخه در حال تجویز شدن است. وزارت 
صنعت 3سال پیش و به اقتضای شرایط تحریم و 
تنگنای ارزی، بخش عمده واردات کشور ازجمله 
لوازم خانگی را ممنوع کــرد و کار هم به گونه ای 
پیش رفت که تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی 
مدعی رشد و ارتقای تولید تا سطح رقبای جهانی 
شدند. در همین شــرایط بود که مردم از جهش 
کمرشــکن قیمت لوازم خانگی به اصطالح تولید 
داخل انتقاد کردند. اگر تذکر جدی رهبر معظم 
انقالب در این مورد نبود، احتماال سوءاســتفاده 
از حمایت های انحصارگرایانه متوقف نمی شــد. 
وزارت صنعــت که ثمره و میــوه 4دهه حمایت 
بی قیدوشرط از صنعت خودروسازی را می بیند، 
اگر قرار باشد در حمایت از صنعت لوازم خانگی نیز 
با همین فرمان پیش برود بهتر اســت فاتحه این 

صنعت هم خوانده شود.

چهره روز

ادامه

نقد  خبر

بانک

4دستاوردحقوقیسیاستها
وراهبردهایکالنبانکیدولت

ادامهاز در عین حال بانک ها مکلف شدند کمیته 
ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیالت صفحهاول

کالن را تشــکیل دهند و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
مکلف هستند درصورتی که تسهیالت کالن در محلی غیراز 
موضوع قرارداد مصرف شــود، بالفاصله اقدام قانونی انجام 
داده و گزارش آن را به مراجع نظارتی)سازمان بازرسی کل 
کشور و دیوان محاسبات کشــور( و وزارت ارسال کنند. اما 
نوآوری حقوقی مهم این دســتورالعمل، توجه تســهیالت 

بانک ها به سمت عقود مبادله ای است. 
درواقــع اجرای صوری و تشــریفاتی عقود مشــارکتی در 
سالیان گذشته به دلیل نرخ ســود باالتر آن نسبت به عقود 
مبادله ای، باعث شــد تا نگاه عمومی منفی نســبت به این 
عقود در افکار عمومی شکل بگیرد. با هدف حل این معضل، 
در راهبرد ابالغی آمده اســت: »در راســتای اجرای قانون 
عملیات بانکی بدون ربا و به منظور اجتناب از هرگونه شائبه 
صوری بودن قراردادهای مشارکتی و کاهش ریسک حقوقی 
بانک ها، تأکید می شود مؤسسه اعتباری در فرایند تخصیص 
منابع عمدتاً به عقود غیرمشارکتی معطوف شود و اعطای 
تســهیالت در قالب عقود مشــارکتی صرفاً با به کارگیری 
سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع 
مشــارکت در آن امکان پذیر اســت، انجام شود. همچنین 
اســتفاده از عقد مشارکت مدنی برای تســهیالت سرمایه 
در گردش و تمامی مواردی که امکان محاسبه سود و زیان 
واقعی موضوع مشــارکت در آن امکان پذیر نیســت، اکیداً 

ممنوع است.«
 امید است با ابالغ این بند، مهندسی عقود در راستای تحقق 

»العقود تابعه للقصود« به درستی شکل گیرد.

شیرینی 
خشک

 5.1
درصد

برنج ایرانی 
درجه یک

 2.2
درصد

برنج خارجی 
درجه یک

 1.9
درصد

گوشت 
گوسفند

 7.6
درصد

 گوشت گاو 
و گوساله

 4.8
درصد

ماست 
پاستوریزه

 1.6
درصد

تخم مرغ 
ماشینی

 4.3
درصد

گوشت مرغ 
ماشینی

 3.4
درصد

شکر  10
درصد

قند  9.8
درصد

حال و هوای بازار خوراکی ها در فروردین
رکوردداران گرانیپرچمداران ارزانی

نان و غالت

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن

گوشت و فرآورده های گوشتی

قندوشکر و سایر خوراکی ها

 لیموترش
و انار

 4.4
درصد

سیب  6.1
درصد

میوه و خشکبار

بادمجان  7.3
درصد

گوجه فرنگی  27.6
درصد

خیار  11.4
درصد

سبزیجات و حبوبات

هندوانه  -24.1
درصد

فلفل 
دلمه ای  -5.2

درصد

نوشابه 
گازدار

 -0.9
درصد
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5 یکشنبه 11  اردیبهشت 1401
 شماره  8488

 »60درصد دانش آموخته های رشته های مهندسی 
بیکار ند  یا در مشــاغلی غیرمرتبــط با تحصیالت 
خود به دنبال کســب درآمد هســتند.« کمتر از 
یک سال از انتشار این آمار توســط وزارت علوم و 
تحقیقات می گذرد و این روزها خبر استقبال نکردن 
دانش آموزان از رشــته ریاضــی فیزیک به گوش 
می رسد. به طوری که امســال کمتر از 15درصد 
دانش آموزان متوسطه، رشــته ریاضی فیزیک را 
برگزیده انــد و با این آمار، »نــه« بزرگی به حضور 
در رشــته های مهندســی و علوم پایه مرتبط با 
ریاضی گفته انــد. نگاه کوتاهی به آمار اشــتغال و 
بیکاری و همچنین تغییر نگــرش مردم به نقش 
تحصیالت تکمیلی در زندگی جوانان، دالیل این 
انتخاب را تاحدودی نشــان می دهند. بــازار کار 
رشته های مهندسی چند ســالی است که کساد 
شــده و دانش  آموختگان این رشــته ها در 5سال 
گذشته بزرگ ترین گروه فارغ التحصیالن بیکار را 
تشکیل داده اند . همین نکته مهم ترین دلیل تغییر 
رویکرد دانش آموزان و خانواده ها برای انتخاب رشته 
تحصیلی و ادامه راه برای دریافت مدارک عالی است. 

»بهنام بهراد« عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش می گوید: »این بازار کار است که 
خانواده ها را به سمت انتخاب رشته های مشخص  یا 
انتخاب نکردن آن سوق می دهد. طبیعی است که 
تمایل عمومی جامعه بر این است تا به سراغ مهارت ها 
و آموزش هایی بروند که بازار کار خوب و شــغلی 
با درآمد مناسب داشته باشــد. به همین دلیل در 
سال های گذشته شاهد افزایش تمایل دانش آموزان 
به شرکت در رشته های تجربی و علوم انسانی و فنی و 
حرفه ای بوده ایم و از رشته ریاضی استقبال کمتری 

شده است.«

سرریز به رشته های علوم تجربی
با سرریز شــدن دانش آمــوزان و دانشــجویان به 
رشته های مرتبط با علوم تجربی و پزشکی، انتظار 
می رود در آینده ای نه چندان دور شــاهد افزایش 
تعداد بیکاران در این رشته ها باشیم؛ درست مثل 
الگویی که برای رشــته ریاضی در پیش بود. بهنام 
بهراد می گوید: »هم اکنون درست است که با کمبود 
نیروی پزشکی و پرستاری در ایران مواجه هستیم، 
اما به زودی دانش آموختگان جدیدی در این حوزه 
وارد بازار کار می شــوند و با برطرف شدن نیازها در 
این زمینه، احتماال با الگویی مشابه رشته ریاضی 
روبه رو خواهیم بود. البته که رشــته های تجربی 

به دلیل شرایط خاصی که دارند ممکن است الگوی 
دیگری را در پیش بگیرند که آن هم قابل بررسی 
است.« بن بست های اقتصادی و توسعه ای که ایران 
در 10سال اخیر در آن گرفتار شده  هم دلیل دیگری 
برای از رونق افتادن بازار کار مهندسان و کم شدن 
طرفداران رشته ریاضی فیزیک عنوان شده است. 
بهراد می گویــد: »یکی از مــوارد تعیین کننده در 
سیاستگذاری های تحصیلی و آموزشی، این است 
که مسیر رشد و توسعه کشور مشخص باشد. هرقدر 
جامعه ای به سمت توســعه حرکت کند، نیازهای 
کشور به سمت رشته های فنی گرایش پیدا می کند. 
این در حالی است که ما بیش از یک دهه گذشته را 
در شرایط تحریم گذراندیم. صنایع و کارخانه های ما 
با مشکالت زیادی روبه رو بودند و به همین نسبت 

مشاغل ما با بحران و مشکل مواجه شدند.«

سیاست های هدایت تحصیلی چه می کنند؟
بنیه علمی، اســتعداد ذاتی افــراد، ظرفیت های 
آموزشــی و... هم از دیگر مواردی است که جهت 
حرکت آموزشی هر کشــور را مشخص می کند؛ 
حرکتی که اگر هدایت شده و مدیریت شده نباشد، 
باعث می شود دانش آموزان در بالتکلیفی و گیجی 
دوران تحصیــل را بگذرانند. عضــو هیأت علمی 
پژوهشــگاه مطالعات آموزش و پرورش می گوید: 

جبر زندگی بدون ریاضی 
محبوب ترین رشته تحصیلی چگونه از چشم دبیرستانی ها افتاد؟

طرح تجمیع شماره های امدادی »خام« است
 رئیس سابق سازمان پیشگیری و 

خبر
مدیریت بحران شهر تهران معتقد 
اســت که اجرای طــرح تجمیع 
شماره های امدادی، کار ساده ای نیست. او البته طرح 
پیشنهادی برای تجمیع شماره های امدادی را نیز خام 
می داند و معتقد اســت که باید توجه بیشتری به 
زیرساخت ها صورت بگیرد. رضا کرمی محمدی درباره 
طرح پــروژه راه اندازی شــماره تلفــن واحد برای 
دســتگاه های امدادی اظهار کــرد: پیش تر بحث 
راه اندازی شــماره تلفن واحد برای دســتگاه های 
امدادی چندبار به شهرداری و شورای شهر برده شد 
که قــرار بود همــه دســتگاه های امــدادی مثل 
آتش نشانی، اورژانس و... یک شماره تماس داشته 

باشند و با سیســتمی که ایجاد می شود تماس به 
سازمان های تخصصی منتقل شود. رئیس پیشین 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه 
داد: مزیت این کار این بود که مردم به سرعت شماره 
تماس را حفظ می کردند که سریع هم پاسخگو باشد، 
اما این طرح اشکاالت ساختاری داشت و هماهنگ 
کردن آن به ســادگی ممکن نبود، چراکه سیستم 
پاسخ دهی این سازمان ها با یکدیگر متفاوت است و 
ســامانه های خاص خود را دارنــد. همچنین این 
سازمان ها پروتکل های متفاوتی را دارند که با یکدیگر 
متفاوت است. سامانه های آن هم مستقل از هم است؛ 
وصل کردن چند سامانه به یکدیگر فرایندی بسیار 

طوالنی است. 

 »نو معلمان« هم
 مشمول رتبه بندی می شوند

ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از ششم 
اردیبهشــت ماه، آیین نامه پیشــنهادی آموزش و پرورش 
در کمیســیون امور عمومی هیأت وزیران در دســتور کار 
قرار گرفته اســت و بالفاصله بعد از ابالغ آیین نامه از سوی 
هیأت وزیران به جد اجــرای رتبه بندی را در دســتور کار 
قرار می دهیــم، گفت: همــه معلمان ازجملــه نومعلمان 
مشــمول رتبه بندی می شــوند، اما آنها که به عنوان نیروی 
اداری اســتخدام شده اند مشــمول قانون نیستند؛ هرچند 
ما در آیین نامه پیشــنهاد داده ایم که این گروه نیزمشمول 
رتبه بندی شــوند. صادق ســتاری فرد می گوید: در اسفند 
سال۹۹ الیحه ای برای مجلس ارسال شد که مشخص کرد 
رتبه بندی باید سهمیه بندی شود و 10درصد آنها به رتبه۴ 
می رسیدند، این الیحه نیاز به کار کارشناسی مفصلی داشت. 
الیحه پیش بینی کرده بود رتبه بندی باید 3ساله و با بودجه 
۲0هزار میلیاردی اجرا شود. این الیحه بسیاری از نیروها را از 
دایره شمول خارج کرده بود. در آن الیحه معلمان استثنایی 
و معلمانی که در الیه اداری خدمت می کنند از دایره شمول 
خارج شده بودند و دارای نقاط ضعف و اشکاالت بسیاری بود 
که یک سال زمان برد تا در مجلس تصویب شود. اگر الیحه 
به درستی نوشته شده بود شاهد این نارضایتی ها نبودیم. در 
الیحه جدید، سهمیه بندی های قبلی حذف شد و در راستای 
توسعه عدالت و توجه به مناطق محروم عشایری و معلمان 
اســتثنایی امتیازات ویژه ای درنظر گرفته و تعجیل در رتبه 
پیش بینی شد. او ادامه می دهد: 3۸هزار میلیارد تومان بودجه 
برای رتبه بندی تصویب شد که با الیحه ارائه شده اولیه در 
دولت قبل قابل مقایسه نیست. آموزش و پرورش مکلف بود 
ظرف مدت یک مــاه آیین نامه را تدوین و به دولت ارســال 
کند که در موعد مقرر یعنی روز ۲3فروردین ماه انجام شد. 
آیین نامه ارائه شده به دولت، آیین نامه پیشنهادی است و در 
۲مرحله کمیســیون و هیأت وزیران امکان تغییر در برخی 
مفاد را دارد. از روز ششم اردیبهشت ماه، آیین نامه پیشنهادی 
آموزش و پرورش در کمیسیون امور عمومی هیأت وزیران در 
دستورکار قرار گرفته است. بالفاصله بعد از ابالغ آیین نامه از 
سوی هیأت وزیران به جد اجرای رتبه بندی را در دستورکار 
قرار می دهیم. معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 
همه معلمان ازجمله نومعلمان مشمول رتبه بندی می شوند 
اظهار کرد: ۲ دسته نیروی اداری داریم. گروه نخست معلم 
بوده اند که 35هزار نفر هســتند و مشمول می شوند اما آنها 
که به عنوان نیروی اداری اســتخدام شده اند مشمول قانون 
نیستند. هرچند ما در آیین نامه پیشــنهاد داده ایم که این 
گروه نیزمشمول رتبه بندی شوند. ســتاری فرد همچنین 
درباره تغییرات آیین نامه نقل و انتقال فرهنگیان عنوان کرد: 
سعی کردیم آیین نامه، خانواده محور تدوین شود. اگر معلمی 
احساس خوبی نســبت به آموزش و پرورش داشته باشد به 
نفع ماست. بخشی از نارضایتی ها ممکن است به همین نقل 
و انتقال بازگردد. آیین نامه اولیه مورد اعتراض قرار گرفت که 
تالش شد آیین نامه مجدد بازنگری شود و چند تغییر جدی 
داشت. نقل و انتقال درون استانی به خود استان ها تفویض 
شد. وی افزود: برای انتقال برون استانی نیز چند اتفاق افتاد، 
نخست آنکه شرط سنوات کاهش یافت و انتقال دائم منوط 
به انجام تعهد خدمت شد. برای انتقال موقت هم دارا بودن 
۲سال سابقه تجربی به عنوان شرط مطرح شد. استثنائاتی 
پیش بینی شده که نخســت انتقال زوجین فرهنگی است 
که انتقال به محل خدمت همسر از شمول دوبند باال به کلی 
حذف شد و آنها که همسرشان شاغل نیروی نظامی و انتظامی 
و یا جانباز هســتند و گروه بعدی کسانی که در سال1۴00 
ازدواج کرده و صاحب فرزند شده اند انتقالشان تسهیل شد 
که بتوانند بهتر به امور خانواده برسند. همکارانی که خودشان 
همسر یا فرزند مبتال به بیماری خاص و صعب العالج هستند 

نیز جزو استثنائات هستند. )ایسنا(

        بهزاد وحیدنیا
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی 

سازمان بهزیستی 
بــا تاســیس مراکــز مشــاوره و خدمات 
روانشــناختی به صــورت کشــوری برای 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و جهــاد 
دانشــگاهی موافقــت شــد. ایــن مهــم 
در راســتای اجــرای قانون و درخواســت 
روســای بنیاد شــهید و امور ایثارگران و 

جهاد دانشگاهی انجام شد. 
 منبع: ایرنا

سعیدکریمی 
معاون وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی
شــبکه درمان نابــاروری در کشــور ایجاد 
شد. اکنون در ۳۶دانشگاه علوم پزشکی 
کشــور، مراکز درمــان نابــاروری فعالیت 
دارنــد. بالــغ بــر ۸۵درصــد از درمان های 
ناباروری در سطح۲ با هزینه بسیار کمتر 

نسبت به سطح۳ قابل انجام هستند.

در ســال۱۴۰۰، براثر غرق شــدگی جان 
خود را از دست داده اند.

تعداد غرق شدگان در مقایسه با سال 
قبل از آن کمتر شده است.

از کل آمار غرق شدگی در سال گذشته 
۳۱۶نفر و مربوط به رودخانه هاست.

در سال۱۴۰۰، در استخرهای شنا جان 
باخته اند؛ درحالی که این رقم در سال 

پیش از آن ۷۲نفر بود. 
*ایسنا
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نقل قول 

عدد خبر

»تجربه دهه های گذشته نشــان داده که ما اهل آموزش
برنامه ریزی و تعیین سیاســت های درازمدت در 
تصمیم گیری های کالن نیســتیم. این نگاه حتی 
در سیستم آموزشــی ما هم به چشم نمی خورد. 
درحالی که با تعیین سیاست های کلی، با در اختیار 
گذاشــتن آمارهای مرتبط و بــا مدیریت صحیح 
می توان این سیاست ها را مدیریت کرد. کار چندان 
سختی نیست که با توجه به وضعیت کلی کشور و 
روند جمعیتی و پروژه های بزرگ، از امروز بدانیم که 
برای 10سال آینده چه تخصص هایی بیشتر مورد 
نیاز خواهند بود.« غفلت از این سیاستگذاری ها و 
نبود هدایت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، 
تبعاتی مثــل افزایش ناگهانــی فارغ التحصیالن 
در رشــته هایی خاص  یــا کمبــود در گروهی از 
تخصص ها در کشور دارد.به نظر می رسد خانواده ها 
و دانش آموزان جای خالی این سیاست های کالن 
هدایت تحصیلی را با تجربه ها و مشاهدات خود پر 
می کنند و با توجه به همین موضوع است که به سراغ 
انتخاب رشته های مشخصی سوق داده می شوند؛ 
ایراد این مســئله هم وقتی مشخص می شود که 
به مدت بیش از 5سال شاهد افزایش مداوم تعداد 

بیکاران رشته های خاص باشیم.

هدف کور
دغدغه های بهزاد بهراد بــرای هدایت تحصیلی و 
برنامه ریزی های اصولــی در حوزه آموزش، تنها به 
این موضوع اختصاص ندارد. به گفته او سیالب های 
درسی و مباحثی که در تحصیالت تکمیلی آموزش 
داده می شوند هم نیاز به بازنگری دارند و باید به روز 
شوند تا بتوانند نیازهای امروز جامعه را تامین کنند. 
او می گوید: »عنوان های درســی که در رشته های 
مختلف دانشــگاهی تدریس می شــوند در ایران 
نیاز به بازنگری دارند؛ چراکه با تغییر سیاست ها، 
روند پیشرفت و توسعه و... نیاز به آموزش مباحث 
جدیدتری داریم. درحالی که همچنان همان موارد 
درسی گذشته در دانشــگاه ها تدریس می شوند. 
همین اتفاق و همچنین تغییر نگرش های فرهنگی 
جامعه باعث شده تا بسیاری از افراد ترجیح دهند 
به جای اینکه ۴سال از وقت خود را برای طی کردن 
تحصیالت تکمیلی در دانشگاه بگذرانند، مهارت ها 
و آموزش  های الزم را از دیگر نهادهای آموزشــی 
در زمان کمتر دریافت کننــد و البته آموزش های 
مفیدتــر و هدفمندتــری را از ســر بگذرانند.« با 
وجود هدفگذاری خانواده ها برای انتخاب شــغلی 
با بازار کار مناســب، همچنان جای خالی هدایت 
تحصیلی و آموزشــی در ایران به چشم می خورد ؛ 
نشان به این نشــان که طبق اعالم وزارت علوم در 
سال 1۴00، بیش از ۴0درصد جمعیت بیکار کشور 

را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل داده اند.
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مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار
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از دستگیری خفاش سارق تا سارقان مسلح

چرا باید پول برقی که مصرف نکرده ام را پیش بپردازم
رقم قبض برق منزل ما به طور متوسط بین 45تا 55هزار تومان 
در نوسان بود آما آخرین بار 2میلیون تومان پول برق آمد. به 
اداره برق مراجعه کردم و نســبت به رقــم آن اعتراض کردم. 
گفتند چاره ای نیست باید این رقم را واریز کنید زیرا روال این 
است که از این پس پول شما علی الحســاب نزد ما می ماند و 
هر ماه بابت برق از آن کم می شود. سؤال من این است که امثال 
من که مستأجرند و قرار است مثال 2،3 ماه دیگر منزل را خالی 

کنند چرا باید 2میلیون پول علی الحساب بسپارند. 
چرا مردم را دچار مشــقت می کنید. چگونه بــه صاحبخانه 
بقبوالنیم که بپذیرد. اصال چرا من باید پول برقی را بدهم که 

هنوز مصرف نکرده ام؟
حسینی از تهران 

معنای شبکه تخصصی در صداوسیما چیست
 طبق ســند چشــم انداز۱4۰4قرار اســت تعداد شبکه های

صدا و سیما  به ۱۰۰ شبکه ملی برسد. اکنون 3سال مانده به موعد 
اجرای کامل این سند نه تنها از افزایش و تنوع شبکه ها خبری 
نیســت بلکه شــبکه های موجود نیز در جا زده اند و هیچ کدام 
تخصصی و ملی نیستند. شبکه تخصصی فیلم یا همان نمایش 

برنامه آشپزی و آواز و شعرخوانی پخش می کند! 
شبکه آموزش مخصوص آموزش حرفه ها و علوم شب تا صبح 
تبدیل به رادیو نما می شود و بجای پخش برنامه های آموزشی، 

ترانه درخواستی پخش می کند! 
شــبکه خبر به کانال تبلیغــات بازرگانی تبدیل شــده و باقی 
 شبکه ها نیز همینطور. آیا نظارت و بازخواستی هست؟ صدای ما

به جایی می رسد؟
ضیافت از ورزقان آذربایجان شرقی

تقاطع مدنی با میدان شهید بروجردی نیازمند سرعتکاه 
است

تقاطع خیابان شــهید مدنی پایین تر از گلبــرگ با کوچه 
شــهید نجف آبادی که ابتدای میدان بروجردی می شــود 
نیازمند سرعتکاه است زیرا هم در میدان تردد زیادی است 
و هم مقابل آن خودروها در دو طرف خیابان از دوربرگردان 
اســتفاده می کنند. یا ورودی به میدان بروجردی و کوچه 

نجف آبادی مسدود شود یا در آن سرعتکاه نصب کنند.
سعادتی از تهران 

ثبت نام سجام به اسم ثبت نام سهام عدالت 
بعد از اینکه اعالم شد قرار اســت جاماندگان سهام عدالت 
ثبت نام مجدد شــوند برخی کافی نت ها و سازمان ها اقدام 
به ثبت نام از افرادی کردند که برای ثبت نام مراجعه کردند. 
همسرم برای ثبت نام به تعاونی سهام عدالت رفت و 7۰هزار 
تومان هم پرداخت. ولی حاال معلوم شــده که این ثبت نام 
مربوط به ســجام بــوده و اصال هنوز برای ثبت نام ســهام 
عدالت فراخوان نکرده اند. چرا تعاونی سهام عدالت چنین 
کالهی سر مردم بگذارد آن هم در این شرایط بد اقتصادی 
و در شــرایطی که ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام 

رایگان است!
دادگر از رودسر

نباید به تقاضای تعویق کنکور توجه کرد
در مدت تحصیل آنالین به اصطالح دانشجویان پشت شان بادخورده و 
تنبل شده اند. مگر قبل از کرونا همه  چیز حضوری نبود که اکنون مدام 
می گویند ما کالس های مان حضوری شده و حضوری شدن سخت 
است و کنکور را یا فالن برنامه را به تعویق بیندازید!؟ هیچ برنامه ای 

درخصوص دانش آموزان و دانشجویان نباید به تعویق بیفتد.
ولی زاده از ارومیه

تله تکست صداوسیما تعطیل شده است
صداو سیما با این همه بودجه کالنی که همه ساله به خود اختصاص 
می دهد توان ادامه دادن و فعال نگه داشــتن بخش تله تکست خود 
را ندارد؟ اکنون 6 ماه است که تله تکســت صدا و سیما به روز نشده 
است و برای ما ناشنوایان از دست این بخش باعث می شود به فضای 
مجازی که بعضا غیرموثق و نادرست است رجوع کنیم و منبع موثق 

کم داشته باشیم.
کاظمی از آشتیان

مسواک های غیراستاندارد در همه جا به فروش می رسد
متأسفانه اخیرا مســواک های فاقد عالئم بهداشتی و غیراستاندارد 
ساخته شــده و با برچســب برندهای معروف در همه جا از مترو و 
اتوبوس گرفته تا فروشگاه زنجیره ای و داروخانه فروخته می شود. در 
شرایطی که وضعیت سالمت دهان و دندان جامعه به دلیل گرانی های 
سرسام آور خدمات دندانپزشــکی نگران کننده است آیا رواست که 
حتی مسواک ها هم استاندارد نباشند و به دندان و لثه آسیب بزنند؟

عسکرآبادی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

نقض حکم قاتل شهید رنجبر در 
دیوان عالی کشور

قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده قتل 
شــهید رنجبر، حکم قصاِص قاتل را نقض کرده و پرونده را 

برای بررسی مجدد به دادگاه فرستادند.
به گزارش همشهری، ستوان یکم علی اکبر رنجبر، جانشین 
پاسگاه بیدزرد واقع در استان فارس  همراه یک سرباز وظیفه 
شامگاه چهارشنبه ۱۱بهمن ســال۱4۰۰ برای تهیه غذای 
نیروهای پاسگاه به رســتورانی رفته بودند که در آنجا بنابر 
دالیلی نامشــخص راننده یک پراید سفیدرنگ ابتدا با چاقو 
ســرباز وظیفه را مجروح کرد و سپس ســتوان رنجبر را به 
شهادت رساند. آنطور که فیلم دوربین مداربسته نشان می داد 
مأمور پلیس با وجود مســلح بودن اما حاضــر به تیراندازی 
به سوی مرد شرور نشد و در نهایت به صورت ناجوانمردانه ای 
به شهادت رســید. به دنبال این حادثه ضارب دستگیر و به 
اتهام قتل عمــدی در دادگاه کیفری یک اســتان فارس به 
قصاص محکوم شــد. با اعتراف متهم به حکم پرونده برای 
بررسی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات شعبه نهم 
دیوان عالی کشور پس از چند هفته بررسی محتویات پرونده، 
رأی دادگاه را نقض کرده و دســتور دادند که پرونده دوباره 
مورد بررسی قرار گیرد. در حکم شعبه نهم دیوان عالی آمده 
اســت: نظر به اینکه با توجه به محتویات پرونده پاسخ های 
روشنی توســط متهم در دفاع از خویش مطرح نشده و این 
امر حکایت از امکان اختالل روانــی وی دارد به عالوه اینکه 
در هنگام بررسی مددکاری برای تشکیل پرونده شخصیت، 
عنوان شده که او نیاز به معاینه روانی از سوی پزشکی قانونی 
دارد و با توجه بــه اینکه به نظریه پزشــکی قانونی اعتراض 
شده اما به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع نشده است و هیچ 
انگیزه ای اعم از سیاسی یا شخصی در پرونده مطرح نشده و 
اینکه گزارش شده اختالل روانی در خانواده متهم مسبوق 
به ســابقه بوده و بعضی از افراد خانواده او اقدام به خودکشی 
کرده اند، اعتراض وکیل محکوم علیه در این موارد موجه است 
و حکم صادره نقض می شود. دســتور داده شود کمیسیون 
تخصصی پزشکی قانونی با معاینه متهم و مالحظه پاسخ هایی 
که در دفاع از خود ارائه داده نسبت به اینکه آیا متهم، جنون 
حتی از نوع ادواری دارد یا خیــر و اینکه آیا فعل وی از روی 

اراده و اختیار صادر شده است یا خیر اعالم نظر کند.
به دنبال نقــض این حکــم از ســوی دیوانعالی کشــور، 
حجت االسالم سیدکاظم موســوی، رئیس کل دادگستری 
استان فارس ایراد وارده به رأی بدوی را فرایند قضایی معمول 
و حاکی از استقالل قضات دانست و گفت: مطابق رأی صادره 
از شعبه نهم دیوان عالی کشور و پس از اظهارنظرکمیسیون 
تخصصی پزشکی قانونی وقتی رسیدگی به پرونده تعیین شد 

و این پرونده در وقت مقرر رسیدگی خواهد شد.
وی همچنین از تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی 
خبر داد و گفت: بر اساس نظر این کمیسیون متهم هم اکنون 
عالئمی از اختالل عمده روانی ندارد و دارای قوه تمیز و اراده 
است و طبق بررسی شواهد در زمان ارتکاب بزه نیز وی دارای 
قوه تمیز و اراده بوده است. براســاس این گزارش قرار است 
متهم به زودی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس 

محاکمه شود.
 

معمای قتل دختر 5ساله
قتل مرموز دختری 5ســاله که پدر و مــادرش جدا از یکدیگر 
زندگی می کردند بازپرس جنایــی را در برابر معمایی پیچیده 

قرار داده است.
به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده با شکایت زنی 
جوان در دســتور کار قاضی محمد وهابی، بازپرس شعبه دوم 
دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفت. او گفت: من و شوهرم 
با وجود داشتن دختری 5ساله از چند وقت قبل با یکدیگر دچار 
اختالفات شدیدی شــده بودیم. طوری که من برای مدتی به 
شهرســتان رفتم و در آنجا زندگی می کردم امــا بعد از مدتی 
برگشتم و در خانه ای که در پردیس اجاره کرده بودیم با دخترم 
زندگی می کردم. یک روز شوهرم که در پاکدشت زندگی می کرد 
سراغم آمد و گفت دلش برای دخترمان تنگ شده است و چون 
خیلی التماس کرد دخترم را به او دادم تا به خانه اش ببرد اما صبح 
روز بعد که رفتم زباله ها را جلوی در خانه بگذارم پیکر نیمه جان 

دخترم را دیدم که جلوی در افتاده بود. 
این زن ادامه داد: دخترم نفس نمی کشید اما هنوز جان داشت. 
آثار کبودی و ســوختگی روی پایش دیده می شــد که او را به 
بیمارستان رساندم اما فوت شد و آنطور که گفتند شکنجه شده 

و به دلیل ضربه مغزی جانش را از دست داده بود.
به دنبال این شکایت دستور بررســی علت فوت دختربچه در 
پزشکی قانونی صادر شد. از سویی پدر دختربچه نیز بازداشت 
شد. او روز گذشته برای تحقیق به دادسرای جنایی منتقل شد 
و در اظهاراتش گفت: من بی گناه هستم. همسرم دخترمان را 

کشته و حاال می خواهد به گردن من بیندازد.
براســاس این گزارش این مرد در بازداشــت به ســر می برد و 

تحقیقات در این باره ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت به دستگیری 258مجرم منجر شد

درگیری  طایفه ای، جان افراد زیادی را گرفت

درگیــری طایفه ای کــه به دنبال 
سرقت کابل های برق در شهرستان 
دلگان استان سیستان و بلوچستان 
آغاز شــد، منجر به قتل 6نفر و زخمی شــدن 3نفر 
دیگر شد. 3نفر از قربانیان این حادثه 2زن و یک مرد 
بی گناه بودند که خودروی آنها در راه بیمارســتان 

توسط افراد ناشناس به رگبار بسته شد.
به گزارش همشــهری، درگیری های روزهای اخیر 
شهرســتان دلگان از بامداد جمعه و همزمان با اذان 
صبح آغاز شــد. آن روز چند نفر از اهالی روســتای 
کالنظهور برای اقامه نماز صبح از خانه خارج شــده 
بودند که متوجه دزدانی شــدند که قصد ســرقت 
کابل های برق را داشتند. ســرقت کابل های برق در 
شهرستان دلگان و روســتاهای اطراف آن از حدود 
5ماه پیش با افزایش بی رویه ای همراه بوده و مشکالت 
زیادی را برای اداره برق و مردم این شهر و روستاهای 
اطراف به وجود آورده بود. تقریبــا هفته ای نبود که 
مأموران اداره برق با ســرقت بخشــی از کابل ها در 
نقطه ای از این منطقه روبه رو نشــوند و برآوردها از 
این حکایت داشت که در طول همین چند ماه بیش 
از 47کیلومتر کابل برق در مناطق مختلف ســرقت 
شده بود. اهالی روستای کالنظهور نیز از گزند سارقان 
کابل  های برق در امان نمانده بودند و به همین دلیل 
وقتی ســحرگاه جمعه، تعدادی از اهالــی با دزدان 
کابل های برق روبه رو شدند تصمیم گرفتند در برابر 

آنها مقاومت کنند.

تیراندازی مرگبار 
اهالی با دستان خالی به سمت دزدان رفتند و با آنها 

درگیر شدند. دزدان اما مســلح بودند و برای فرار از 
دست اهالی شــروع به تیراندازی کردند. گلوله های 
شلیک شده به 4نفر اصابت کرد و جان 2نفر از آنها را 
گرفت و 2نفر دیگر را مجروح کرد. یکی از کسانی که 
در این حادثه هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته 
شد، یکی از سارقان بود که همدستانش اشتباهی به او 
شلیک کردند و بقیه نیز از اهالی روستا بودند. به دنبال 
این حادثه 2مرد مجروح به بیمارستان منتقل شدند و 

تالش پزشکان برای نجات آنها آغاز شد.

شلیک ناجوانمردانه
یکی از افرادی که در این حادثه مجروح شــده بود، 
از بســتگان محمد عبداللهی، از شــهدای معروف 
شهرستان دلگان بود. روز پس از این حادثه، خانواده 
برادرزاده وی تصمیم گرفتنــد برای عیادت او راهی 
بیمارستان ایرانشهر شــوند. پدر خانواده به همراه 
همسرش، پسرش و عروسشان که باردار بود سوار بر 
خودروی خود شده و به سمت ایرانشهر به راه افتادند 
اما در حوالی شهر محمدان بود که افراد ناشناسی که 
سوار بر یک خودروی سواری بودند، به  خودروی این 
خانواده نزدیک شدند و آن را به رگبار بستند. صدای 
رگبار گلوله برای چند ثانیه فضا را پر کرد و پس از آن 
مهاجمان از محل گریختند. در جریان این تیراندازی، 
مادر خانواده به همراه پســر و عــروس باردارش به 
قتل رســیدند و پدر خانواده که مجروح شده بود به 
بیمارستان انتقال یافت. همه شواهد از این حکایت 
داشــت که عامالن این تیراندازی هولناک اعضای 
طایفه همان سارقی بودند که در جریان درگیری با 
اهالی روستای کالنظهور با شلیک همدستان خودش 

به قتل رسیده بود. آنها ظاهرا برای گرفتن انتقام مرگ 
این فرد و زهره چشــم گرفتن از اهالی روستا دست 
به تیرانــدازی ناجوانمردانــه زده و اعضای خانواده 

عبداللهی را عزادار کردند.

مقابله به مثل 
قربانیان حادثه ای که با ســرقت کابل های برق شروع 
شده بود حاال به 5کشته و 3مجروح رسیده بودند اما 
این پایان ماجرا نبود. وقتی خبر به رگبار بســته شدن 
خودروی خانواده عبداللهی به بســتگان این خانواده 
رسید، یکی از آنها از شدت خشم و عصبانیت دست به 
اسلحه شد و تصمیم گرفت از طایفه سارقی که کشته 
شــده بود، انتقام بگیرد. او راهی روستای حسین آباد، 
جایی که بستگان سارق کشته شــده در آنجا زندگی 
می کردند شــد و در جریان تیراندازی یکی از اعضای 
طایفه وی را به قتل رساند و با تهدید اسلحه 2نفر دیگر را 
گروگان گرفت و با خود برد. آتش درگیری طایفه ای که 
از سحرگاه جمعه روشن شده بود، هر لحظه شعله ورتر 
می شد و در همین حال  تالش ها ی مسئوالن برای آرام 

کردن اوضاع و آزادی گروگان ها شروع شد.

رهایی گروگان ها 
قلندر بامری، فعال فرهنگــی اجتماعی و عضو دفتر 
امام جمعه شهرستان دلگان در گفت وگو با همشهری 
می گوید: قتل هایی که اتفاق افتاد دل همه مردم شهر 
را به درد آورد. برای همیــن وقتی امام جمعه دلگان 
از ماجرای گروگانگیری باخبر شد، پا پیش گذاشت 
تا به این حوادث پایان بدهــد. وی ادامه می دهد: با 
وساطت امام جمعه، خوشبختانه گروگانگیر بی آنکه 
به گروگان ها آسیب برساند، آنها را آزاد کرد. هم اکنون 
نیز تحقیقات پلیس درباره این اتفاقات ادامه دارد و این 
در حالی است که خانواده عبداللهی با صدور بیانیه ای 
از هم طایفه ای های خود خواستند خویشتنداری کنند 
و دست به هیچ اقدامی نزنند و کار را به قانون بسپارند. 
این فعال اجتماعی می گوید: سرقت کابل های برق در 
شهرستان دلگان که 274پارچه آبادی و روستا دارد، 
تمامی ندارد و بارها امام جمعه شهر با تذکر این ماجرا از 
شورای تامین و مسئوالن خواسته چاره اندیشی کنند. 
اما به رغم تذکر امام جمعه، این ســرقت ها همچنان 
ادامه دارد و همین باعث بروز مشکالت متعدد ازجمله 

درگیری های اخیر شده است. 

6کشته در ماجرای عجيب سرقت کابل های برق 

داستان خیالی عمو و برادرزاده
در گوشه حیاط اداره آگاهی تهران 

گفت و گو2
2متهم هم سن و سال ایستاده اند که 
عمو و برادرزاده هستند. آنها 25تن 
شمش مس به ارزش 7میلیارد تومان 
را سرقت کرده بودند. گفت وگوی همشهری با برادرزاده 

را بخوانید:

25تن شمش مس متعلق به چه کسی بود؟
برای یک کارخانه دار بود. مــن صاحب کامیون بودم 
و معموال با عمویم بار به شــهرهای مختلف می بردیم. 
آخرین بار 25تن شــمش مس از کرمان بار زدیم تا به 
کارخانه ای در تهران منتقل کنیم، اما وسوسه سرقت 

آن به جانمان افتاد.
چطور محموله ای که بــا کامیون خودتان 

حمل می کردید را سرقت کردید؟
نقشه را عمویم کشید و من از همان ابتدا مخالف بودم. او 
به من یاد داد تا داستان خیالی برای پلیس تعریف کنم و 
بگوییم که راهزنان جاده ای به ما حمله کرده و محموله 
را دزدیده اند. من هم ناخواسته وارد این بازی شدم. به 

پلیس گفتیم که راهزنان نقابدار با تهدید اسلحه کامیون 
را به همراه بار سرقت کرده اند.

پلیس حرفتان را باور کرد؟
به نظر می رســید که باور کرده اند، امــا در اصل به ما 

مشکوک شده بودند و زیرنظرمان داشتند.
چطور لو رفتید؟

عمویم در شــبکه مجازی برایم پیامکی فرستاد که 
محموله را به سوله ای در یکی از شهرهای شمال غربی 

کشور منتقل کرده است و همین باعث شد تا لو برویم.
می خواستید با این محموله چه کنید؟

 قصدمان این بود که با یک فرد خارجی معامله و محموله 
را از طریق مرز خارج کنیم که گیر افتادیم.

تماس تلفنی راز سرقت را فاش کرد
در تازه ترین طــرح پلیس آگاهی 

گفت و گو3
تهــران، اعضای بانــدی که قصد 
داشتند چهارشنبه گذشته به یک 
طالفروشی دستبرد بزنند، دستگیر 

شدند. یکی از آنها از نقشه این سرقت می گوید.

چه شد که پیش از دستبرد به طالفروشی 
گیر افتادید؟

اشتباه من باعث شــد گیر بیفتیم. من آدم بدشانسی 
هســتم و در مراحل مختلف زندگــی بارها اتفاقات 
عجیبی برایــم رقم خورده که همــه آنها به ضرر من 

تمام شده است.
مگر چه اشتباهی مرتکب شدی؟

من 6ســال قبل با دختری به نام ندا دوســت شدم و 
قرارمان ازدواج بود، اما خانــواده او مخالف ازدواج ما 
بودند. از سوی دیگر خانواده ام اصرار داشتند تا با دختر 
یکی از بســتگانمان ازدواج کنم. همین باعث شد تا 
بی خیال عشق خودم شوم و تن به ازدواج سنتی بدهم. 
8فروردین عقد کردم و برای تامین هزینه های عروسی 
ناچار شدم 20میلیون تومان از ندا، دختر موردعالقه ام 
قرض بگیرم، اما پس از آن ندا پولش را می خواســت و 
من ناچار شدم نقشه سرقت مسلحانه از طالفروشی 
را بکشم. یک روز در خیابان تلفنی به ندا گفتم که قرار 

است با همدستی دوستانم به یک طالفروشی دستبرد 
بزنیم تا پول را پس بدهم، اما از بخت بد من عابری در 
حال گذر بود که صدای مرا شنید و به پلیس خبر داد. 
من هم که سابقه دار و گاو پیشانی سفیدم، مورد رصد 

قرار گرفتم و دستگیرشدم.
تو که ساکن تهران نبودی، طالفروشی را 

چطور شناسایی کردی؟
قبال برای کار به تهران آمده بودم و با منطقه شادآباد 
آشنایی داشتم. قرار بود به یکی از طالفروشی های آن 

منطقه دستبرد بزنیم، اما نشد.
یعنی همان شب سرقت گیر افتادید؟

نه. قرارمان این بود که شــامگاه چهارشــنبه هفتم 
اردیبهشت ماه با تهیه اســلحه کالشنیکف و همراه 
2نفر از دوســتانم به یک طالفروشی دستبرد بزنیم، 
اما ظاهرا همان شــب رهگذری کــه مکالمات من و 
ندا، دختر موردعالقه ام را شــنیده بود به پلیس خبر 
داده بود. مأموران هم همان چهارشــنبه شب به تمام 
طالفروشی های منطقه شــادآباد اعالم کرده بودند تا 
مغازه هایشان را زودتر تعطیل کنند. از سوی دیگر من 
و یکی از دوستانم صبح چهارشنبه از شهرستان راه 
افتادیم به سمت تهران. عصر رسیدیم، اما نفر سوم که 
قرار بود از فردی اسلحه کالشنیکف تهیه کند، نرسید. 
ظاهرا اسلحه فروش سرکارش گذاشته بود و قرار شد 
روز پنجشنبه راهی سرقت شویم، اما صبح پنجشنبه 

دستگیر شدیم.

شانزدهمین مرحله از طرح کاشف که توسط پلیس آگاهی و امنیت اقتصادی تهران از چند روز 
قبل در پایتخت آغاز شده بود با بازداشت 258مجرم حرفه ای پایان یافت. به گزارش همشهری، 
مجرمان دستگیر شده در قالب 6۰باند فعالیت داشتند و 33نفر از آنها در جرائم جنایی مانند 
قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و تجاوز به عنف تحت تعقیب بودند. 2۱نفر نیز محکوم فراری 
بودند که در این طرح بازداشت شدند. به گفته سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، متهمان دستگیرشده 

تا کنون به ارتکاب 2هزار و 87فقره سرقت اعتراف کرده اند.
سردار رحیمی درباره دستاوردهای این طرح گفت: در این طرح 7فقره پرونده قتل کشف شد و ۱3نفر که یا قاتل 
یا مرتبطان با قتل بودند، بازداشت شدند و ســالح و ادوات جرم از آنها کشف شد. وی درباره مهم ترین مجرمان 
دستگیرشده در این طرح گفت: اعضای یک باند 4نفره سرقت مسلحانه در این طرح دستگیر شده اند که تقریباً 
2ماه پیش با پلیس درگیر شده و 2مأمور را زخمی کرده بودند. اعضای این باند قرار بود 5کیلوگرم طال را به سرقت 

ببرند که پیش از هرگونه اقدامی بازداشت شدند.

خفاش سارق
»ما خفاش شب هستیم« سرکرده باند 

گفت و گو۱
سرقت با این جمله جواب سؤاالتمان را 
می دهد و می گوید که در تاریکی شب 
سراغ طعمه هایشان می رفتند و پس از 
بیهوش کردن راننده های مسافرکش، دست به سرقت 
خودروهای آنها می زدند. شگرد خطرناک آنها تاکنون 

موجب قتل 2راننده شده است.

از همان اول نقشه قتل کشیده بودید؟
نه. درست است که به خودمان می گوییم خفاش شب اما 

مانند او آدمکش نیستیم. 
چطور طعمه هایتان را شناسایی می کردید؟

اغلب به مقابل بیمارســتان ها  و  ســراغ راننده های 
مسافرکش می رفتیم. یکی از ما نقش بیمار را بازی می کرد. 
از راننده می خواستیم تا به صورت دربست ما را به مقصد 
برساند. در بین راه سر صحبت را باز می کردیم و اعتمادش 
را جلب کرده و بعد به او نسکافه یا شیرموز مسموم تعارف 
می کردیم. از قبل 10قرص خواب آور در نسکافه و شیرموز 
حل کرده بودیم که راننده ها پس از نوشیدن آن بیهوش 

می شدند. ما هم ماشین شان را سرقت می کردیم.
 اما 2راننده به قتل رسیدند و یکی همچنان 

در کماست؟
من اصال فکرش را نمی کردم که با این شیوه  کسی جانش 
را از دست بدهد. راستش خودم چند ماه قبل به دام یک 
دزد افتادم و او با تعارف آبمیوه مســموم مرا بیهوش و 
اموالم را سرقت کرد. برای همین فکر نمی کردم کسی 
بمیرد. تا اینکه یکی از طعمه های ما پس از نوشــیدن 
نسکافه مسموم از هوش رفت و کمی بعد متوجه شدیم 
قلبش از تپش ایستاده است. خیلی ترسیدیم و جسد او 

را در بیابان های رباط کریم رها کردیم. 
ماجرای قتل دیگر چطور اتفاق افتاد؟

وقتی آن راننده را در بیابان های جاده ساوه رها کردیم، 

زنده بود و نفس می کشید اما ظاهرا بعدا فوت شد. 
با خودروهای سرقتی چه می کردید؟

2یا 3خودرو را از طریق آگهی در ســایت های مجازی 
فروختیم، اما برای فروش خودروهای دیگر سرمان کاله 
رفت. ما 2خودرو را به شهرستان بردیم تا به شخصی که 
آنها را اوراق می کرد، بفروشیم. آن شخص می دانست که 
ما ســارقیم و وقتی به گاراژ او رسیدیم فریاد زد پلیس، 
پلیس. به گمان اینکه مأموران در تعقیبمان هستند فرار 
کردیم، اما بعد متوجه شدیم که اوراقچی سرمان را کاله 

گذاشته تا با این شیوه پول ماشین ها را به ما ندهد. 
چرا سرقت می کردید؟

برای پول. من بازنشسته یک شرکت دولتی هستم. مدتی 
قبل برای کار به تهران آمدم، یک اتاق در خانه ای قدیمی 
در جنوب تهران اجاره کرده بودم. صاحبخانه به صورت 
ناگهانی نزد من و بقیه مستاجران آمد و گفت باید نفری 
یک میلیون و500 هزارتومان بیشتر کرایه بدهیم. او ما را 
ترغیب به سرقت کرد و به این ترتیب من و بقیه همسایه ها 

باند سرقت راه انداختیم. 
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روزنامه بوستون گلوب ]آمريكا[

خیز اروپا برای تحریم نفت روسیه
بوستون گلوب نوشته کشورهای عضو اتحادیه اروپا موفق 
شده اند اختالفات بر ســر تحریم واردات نفت از روسیه را 
کنار بگذارند. این کشــورها قرار است طی روزهای آینده 
برای تصویب تحریم نفتی روســیه تشکیل جلسه دهند. 
اروپا یک چهارم نفت موردنیاز خود را از روسیه وارد می کند.

انفجارهــای هفته گذشــته در 
منطقه »ترانس نیستریا« در مرز 
میان مولــداوی و اوکراین، این 
احتمال را تقویت کرده که آتش جنگ اوکراین به 

خانه همسایه هم سرایت کند.
هنوز هیچ فــرد یــا گروهی مســئولیت این 
انفجارهــا را به عهده نگرفته امــا همین ابهام، 
شــرایط را برای مولداوی سخت تر کرده است. 
ترانس نیســتریا، باریکه ای شمالی-جنوبی به 
طول 450کیلومتر است که میان مرز اوکراین 
و رودخانه دنیستر در خاک مولداوی محصور 
شده اســت. »جمهوری ترانس نیســتریا« نام 
کامل این منطقه است که در سال1992، بعد از 
یک جنگ کوتاه اما خونین، از مولداوی مستقل 
شد؛ کشوری که خود به تازگی از اتحاد جماهیر 
شوروی اعالم استقالل کرده بود. جدایی طلبان 
ترانس نیســتریا در واقع اعالم کرده بودند که 
تمایل دارند همچنان تحت لوای شوروی باقی 
بمانند. 1500نیروی روس از آن زمان در این 

منطقه مستقر بوده اند.
آغاز جنگ در کشور همسایه، خاطرات تلخ جنگ 
در دهه1990 را بــرای مولداویایی ها زنده کرد. 
به خصوص آنکــه برخی رســانه ها و تحلیلگران 
غربی دائمــا در مورد احتمال گسترده ترشــدن 
دامنه جنگ به دیگر نقاط اروپای شرقی ازجمله 
مولداوی هشــدار می دادند. این فضای ترس بر 
جامعه مولداوی سایه انداخته بود تا اینکه هفته 
گذشــته، چند انفجار نام این کشــور را به صدر 
خبرها آورد و شــرایط امنیتی در منطقه را وارد 
مرحله ای تازه کرد. روز دوشنبه ساختمان وزارت 
کشور در شهر تیراسپول، مرکز ترانس نیستریا، 
هدف حمله نارنجکی قــرار گرفت. روز بعد، یک 
دکل رادیویی در جریــان انفجار 2بمب، منهدم 
شــد. این دکل، برنامه های رادیوهای روسیه را 
برای شــنوندگان در ترانس نیستریا رله می کرد. 
غیــر از این، رویتــرز گزارش داد که به ســمت 
تعدادی از ساختمان ها در روســتایی که محل 
استقرار نیروهای روس است، گلوله هایی شلیک 
شده اســت. در این حمالت، کسی کشته نشده 

است.

ریشه های تاریخی بحران کجاست؟
بحران تاریخی ترانس نیســتریا ماه قبل 30ساله 
شــد. در ســال1992، زمانی که ســازمان ملل 
اســتقالل مولداوی از شــوروی را به رســمیت 
شــناخت، در منطقه جدایی طلــب روس زبان 
این کشــور، درگیری های پراکنده به یک جنگ 
تمام عیار تبدیل شــد. جنگ داخلی 5ماه ادامه 
یافــت و در جریان آن هزار نفر کشــته شــدند. 
درنهایت دوطرف بر سر توقف جنگ توافق کردند، 
اما مسئله اســتقالل ترانس نیستریا هرگز تعیین 

تکلیف نشد.
ترانس نیســتریا حدود 500هــزار نفر جمعیت 
دارد. روســیه گاز این منطقه را به رایگان تامین 
و حقوق بازنشســتگی کارمندان آن را پرداخت 
می کند. با این حال، زندگی مردم در دو ســوی 
رودخانه دنیستر، به شدت به هم گره خورده است. 
نسبت منطقه ترانس نیستریا و مولداوی، همیشه 
یک نسبت خاص بوده اســت. طی این سال ها، 
هیچ گونه موانع مرزی بین دوطرف ایجاد نشــده 
است. ترانس نیستریا از زیرساخت های مولداوی، 
ازجمله خط آهن و سیستم پستی استفاده می کند. 
این منطقه که یک منطقه صنعتی به شمار می رود، 
از موافقتنامه های مولداوی در تجارت با اتحادیه 
اروپا اســتفاده می کند تا کاالهای تولیدی خود 
را با تعرفه کمتر روانه بازار اروپــا کند. مولداوی 

در مقابل، برق مورد نیاز خود را از ترانس نیستریا 
می گیرد.

مولداوی جامعه ای عمدتا روســتایی است. طبق 
آمار بانک جهانی حدود 5۷درصــد از مردم این 
کشــور در مناطق روســتایی زندگی می کنند. 
فعالیت اصلی مولداویایی ها کشــاورزی اســت. 
بســیاری از مردم مولداوی دوزبانه هستند؛ زبان 
رسمی آنها رومانیایی است اما اکثر مردم به زبان 

روسی هم صحبت می کنند.
مولداوی در اوایل ماه مارس، یعنی یک هفته پس 
از حمله روسیه به اوکراین، درخواست خود را برای 
عضویت در اتحادیه اروپا مطــرح کرد اما همان 
زمان رهبران ترانس نیستریا اعالم کردند که با این 
درخواست مخالف هستند. این مسئله، بزرگ ترین 
مانع عضویت مولداوی در اتحادیه اروپا به شــمار 
می رود؛ چراکه یکی از مهم ترین شــرط های این 
سازمان برای عضویت کشــورها، کنترل آنها بر 

سراسر سرزمین شان است.

روسیه به مولداوی حمله می کند؟
روســیه اعالم کــرده کــه انفجارهــای منطقه 
ترانس نیستریا را به عنوان یک »هشدار« در نظر 
می گیرد. مقام های روســیه هم گفته اند که این 
وقایع را »اقدامــات تروریســتی« می دانند. در 
منطقه، پست های ایست و بازرسی متعدد برپا شده 

و فضا به طور کامل امنیتی شده است.
نام ترانس نیســتریا البته از چند روز قبل از این 
انفجارها بر ســر زبان ها افتاده بــود؛ زمانی که 
رســتم مینه کایف، معاون فرمانــده نیروهای 
منطقه نظامی مرکزی روســیه ادعــا کرد که 
کشورش قصد دارد تمام مناطق جنوب اوکراین 
را تصرف کند تا بتواند بــه منطقه جدایی طلب 
ترانس نیســتریا از طریــق زمین دسترســی 
پیدا کنــد. او گفت کــه روس زبا ن های منطقه 
ترانس نیســتریا، »تحت ظلم« واقع شده اند و 
مســکو قصد دفاع از آنها را دارد. این ســخنان 
شبیه سخنانی اســت که والدیمیر پوتین 2ماه 
قبل به عنوان دلیلی بــرای توجیه حمله ارتش 
روســیه به خاک اوکراین اعالم کرد. مقام های 
ارشد نظامی و سیاسی روســیه این سخنان را 
تأیید نکرده اند اما هیــچ تکذیبیه ای هم در این 
رابطه صادر نشــد. همزمان رســانه های غربی 
در گزارش هــای متعدد گمانه زنــی کردند که 
این اتفاقات، خرابکاری روس ها برای به دســت 
آوردن بهانه الزم جهت اعزام نیروهای بیشتر به 

ترانس نیستریا و حمله به مولداوی است.
برخی تحلیلگران غربی می گویند روسیه با حمایت 
مالی از دولت خودخوانده ترانس نیستریا، سعی 
دارد این منطقه را سرپا نگه داشته و آن را در حلقه 
نفوذ خود حفظ کند. غرب همیشه روسیه را متهم 
کرده کــه به دنبال ایجاد یک پیونــد جغرافیایی 
با ترانس نیســتریا از مســیر اوکراین بوده است. 
ســخنان رســتم مینه کایف هم در همین راستا 

تفسیر شده است.
در مقابــل این دســته از تحلیلگــران، دیگرانی 
هســتند که معتقدند روس ها در شــرایط فعلی 
قصد بازکردن جبهه های دیگر در شــرق اروپا را 
ندارند. ارتش روسیه پس از آنکه با مقاومت جدی 
اوکراینی ها مواجه و تلفات بسیاری متحمل شد، 
تمرکز نیروهای خود را به منطقه شــرق اوکراین 
تغییر داد. همین تغییر استراتژی، هزینه زیادی 
برای وجهه روســیه داشته اســت. اکنون حمله 
به کشــوری که زیر ســایه جنگ اوکراین، اعالم 
بی طرفی کرده و گفته که قصد عضویت در ناتو را 

هم ندارد، هزینه مضاعف خواهد داشت.

شبح جنگ بر سر مولداوی
انفجارهای اخیر در منطقه جدایی طلب روس زبان مولداوی، گمانه زنی ها در مورد برنامه روسیه برای حمله به این کشور را 

افزایش داده است

انتخابات پارلمانی و گرانی، مهم ترین 
چالش های پیش  روی مکرون

امانوئل مکرون پس از پیروزی با اختالفی ناچیز در برابر رقیب 
اصلی اش مارین لوپن، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه، توانســت به راحتی در دور دوم این نامزد ملی گرا را 
شکســت داده و برای دومین بار رئیس جمهور فرانسه شود. 
انتخابات اخیر فرانســه نشــان داد از میان 3جریان اصلی 
رای دهنده)راست های افراطی، چپ های افراطی و راست های 
میانه(، بزرگ ترین جریان را رای دهندگان راســت میانه و 
طرفداران واقعی امانوئل مکرون تشکیل داده اند. با این حال، 
آمار نشان می  دهد که او در فاصله انتخابات201۷ و 2022، 
دســت کم 2میلیون رای دهنده را از دست داده است؛ آرایی 
که روانه سبد لوپن شــده اند. همچنین رکورد 28درصدی 
آرای ممتنع در دور دوم تأیید می کند که مکرون همان قدر 
که هوادار دارد، مخالف هم دارد. بــه همین دلیل بود که او 
بالفاصله پس از پیروزی در انتخابــات، وعده داد تا در دوره 
جدید ریاست جمهوری اش فرانسه را به شکلی متفاوت اداره 

کند. او قول داد در این دوره »رئیس جمهور همه« باشد.
رئیس جمهور جوان فرانسه برای آغاز دور دوم مسئولیتش 
با چالش های متعددی مواجه اســت که شاید بزرگ ترین و 

نزدیک ترین آنها، انتخابات پارلمانی فرانسه باشد.

یک ماه تا انتخابات: مهم ترین چالــش مکرون، انتخابات 
پارلمان فرانســه اســت کــه در روزهــای22 و 29 خرداد 
برگزار خواهد شد. مارین لوپن)راســت افراطی( و ژان لوک 
مالنشــن )چپ افراطی( 2رقیب اصلی مکرون در انتخابات 
ریاســت جمهوری، به قصد پیــروزی در انتخابات پارلمانی 
شرکت خواهند کرد تا اکثریت آرا را در مجمع ملی یا مجلس 
سفالی فرانسه به دست آورند و سدی بزرگ در مسیر دولت 
دوم مکرون ایجاد کنند. در حقیقت مالنشن به صراحت خود 
را نخســت وزیر بالقوه دولت مکرون معرفی می کند. این به 
معنی از سر گیری نظام همزیستی در سیاست فرانسه خواهد 
بود. زمانی کــه رئیس جمهور از حمایــت حداکثری مجمع 
ملی برخوردار نباشــد، از حزب برنده در انتخابات پارلمانی 
نخست وزیری برمی گزیند تا میان رئیس جمهور و نخست وزیر 

برنامه ای مبتنی بر مصالحه برای اداره کشور ایجاد شود.

بحران گرانی: سیاست های مکرون در مواجهه با همه گیری 
کرونا توانست اقتصاد فرانسه را تقویت کند. اقتصاد این کشور 
در سال گذشته میالدی رشــدی ۷درصدی را تجربه کرد 
که باالتر از رشــد اقتصادی آلمان، ایتالیا و اسپانیا بود. نرخ 
بیکاری در 3ماهه چهارم ســال به ۷.8درصد کاهش یافت 
که این نرخ هم پایین ترین نرخ بیکاری از سال2008 به بعد 
بود. با این همه، افزایش جهانی قیمت ها تمامی دستاورد های 
اقتصادی مکرون را با افزایش هزینه زندگی در فرانســه بر 
باد داد؛ تا حدی که نرخ تورم از 4درصد هم گذشــت. لوپن 
با استفاده از همین موضوع توانست در انتخابات محبوبیت 
بسیاری میان طبقه کارگر و رای دهندگان چپ گرا به دست 
آورد. مکرون در مقابل، وعده ارائه الیحه ویژه هزینه زندگی 
را داد تا بــا کمک آن حقوق بازنشســتگان را بــا نرخ تورم 
متناسب سازی کند و هزینه های جاری برای خود اشتغال ها 
را کاهش دهد. به اعتقاد تحلیلگران، مدیریت افزایش هزینه 
زندگی در فرانسه یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی 
دولت جدید مکرون است و اگر او در مدیریت این بحران دقت 
کافی را به خرج ندهد، باید در انتظــار فصل جدید جنبش 
جلیقه زرد ها باشد. فرانسه همزمان با بحران بدهی عمومی 
و افزایش بدهی های دولت به واسطه باالرفتن نرخ بهره هم 
دست به گریبان است. در سال2021 بدهی عمومی فرانسه 

112.9درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود.

اصالح نظام بازنشستگی: وعده اصالح نظام بازنشستگی 
فرانسه از سال201۷ مطرح شده است؛  نظامی که نقص های 
آن در ســال های2019و 2020 به آغــاز بزرگ ترین موج 
اعتراضات نیم قــرن اخیر تاریخ فرانســه منجر شــد. اما 
همه  گیری کرونــا تحقق وعده های مکــرون را برای مدتی 
نامشــخص به تعویق انداخت. مکرون به تازگی و پس از به 
تعویق انداختن اجرای طرح افزایش ســن بازنشســتگی تا 
سال202۷ اعالم آمادگی کرده اســت تا سن بازنشستگی 
را از 62 به 64- یک سال کمتر از طرح اولیه- افزایش دهد. 
سرنوشت طرح اصالح قانون بازنشستگی در فرانسه درحالی 
هنوز نامشخص است که تحلیلگران باور دارند مکرون باید به 
سرعت و تا پیش از آغاز انتخابات پارلمان فرانسه، وضعیت 

اجرای این طرح را مشخص و شفاف سازد.

تقویت نظام سالمت ملی: همه گیــری کرونا طی 2سال 
اخیر به واسطه کمبود نیرو و اجرای محدودیت های اضطراری 
فشار شدیدی به نظام بهداشت فرانســه وارد آورد. مکرون 
برای کاهش این فشار، دســتمزد کادر درمان را در فرانسه 
افزایش داد؛ اقدامی که نتوانســت کمبود شدید نیرو را در 
بیمارســتان های فرانســه رفع کند. دیدیه بیریگ، رئیس 
اتحادیه کادر درمان فرانسه درگفت وگو با شبکه فرانسه24 
وضعیت کمبود نیرو در بیمارستان های فرانسه را اضطراری و 

نیازمند واکنش سریع دولت توصیف کرده است.

توجه به تغییــرات اقلیمی: موضوع تغییــرات اقلیمی 
درکارزارهای انتخاباتی فرانســه حلقــه ای مفقوده بود که 
در نهایت مکــرون در دور دوم کارزار انتخاباتی اش آن را به 
موضوعی محوری تبدیل کرد. او در سخنرانی انتخاباتی اش 
در مارســی وعده ای بزرگ داد و گفت که سرعت تالش ها 
برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را دو برابر خواهد کرد 
و تا ســال2030 آن را به کمتر از 40درصد خواهد رساند. 
برنامه های او متکی بر فناوری هسته ای است تا بتواند به کمک 

آن کربن را از چرخه تولید برق حذف کند.

 سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه

روســیه در جنگ اوکراین، ناتــو را طرف 
جنگ نمی داند ، اما متأســفانه اینطور 
احساس می شود که ناتو معتقد است 
بــا روســیه می جنگــد. ناتــو، آمریــکا و 
بسیاری از رهبران اروپایی وقتی درباره 
جنگ اوکراین سخن می گویند، تأکید 
دارند کــه پوتین باید شکســت بخورد. 
به نظر می رسد آنها خود را طرف جنگ 

با ما می دانند.)خبرگزاری تاس(

 میشل عون
رئیس جمهور لبنان

وقت آن فرارســیده اســت که واقعیت 
کامــل درخصــوص شــرایط انفجــار 
مهیب بندر بیروت و مسئولیت های آن 
مشــخص شــود. از بازی های سیاســی 
با تکیه بر مصونیت هــا، امتیازدهی ها 
و خأل هــای حقوقــی دســت بردارید که 
توانایی و قدرت دستگاه قضایی را فلج 
می کند. قاضی تحقیقات باید رأی خود 

را صادر کند. )رویترز(

 هفته هاي پرچالش، 
پیش روي رژیم صهیونیستي

تحلیلگران اسرائیلی پس از سخنان دبیرکل حزب اهلل 
لبنان به مناسبت روز قدس، تأکید کردند که اسرائیل 
هفته های پرچالشی پیش رو دارد. سیدحسن نصراهلل 
در سخنرانی خود گفت که عملیات های استشهادی 
فلســطینیان به شــدت اعتمــاد شهرک نشــینان 
صهیونیست به ارتش و کابینه رژیم اسرائیل را متزلزل 
کرده. نصراهلل تأکید کرد: »این عملیات های انفرادی 
یک گام منحصر به فرد و جدید در مسیر مقاومت در 
فلسطین است. مهم ترین دســتاورد این عملیات ها 
این بود کــه معادله امنیت و اشــغالگری را که رژیم 
صهیونیستی براساس آن شکل گرفته، ساقط کرد.« 
شــبکه13 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی 
با استناد به ســخنان نصراهلل تأکید کرد که احتمال 
ادامه حمالت در داخل اســرائیل اکنون جدی تر از 

گذشته است.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

دیده بان حقوق بشر در گزارش 
جدید خــود دربــاره وضعیت 
امنیت پناهجویان اوکراینی به 
دولت لهستان هشدار داده است. 
این نهاد از دولت لهســتان خواسته تا به سرعت 
تمهیدات پیشــگیرانه و محافظتی خود را برای 
افزایش امنیت پناهجویان اوکراینی به ویژه زنان 
تشدید کند. این ســازمان اقدامات کنونی دولت 
لهستان برای نظارت بر وضعیت سکونتگاه های 
شخصی،  فعالیت داوطلبان یا وسایل نقلیه ویژه 
حمل و جا به جایی پناهجویان اوکراینی را ناکافی 
و نامناســب توصیف کرده اســت. به گفته این 
نهاد، کمبود نظارت بر ســکونتگاه ها و وســایل 
حمل ونقل، خطر قاچاق انســان و سوء استفاده 

جنســی از پناهجویان را افزایش داده است. در 
گزارش جدید این ســازمان، با زنــان اوکراینی 
زیادی که برای فــرار از جنگ به لهســتان پناه 
آورده اند درباره حوادث ناگواری که طی این دو ماه 
برآنها گذشته مصاحبه شده است. لهستان اگرچه 
به دلیل پذیرش بیــش از 2.9میلیون پناهجوی 
اوکراینــی مورد تحســین مجامــع بین المللی 
قرار گرفته، اما بیشــتر کمک های ارائه شده به 
پناهجویان در این کشــور بدون نظارت دولت، 
غیررسمی، متکی بر تالش های مردمی و به صورت 
موقتی بوده اند. نبود اقدامــات محافظتی و نبود 
هماهنگی های دولتی برای ساماندهی پناهجویان 
در لهستان باعث شده تا خطر سوءاستفاده به ویژه 

از زنان و دختران اوکراینی افزایش پیدا کند. 

هشدار دیده بان حقوق بشر درباره وضعیت 
آوارگان اوکراینی 
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می گویند اردیبهشت شــيراز مثل بهشت است. 
برای همين بيشتر كســانی كه دلشان می خواهد 
به این شهر ســفر كنند و از بوی بهار نارنج در شهر 
لذت ببرند، مسافرت شان را موكول می كنند به این 
ماه. آنطوری كه ستاد مركزی هماهنگی خدمات 
سفر اعالم كرده، خيلی از مسافران مصادف شدن 
تعطيالت عيــد فطر با هوای مطبوع اردیبهشــت 
را به فال نيک گرفته و قرار اســت روزهای تعطيل 
را در شيراز بگذرانند و بيشــترین حجم مسافر تا 
این لحظه به این شــهر و بعد از آن هم طبق روال 
همه تعطيالت، به اســتان های مازندران و گيالن 
مربوط است. شمال كه هميشه در صدر تصميمات 
خانواده ها برای مســافرت كردن است و نيازی به 
تعطيلی چند روزه و اردیبهشت و این قضایا هم ندارد 
اما حاال كه شيراز هم به فهرست مقاصد خاص این 
تعطيالت اضافه شده، بد نيست یادآوری كنيم كه 
تعداد زیاد مسافر در شهرهای گردشگرپذیر، گاهی 
دردسرهایی هم برای شــهروندان آن شهر ایجاد 
می كند. از بيشتر شدن ترافيک خيابان ها و ازدحام 
آدم ها در مراكز خرید و مراكز تفریحی كه بگذریم، 
آسيب رساندن به بناهای تاریخی و طبيعت یکی 
از مشکالتی است كه با ورود مسافر به این شهرها 
مشاهده می شود. نمونه اش تعطيالت عيد بود كه 
مردم برای تحویل سال به باغ حافظيه هجوم برده 
بودند و ازدحام جمعيت باعث لگد مال شدن گل ها 
و گياهان باغ شده و آسيب زیادی به درختان وارد 
آمد. یادگاری نویسی در تخت جمشيد دور از چشم 
مأموران انتظامی هم كه دیگر خوراک خرابکاران 
اســت و این خرابکاری در ایام تعطيالت متأسفانه 

بيشتر هم می شود.
خالصه اش اینکه اگر عازم سفرید و دلتان می خواهد 
حافظيه، سعدیه یا باغ ارم شيراز را همانطور كه در 
عکس ها هست، زیبا و سحرانگيز ببينيد، خودتان 
رعایت كنيد و حواستان هم به كودكانتان باشد كه 
آسيبی به این مکان ها نرسد تا  اردیبهشت هر سال 

از بوی بهارنارنج در هوای شهر شيراز مست شوید.

 حضرت امیر المؤمنین علی ع: 
خوش گمانی به خدا، آسودگی دل و سالمت 

دین است.

  اذان ظهــر:  13:01  غــروب آفتــاب: 19:51
   اذان مغــرب: 20:10  نیمه شب شــرعی: 00:14 

 اذان صبح: 4:38  طلوع آفتاب: 6:12

گرینویچ

حکم زندان برای بوريس بکر

 

لندن: ستاره سابق تنيس آلمان به دليل پنهان كردن 
دارایی هایش توسط دادگاهی در لندن به 2 سال و 
نيم زندان محکوم شــد. دادگاه ساوت وارک لندن 
رأی نهایی خــود را در مورد پرونده ورشکســتگی 
بوریس بکر 54 ســاله صادر كرد. براســاس حکم 
دادگاه، نيمی از حکم زندان آقــای بکر الزم االجرا 
و نيمی دیگر به صــورت تعليقی خواهــد بود. بکر 
در ســال 2017 ميالدی اعالم ورشکستگی كرد و 
نتوانست بازپرداخت بدهی هایش را انجام دهد اما 
بعدا مشخص شــد كه او صدها هزار پوند از حساب 
شخصی خود را به حساب های افراد دیگر واریز كرده 
است. همچنين مشخص شده كه او ملکی در آلمان، 
825 هزار یورو وام و سهام در یک شركت فناوری را 
پنهان كرده است. بکر با رد اتهاماتش گفته كه او با 
مسئوالنی كه وظيفه بررسی دارایی های او را بر عهده 

داشتند، همکاری كرده است. 

خوشا مدارا 
با شیراز

نخستین  توقفگاه واکسن کوويد-19
 

کپنهاگ: مقامات بهداشــتی دانمارک اعــالم كردند كه 
این كشــور در موقعيت خوبی نســبت به كنترل ویروس 
كووید-19 قرار دارد. به گزارش اســکای نيــوز، دانمارک 
كه همه محدودیت های مرتبط با كوویــد را از 2 ماه پيش 
كنار گذاشــت، حاال به عنوان نخستين كشــور در جهان 
عرضه واكســن كرونا را متوقف می كنــد. به گفته مقامات 
بهداشتی دانمارک، در این كشور از 15 ماه مه عرضه واكسن 
كووید-19 متوقف می شود، زیرا افراد زیادی این واكسن را 
تزریق كرده اند، تعداد مبتالیان در حال كاهش است و تعداد 
افراد بستری در بيمارســتان به ميزان ثابتی رسيده است. 
دانمارک در ماه فوریه پس از پشت سر گذاشتن موج سوم، 
همه محدودیت های مربوط به كووید-19 را لغو كرد. به گفته 
مقام های بهداشتی این كشــور، هم اكنون ویروس كرونا به 
كنترل درآمده است و دیگر جای نگرانی نيست؛ با این حال، 
اوضاع رصد می شود و ممکن است كه برنامه واكسيناسيون 
در ماه های آینده مجددا در این كشــور آغاز شــود. بولت 
سوبورگ، مســئول بيماری های عفونی دانماركی در این 
زمينه گفت: »ما در حال پایان دادن به برنامه واكسيناسيون 
انبوه هســتيم، با این حال همچنان به برخی از گروه های 

آسيب پذیر توصيه می شود كه واكسن دریافت كنند.«

آزار جنسیتی در پارلمان بريتانیا
 

لندن: چه خوشمان بياید، چه نياید بریتانيایی ها با آن همه كارد 
و چنگال های به صف شــده از چپ به راست روی ميز غذایشان 
به مبادی آداب بودن و رفتاری اتو كشيده مشهورند اما این حفظ 
ظاهر با ميزان رعایت اصول اخالقی از ســوی آنها هيچ نسبتی 
ندارد تا جایی كه زنان حاضر در وست مينستر )پارلمان بریتانيا( 
پرده از برخی رفتار های آنها برداشــتند. به گــزارش یورونيوز، 
پس از لو رفتن ماجرای مشــاهده فيلم های غيراخالقی توسط 
یکی از نمایندگان، آری ماری  تروليان، وزیر بازرگانی این كشور 
حسابی به رفتار های نماینده های مرد تاخت. او از دست و زبان  
آزاردهنده ها صحبت كرد و خطاب به نماینده ها گفت:  » مانند 
زمانی كه دخترتان در اتاق اســت، رفتار كنيــد.« این از ادب و 
نزاكت انگليسی گاهی ظاهر و باطنش زمين تا آسمان متفاوت 
است؛ اما اگر بخواهيم در طرف فمينيست های افراطی هم قرار 
نگيریم، بهتر است این نکته را هم یادآوری كنيم كه پژوهش ها 
نشان می دهد؛ مرد ها تمایلی به افشــای آزار هایی كه از سمت 

زنان دیده اند ندارند و گرنه بی نزاكتی، جنسيت بر نمی دارد.

شکرانه... عکس: محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

مجید رینگو

    فقط پنج دقيقه مانده كه زنگ را بزنند 
ولی هنوز از علی آقا خبری نيست . دكه اش 
بسته است. فاصله دكه با مدرسه زیاد نيست. 
نهایتا پنج دقيقه. یعنی اگر علی آقا همين االن هم با موتور گازی اش سر 
برسد و مجله ها را بياورد، تا بخواهد دكه اش را باز كند و مجله ها را از داخل 
خورجين موتورش خارج كند، دست كم دو سه دقيقه ای تلف می شود. 
پس هر كاری كنم بعد از خوردن زنگ به مدرســه می رسم. قيافه آقای 
پيروزفر مدیر مدرسه مان جلوی چشمم است. با آن ریش پر و چشمان 
درشت كه وقتی به آدم خيره می شود درشت تر هم می شود. حاال این بار 
هم چند دقيقه دیر برسم طوری نمی شود. حاال درست است كه تقریبا هر 
روز دیر می رسم ولی این دفعه هم یک جوری به خير می گذرد. به هر حال 
من افتخار مدرسه شــهدای مرصادم. در همين فکرها هستم كه علی آقا 
را در النگ شات می بينم. سوار بر رخشش مستقيم به سمت من می آید 
كه كنار دكه ایستاده ام. اسکناس پنج تومانی را كه چند دقيقه ای است 
در دستم است و مچاله شده را تا جایی كه می شود صاف می كنم. علی آقا 
از موتورش كه پياده می شود مرام می گذارد و قبل از باز كردن دكه، یک 
نسخه از هفته نامه هدف را از خورجين بيرون می كشد و به من می دهد. 
هدف را سریع داخل كيفم می گذارم و می دوم سمت مدرسه. صدای آقای 
پيروزفر را می شنوم كه سر صف برای بچه ها صحبت می كند. مانده ام پشت 
در بسته. آهسته در می زنم و فرج آقا را صدا می زنم كه بابای مدرسه است. 
در را باز می كند، امانتی اش را كه جای بقيه پول مجله از علی آقا گرفته ام را 
می گيرد و دور از چشم معاونان مدرسه، حاال من در انتهای صف ایستاده ام. 

این بار هم به خير گذشت.
     این تقریباً داستان هر روزه است. شــنبه ها دنيای ورزش و كيهان 
ورزشــی، یکشــنبه ها اميد، دوشــنبه ها آیينه، سه شــنبه ها پهلوان، 
چهارشنبه ها هدف و پنجشنبه ها بشــير. هر روز مجله ای هست كه به 
خاطرش قبل از آمدن به مدرســه بروم دم دكه. علی آقا هم اهل مجله 
كنار گذاشتن نيست. ســر كالس هم از هر غفلت معلم استفاده می كنم 
تا مجله ای كه داخل جا ميزی بازش كــرده ام را بخوانم. به همين خاطر 
ته كالس می نشينم. كنار بچه های شر كالس كه در نوجوانی مشق التی 
می كنند. سر دسته شان مجيد رینگوست كه نه فقط بچه های كالس ما 
كه سال دوم اقتصاد هستيم، كه كل مدرسه ازش حساب می برند. با من 
رفيق است چون یک بار پنجه بوكسش را در جيبم نگه داشته ام و او قسر در 
رفته. كار سختی هم نبود چون معاون مدرسه هيچ وقت جيب های شاگرد 
اول كالس را نمی گشت. من عاشق فوتبال بودم و مجيد عاشق بوكس و 
هنرهای رزمی. هر وقت كه برای خریدن مجله قدیمی به الله زار و پشت 
شهرداری می رفتم برایش پوستر راكی و بروس لی می گرفتم. ته كالس 
بيشتر جای دوساله ها و شاگرد تنبل ها بود.جایی كه كمتر كسی به درس 
گوش می داد و معلم ها هم معموال كاری به كار بچه های ته كالس نداشتند. 
اینجا می شد الی كتاب درسی، كتاب جيبی گذاشت و یواشکی مایک هامر 
خواند. ما این آزادی را مدیون مجيد رینگو بودیم كه آخرش آنقدر رفوزه 

شد كه ترک تحصيل كرد و رفت سربازی.
     سال آخر دبيرستان هستيم. یکی از بچه ها خبر می دهد كه مجيد 
در سربازی یکی را با چاقو زده و كارش به زندان و اضافه خدمت كشيده  . 
می گویم مدرســه را كه تمام نکرد، خدمت را هم تمــام نمی كند. آنقدر 

طولش می دهد كه جای مجيد رینگو بهش می گویند مجيد سرباز.
هيچ كس به حرفم نمی خندد. همه مجيد را دوســت دارنــد و هنوز از 
ماجراهای دعواهایش با بچه های دبيرســتان عموئيان حماسه سرایی 
می كنند. رفاقت من با مجيد فقط یک فصل مشــترک داشت؛ »قيصر« 
و »گوزنها«. تقریباً همه دیالوگ های هر دویشــان را حفظ بود و در هر 

موقعيتی متناسب با شرایط، از آنها استفاده می كرد: 
»آره و اینا خيلی بودیــم«./ »خدایا منو هيچ وقــت پير نکن چون اصال 
حوصله ش رو ندارم.«/ »حاال ما به همه گفتيم زدیم. شما هم بگين زده«.

»این نظام روزگاره. یعنی این روزگاره. نزنی ميزننت«./ »بازم همدیگه رو 
می بينيم«./ »فقير در دنيا هميشه واژگون است«./ » با وفا خوش اومدی«.
مجيد رفيق باز و یکه بزن، یک سالی بود كه از مدرسه مان رفته بود ولی 
هنوز بچه ها به یادش بودند. تا روزی كه باالخره دیپلم گرفتيم و كنکور 
دادیم و رفتيم دانشگاه. آن ســال ها خيلی خبری از مشاوره تحصيلی و 
كالس كنکور نبود. كل تالش ما برای قبولی در دانشگاه در تست زدن و 
خواندن جزوه رزمندگان خالصه شد و كل مشاوره ای كه گرفتيم توصيه 
معلم اقتصادمان بود كه گفت بهتر است موقع انتخاب رشته سراغ مدیریت 
برویم. اول مدیریت صنعتی و بعد بازرگانی. به همين دليل نصف بچه های 
كالس ۴٫۴ اقتصاد، رشته مدیریت را انتخاب كردند و چندتایی هم قبول 
شدند. روزهای آخر ترم یک بودیم كه كيوان خبر آورد مجيد را دیده كه 
در چهارراه وليعصر دستفروشی می كرده. هنوز سرباز بود و راننده فرمانده 

پادگان شان شده بود و بعدازظهر ها كنار خيابان روسری می فروخت.
     حکایت دانشگاه رفتن من مثل مدرسه رفتن مجيد از كار درآمد. هزار 
سال طول كشيد و ترم های آخر با كسانی همکالس شدم كه سال ها از من 
كوچک تر بودند.  هر چه بود و به هر مصيبتی باالخره تمام شــد. سال ها 
گذشت، تقریباً همه  چيز نسبت به سال های مدرسه تغيير كرد جز عادت 
روزانه من كه همچنان باید صبحم را با سر زدن به روزنامه فروشی ها شروع 
می كردم. اوایل دهه 80 بود و گذرم افتاد به خيابان جيحون و كنار بانکی 
كه عزیزی در آنجا منتظرم بود، دكه ای دیدم و رفتم به تماشای تيتر ها و 
خرید ثابتم؛ یک روزنامه سياسی و یکی هم ورزشی. روزنامه ها را برداشتم 
و رفتم پولش را به دكه دار بدهم كه چهره ای ویران دیدم كه برایم آشــنا 
بود . مجيد رینگو را در قابی مشابه نخســتين مواجهه قدرت و سيد در 
»گوزنها« دیدم. چشم در چشم كه شدیم آشنایی دادم و انتظار داشتم كه 
بگوید »غيرتت قبول كرد كه بعد 10 سال بيای سراغم؟!« كه نگفت. پول 
را گرفت و گفت »عوضی گرفتی داداش«. مات و مبهوت چند لحظه ای 
مقابلش ایســتادم و بعد رفتم به همان بانکی كه دوستی منتظرم بود تا 
ضامنش شوم. كارم كه تمام شد و از آن دوست خداحافظی كردم دوباره به 
سمت دكه آمدم. مجيد جایش را به جوانی حدودا 20 ساله داده بود؛ جوان 
برومندی كه انگار گذشــته خودش بود. سراغش را كه گرفتم جواب داد 
رفته همين گوشه كنارها. یک ساعتی همان گوشه كنارها قدم زدم و بعد 
رفتم سراغ زندگی ام. همانطور كه مجيد رینگو رفته بود سراغ زندگی اش. 
قيصر مدرسه ما، سيد گوزنها شده بود. چرا و چگونه اش خيلی مهم نبود. 
دانستنش هم احتماال فقط بار تراژیک ماجرا را بيشتر می كرد. سوار تاكسی 
كه شدم روزنامه ورزشی را باز كردم، عکس كوچکی از همایون بهزادی 
در پایين صفحه به چشم می خورد با این تيتر: پهلوان زنده را عشق است.

 تک تک دونده ها به خوبی 
می داننــد كه چــرا دونده 
شده اند. روایت های زیادی داریم كه دویدن برای 
انسان خوب است و هزاران هزار مرجع علمی كه 
می گویند دویدن برای بدن مفيد است. هر كدام از 
ما دونده ها، باالخره تحت تأثير یک دوست و آشنا 
و شخصيت الهام بخشی قرار گرفته ایم و دویدن را 
شــروع كرده ایم و یا هر دليل دیگری. ما به خوبی 
می دانيم كه چرا دویدن را شروع كرده ایم، چيزی 
كه شــاید نمی دانيم این اســت كه ما اصال برای 
دویدن، آن هم در مســافت های بسيار طوالنی، 

ساخته شده ایم.
دویدن، ورزش ساده ای است، در شروع البته. شما 
تصميم می گيرد كه بدویــد و به همين راحتی، 
شــروع به دویدن می كنيد. دویــدن تجهيزات 
خاصی نمی خواهد، الزم نيست سطح مشخصی از 
مهارت را داشته باشيد و بدون هيچ پيش زمينه ای ، 
می توانيد بدوید. كافی است از گونه انسان باشيد 
 كه طبيعتا هســتيد و تن ســالم و اراده و انگيزه 
برای دویدن داشته باشيد. همين ها برای دویدن 

كافی است.
رابطه گونه انســان با دویــدن، بســيار ویژه و 

منحصربه فــرد اســت. 
در دوی سـرعـــت، 
سریع ترین انسان ها 

هم به گـــرد پای 
تـــی  نـا ا حـيـو
مثــل یوزپلنگ 

نـمی رســنـــد و 
تقریبا بيشتر حيوانات 
چهارپا، از ما سریع تر 
هستند. اما در دویدن، 

مــا قهرمــان بالمنازع 
المپيک مخلوقات خدا در 
زمين هستيم. ما، می توانيم 

ساعت ها و ساعت ها، چه بسا روزها و روزها بدویم.
اینکه چرا ما چنين توانایــی عجيبی در دویدن 
داریم، به ساختار بدنی ما ربط دارد. ما راست قامت 
هســتيم، كف پایمان قوس دارد، تاندون قوزک 
پا داریم و پشــت گردنمان یک رباط وجود دارد 
كه حين دویدن ســر ما را صــاف نگه می دارد تا 
بتوانيم به جلو نگاه كنيم. اینها، در واقع زرادخانه 
مرگباری هستند كه اجداد بسيار دور ما با استفاده 
از آنها جان سالم به در بردند. انسان های شکارچی، 
نمی توانستند پابه پای غزال های آفریقایی بدوند، 
اما نمی توانستند آنها را زخمی كنند و چند ساعت 
و حتی چند روز، ردشان را بگيرند و باالخره وقتی 

كه حيوان از پا افتاد، شکار را تمام كنند.
ما دیگر بــرای تأمين غــذا دنبال غــزال و آهو 
نمی دویم، اما همــان زرادخانــه را داریم. پس 
یک چيزی در مــا وجود دارد كه ما را مناســب 
دویدن طوالنی می كند. مهم نيســت چطور به 
دویدن عالقه مند می شویم اما وقتی كه می شویم، 
به خاطر داشــتن این ویژگی های خــدادادی، 
می توانيم به راحتی بدویم. دونده های استقامت، 
قوی ترین ذهن را در ميان انســان ها دارند و از 
محدودیت هایی گذشــته اند كه انسان ها، هرگز 
گمان نمی كردند به آنها برسند. یک ذهن قوی، 
به اندازه یک بدن آماده در دویدن الزم اســت. 
برای شروع دویدن، شاید بدن آماده ای 
نداشته باشيم، كه هيچ ایرادی ندارد، 
اما باید ذهن آماده ای داشــته باشيم. 
زرادخانه زیستی بدنمان، وقتی به كارمان 
می آید كه ذهــن قدرتمندمان، باالخره 
ما را از مبل جلوی تلویزیون بلند كند و به 
خيابان ها و پارک ها و دشــت ها و هر 
جای دیگری كه می توان در آن دوید 
ببرد. ما ذاتــا دونده ایم، 
 فقط كافی است 

بدویم.

از دو كه حرف می زنيم

جواد نصرتی

متولد می شوم تا بدوم

تقويم/ سالمرگعدد خبر

دو کلمه مثل گل آقا

کیومرث صابری، ملقب به گل آقای ملت 
ايران، شهريور1320 در صومعه سرا متولد 
شد. از دانشگاه تهران فوق لیسانس ادبیات 
داشت و به معلمی مشغول بود. در مدرسه 
همکار و سپس دوســت نزديک شهید 
رجايی شد. همزمان در مجله توفیق هم 
می نوشت و شد معاون سردبیر. انقالب که 
شد، صابری مشاور فرهنگی رئیس جمهور 
رجايی شد، اما در سال62  با مناصب دولتی 
خداحافظی کرد. سال63  بود که ستونی 
در روزنامه اطالعات باز کرد به نام »دوکلمه 
حرف حســاب« که خیلی ها به خاطر اين 
ستون تا ســال ها اطالعات می خريدند. 
ستونی که تحولی شگرف در طنز ايران 
به وجود آورد و بــا آن، کلنگ هفته نامه، 
ماهنامه و مجله بچه های گل آقا زده شد که 
از سال70 به بهره برداری و افتتاح رسید، 
بدون اينکه مســئولی روبانش را قیچی 
کرده باشد. اما همه مسئوالن هفته نامه اش 
را داغ داغ می خواندند تا ببینند اين هفته 
کدامشــان روی جلد هســتند و برای 
کدام شان کاريکاتوری کشیده شده و برای 
کدام تذکره المقامات رفته. حتی يک بار 
گل آقا با مديرمسئول روزنامه اطالعات 
رفت ديدن امام خمینی)ره(. امام پرسید: 
»گل آقا تويــی؟« گريه اش گرفت. گفت: 
»بله« و همان موقع يادش آمد که بعضی به 
او گفته بودند از عباراتی مثل »فلذا« -که 
در کالم امام هســت در طنزش استفاده 
نکند. پرســید: »آقا اگر از من ناراحتید، 
به خدا ديگر نمی نويسم.« امام خنديد و 
گفت: »تو ننويسی، ما چی بخوانیم؟« پدر 
طنز معاصر ايران در 11ارديبهشت سال83  
به خاطر سرطان خون در تهران درگذشت، 
درحالی که به اصرار خودش جز سه،  چهار 
نفر کسی از بیماری اش خبر نداشت تا دلی 

آزرده نشود و خاطری آزرده نگردد.

حافظ

تا سِر زلِف تو در دست نسیم افتادست

دِل سودازده از غصه دو نیم افتادست

حلقه حلقه دور هم ایستاده ایم و 
به چيزی كه خيلی هم خنده دار 
نيســت می خندیم. دور تر جيغ مرغان دریایی و صدای امواج به هم 
می آميزد و شــوق را مضاعف می كند. دوباره كسی چيزی می گوید و 
دوباره شليک خنده. در این ساحل دریای نيمه طوفانی ما تنها نيستيم 
كه می خندیم، دیگران هم همينند. تاریخ به روز 11اردیبهشت رسيده 
و تقویم جهانی این روز را به نام روز جهانی قهقهه نامگذاری كرده و ما 
هم بدون اینکه بدانيم چرا و چه كسی این روز را در تقویم ثبت كرده 
به كار خندیدن مشغوليم و از چهره غمگين كسی هم خبری نيست؛ 
همه شادند. و در این روز خوش چهره غمگين هم سؤالی شاید بی جواب 
باشد كه گویا در این روز خاص هست؛ كنار به كنار ما كه ایستاده ایم و 
نزدیک پرتگاه ساحل، پليس مردی را دستبند به دست با خود می برد، 
مرد چهره اش از حركت پليس گيج و مبهوت است با نگاه پرسشگر به 
همه ما نگاهی می اندازد و دست بســته دور می شود. یکی كه همراه 
آنهاست به لبخندی تلخ می گوید ولش كنيد كه بی گناه است و تنها 
جرمش چهره غمگينش اســت آن هم در روزی كــه ناراحت بودن 
جرم است؛ و ادامه می دهد بخت برگشته چند سال پيش درست در 
روزی كه باید غميگن باشد او شاد بوده است. ولش كنيد كه انجام كار 
درست را در زمان درست نمی داند و بی گناه است. گوش كسی بدهکار 
نيست و متهم دست بسته دور می شود. و ما كه نه، من دوباره به خودم 
می آیم ؛ كتاب چهره غمگين من نوشته »هاینریش بل« دستم است و 
دریاچه چيتگر در مقابل چشمانم، از طوفان خبری نيست، هرچند جيغ 
مرغان دریایی بر فراز دریاچه برپاست و من لبخندی می زنم به پهنای 

صورت و به دور تر ها خيره می شوم. تنها هستم اما غمگين نيستم.

دغدغه

مریم ظاهری

چهره غمگین من

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

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

فراخوان

سعید مروتی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

دعای روز بیست ونهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم َغّشنی بالّرْحَمه واْرُزْقنی فیِه الّتوفیِق والِعْصَمه و َطّهْر قْلبی من َغیاِهِب 

التُّْهَمه یا رحیمًا بِعباِدِه المؤِمنین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی كن مرا در آن توفيق و خودداری 
و پاک كن دلم را از تيرگی ها و گرفتگی های تهمــت،  ای مهربان به بندگان با 

ایمان خود.

آخر مصور

  جنگ و صلح  اثر : ابراهیم تونکای
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پوشش بیمه ای 
250قلم دارویی که 
سال قبل گران شد

براساس اعالم رئیس سازمان غذا و دارو، موجودي 
برخی داروهــای اعصاب و روان در كشــور كم 
شــده  اند كه بیشــتر آنها داروهای برند و با نام 
تجاری خاص اند. با این حــال، او تأكید كرد كه 
این داروها مشــابه داخلی دارند بنابراین كمبود 
حســاب نمی شــوند. صحبت های بهرام دارایی 
درباره این موضوع در شرایطی است كه پیش از 
این در گزارش های بسیاری فهرست بلندباالیی 
از كمبودهای دارویی چه برای داروهای خارجی 
و چه داخلی منتشــر شــده بود. ماجرا هم تنها 
كمبودها نیســت، قیمت انــواع دارو هم كه در 
ماه های گذشــته افزایش قابل توجهی داشته، با 
انتقاد فراوان بیماران همراه بوده است. دارایی كه 
روز گذشته در نشست خبری به سؤال خبرنگاران 
پاســخ می داد، وجود كمبود در برخــی از اقالم 
دارویــی را طبیعی عنوان كــرد: »دالیلی مانند 
كمبودهای جهانــی، خارج شــدن مولکولی از 
فهرست، تقاضای باالی دارویی در دنیا، داروهای 
برنــد و... در كمبودهای دارویی نقــش دارد.« 
خبرنگاران در این نشست از قیمت داروها، فساد 
در حوزه غذا و دارو و پوشــش بیمــه ای برخی 
از داروها ســؤال كردند كه با توضیحات رئیس 

سازمان غذا و دارو همراه شد.
افزایش قیمــت دارو، یکــی از موضوعات اصلی 
مطرح شده در این نشست بود كه دارایی درباره 
آن اینگونه توضیح داد: »قیمت چند قلم داروی 
برند وارداتی كه بســیار مصرف ناچیزی داشتند 
یا حداكثر ۵درصد بازار را به خودشان اختصاص 
می  دادند، چیزی نیســت كه بتوان آن را به كار 
گســترده ای كه در حوزه دارو در كشــور برای 
۱۰هزار قلم داروی مصرفی كشور انجام می شود، 
تعمیم داد. مثال داروی سروتاید، اسپری تنفسی 
و... داروهایی بودند كه تبلیغــات زیادی درباره 
افزایش چندبرابری قیمت آنها شــد. باید توجه 
كرد كه سال گذشــته در زمینه اسپری تنفسی، 
نزدیک ۱۰ میلیون اسپری تنفســی را از منابع 
خارجی تامیــن كردیم و یک میلیون اســپری 
تنفسی را هم در داخل تولید كردیم كه قیمتی 
بین ۵۰ تا ۷۰هزار تومان داشتند. مسئوالن وقت 
در سازمان غذا و دارو برای اینکه بتوانند مقداری 
برند شاخص را به عنوان سروتاید وارد كشور كنند، 
مجوز محدود ۵هزار اسپری را صادر كردند كه با 
ارز نیمایی وارد كشور شــده است كه در برابر آن 
۱۱میلیون اسپری اصال قابل ذكر نیست و مهم 
تامین داروی با كیفیت برای عامــه مردم بود.« 
او ادامــه داد: »گاهی داروهایی از ســوی برخی 
پزشکان تجویز می شوند كه یا در فهرست نیستند 
یا با نام تجاری خاص اســت كه بیمار باید آن را 
تهیه كند كه این مشکالتی را  ایجاد می كند. باید 
قبول كنیم كه ما محدودیــت منابع ارزی داریم 
و هیچ كجای دنیا تمام ۱۶ هــزار قلم دارو را وارد 
فهرست دارویی خودشان نمی كنند. كشورهای 
پیشرفته ای مانند آمریکا ۱۰هزار قلم از ۱۶هزار 
قلم دارو را در فهرست دارویی خود دارند و برخی 
كشورهای اروپایی با منابع باال حدود ۷هزار قلم را 
در فهرست دارویی شان قرار می دهند. محدودیت 
منابع و بحث های هزینه اثربخشــی برای تامین 
دارو مهم است و باید برخی داروها را انتخاب كنیم. 
نظام سالمت ما براساس نظام ژنریک پیاده سازی 
شــده و بیمه های ما هم موظفند كه از داروهای 

ژنریک، خارج از نام های تجاری حمایت كنند.«
رئیس ســازمان غذا و دارو درباره علت افزایش 
قیمت داروهای بدون نســخه هــم گفت: » ارز 
ترجیحی این داروها در 2سال گذشته برداشته 
شــد و ارز نیمایی بــه آنها اختصــاص یافت و 
قیمت گذاری شان به ســندیکا سپرده شد كه ما 
شاهد افزایش قیمت هایی بودیم كه بعضا به علت 
افزایش قیمت مواداولیه  بود. این اتفاق باعث شد 
مردم شاهد افزایش قیمت این داروها باشند. مثال 
ارز داروی ژلوفن از سال99 از ترجیحی به نیمایی 
تغییر كرد و قیمتش براساس ارز نیمایی شد. ما 
تصمیم گرفتیم كه ۴2قلم از داروهای بدون نسخه 
را كه پرمصرف و مهم هستند، تحت پوشش بیمه 
قرار دهیم. مردم برای تهیه این داروها با در دست 
داشتن نسخه یا نسخه الکترونیک می توانند این 

داروها را با پوشش بیمه ای تهیه كنند.«
پوشش بیمه برای ۵میلیون و ۴۰۰هزار نفر فاقد 
بیمه درمانی در هفته گذشته، خبر دیگری بود كه 
رئیس سازمان غذا و دارو اعالم كرد: »این اقدام با 
كمک وزارت رفاه اتفاق افتاد؛ یعنی اگر این افراد به 
مراكز درمانی مراجعه كنند، به صورت فعال تحت 

پوشش بیمه قرار گرفتند.« 
او درباره اقدامات این سازمان در برخورد با فساد 
در حوزه غذا و دارو نیز این توضیح را ارائه داد: »در 
زمینه ارزخواران حوزه دارو اقداماتی انجام شده كه 
امیدواریم بتوان نتایج آنها را در قوه قضاییه دید تا 
انحرافات ارزی مشخص شود. درباره گرانفروشی 
به ویژه در حوزه مواداولیه هم اقداماتی انجام شده 
كه پیگیر هستیم تا موعد مراحل قانونی اش در 
مراجع قضایی برسد. درباره ارز ترجیحی هم هر 
زمان كه زیرساخت ها آماده باشد، اقدام می كنیم.« 
او در ادامه از ورود 2۱قلم داروی »های تک« برای 
بیماران صعب العالج و خاص به فهرست دارویی 
كشــور خبر داد و گفت: »با باز كردن فهرســت 
دارویی كشور این اجازه را می دهیم كه شركت ها 
به تحقیق، توســعه و اقدامات شان ادامه دهند و 
داروها و فناوری های جدیــد را بتوانند وارد بازار 
دارویی كشور كنند.« رئیس سازمان غذا و دارو 
همچنین به پوشش بیمه ای 2۵۰قلم دارویی كه 

سال گذشته گران شدند هم اشاره كرد.

سالمت

آمار ابتال و مرگ به شدت كاهش پیدا كرده است، 
آیا این نشــانه ورود ایران به مرحله پایان پاندمی 
اســت؟ اگر هنوز وارد نشــده، چه زمانی نوبتش 
می رسد؟ این پرسشی است كه در نتیجه اقدامات 
برخی كشورها در كاهش محدودیت های كرونایی 
و برخورد با این بیماری به عنوان یک بیماری فصلی 
مثل آنفلوآنزا، مطرح می شود. دولت مکزیک اعالم 
كرده كووید-۱9 در این كشور از مرحله پاندمی به 
مرحله آندمی رسیده است. اورزوال فن در الین، 
رئیس كمیسیون اتحادیه اروپا هم تأكید كرده كه 
پاندمی كرونا از وضعیــت اضطراری خارج و وارد 
مرحله جدید و قابل مدیریت شده است. آنتونی 
فائوچی، ویروس شــناس ارشــد ایاالت متحده 
آمریکا هم از بهبود وضعیت كرونا نسبت به سال 
گذشته در این كشور خبر داده و گفته كه آمریکا 
احتماال در حال گذار از پاندمی به مرحله آندمی 
به عنوان یک ویروس قابل مدیریت بومی اســت. 
دانمارک هم نخستین كشور جهان است كه برنامه 
واكسیناسیون كووید-۱9 در جامعه عمومی خود 
را متوقف و اعالم كرده كه این تصمیم ناشــی از 
تحت كنترل بودن ویروس اســت. اما احتماالً در 
پاییز نیاز به واكسیناسیون مجدد علیه كووید-۱9 
وجود خواهد داشــت زیرا ویــروس همچنان به 
جهش های خــود ادامه می دهد. بــا این همه اما 
تدروس آدهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت 
در این بــاره اعالم نگرانی كرده و گفته: »ســطح 
اطالعات ارســالی درباره زنجیره هــای آلودگی 
و ژنتیک رو به كاهش اســت. این امــر ما را كور 
می كند و كمتر می توان الگوی انتقال و تغییر شکل 
ویروس را مشاهده كرد.« وضعیت شیوع كرونا در 
كشورهای مختلف، متناقض است. اروپا و آمریکا 
بیشتر محدودیت ها را كنار گذاشته اند، اما چین 
همچنان در حال اعمال قرنطینه است. در ایران 
هم با اینکه رقم خــوردن پیک هفتم پیش بینی 
می شد اما اكنون روند بیماری رو به كاهش است 
و آمار ابتال و فوتی ها در كمتریــن میزان خود از 
ابتدای شیوع كرونا در كشور قرار دارد. به طوریکه 
روز گذشــته تنها ۱۱مورد مرگ در 2۴ســاعت 
گزارش شد و موارد بستری ۱۰9نفر بود. در همین 
شرایط است كه علیرضا رئیسی، سخنگوی سابق 
ســتاد ملی كرونا كه پیش از این در گفت وگو با 
همشهری، پایان پاندمی كرونا در پایان سال جاری 
میالدی را پیش بینی كرده بود این بار از آغاز ورود 
به مرحله پایان همه گیری در كشور خبر می دهد 
و به همشهری می گوید: »كشورهایی مثل آمریکا 
یا تعدادی از كشورهای اروپایی و حتی ایران جزو 
كشورهایی اند كه تا پایان سال میالدی جاری به 
پایان پاندمی نزدیک می شوند و ایران در نهایت تا 
پایان ســال۱۴۰۱ از مرحله پاندمی عبور خواهد 
كرد. البته كرونا همچنان وجود خواهد داشت اما 

به صورت بیماری همه گیر نخواهد بود.«

چند نکته درباره وضعیت کرونا در ایران 
بیش از 2سال از شــروع پاندمی كرونا در دنیا 
می گــذرد و حــاال پاندمی، وضعیــت كنترل  
شده تری دارد؛ آنهم به دلیل تأثیر واكسیناسیون. 
سخنگوی سابق ستاد ملی كرونا به همین موضوع 
اشــاره می كند و ادامه می دهد: »كشــورهای 
مختلف در حوزه های پیشــگیری فعالیت شان 
را آغــاز كردند و پس از به نتیجه رســیدن آن، 
واكسیناســیون در دنیا آغاز شــد. پیش بینی 
می شد با توجه به سرعت انتقال بیماری، نیاز به 
واكسیناسیون بیش از ۷۵درصدی مردم باشد 
تا بیماری به ســرعت كنترل شود. هر چند كه 
واكسیناسیون در حالی آغاز شد كه واكسن ها 
در مرحله كارآزمایی هــای بالینی خود بودند.« 
به گفته رئیسی، از شروع واكسیناسیون به ویژه 
پس از تزریق دوز دوم ارتفاع  موج های بیماری 
كاهش پیدا كرد و پیک ها ســبک تر شدند كه 
نشان دهنده تحت كنترل بودن بیماری  بود: »از 
چند ماه پیش براساس بررسی وضعیت جهانی، 
به این نتیجه رســیدم كه تا پایان سال2۰22، 
جهان در مســیر پایان پاندمی قرار می گیرد اما 
این به معنی رها شدن از ویروس نیست، چرا كه 
این ویروس به صــورت هایپرآندمیک در برخی 
كشورهای آفریقایی، آســیای جنوب شرقی و 
دیگر كشورهایی كه موج و درگیری بیماری در 
آنها كمتر بوده، وجود خواهد داشت و می تواند 
افراد زیادی را مبتال كند.« او البته تأكید می كند 
كه رفتار ویروس كرونا نسبت به سایر ویروس ها 
عجیب و موذیانه است و باید آمادگی رفتارهای 

غیرمنتظره آن را داشت، اما دیگر انتظار نمی رود 
كه شرایط گذشته تکرار شود: »براساس شرایط 
پیش آمده در ماه های آینده، كرونا رفتاری مثل 
آنفلوآنزا خواهد داشت و با اینکه در دنیا پاندمی 
نخواهد ماند اما ساالنه افراد در معرض خطری 

خواهیم داشت كه باید واكسینه  شوند.« 
رئیســی می گوید در ارتباط با وضعیت شیوع 
كرونا در ایران چند نکته وجود دارد كه براساس 
الگوی موجود در دنیا می توان آنها را مطرح كرد: 
»در كشور ما هم قطعا پایان پاندمی رخ می دهد 
و بیماری دیگر به صورت همه گیر نخواهد بود. 
وضعیت می تواند به گونه ای باشــد كه مثال در 
یک استان بیماری گزارش شود اما مرگی ثبت 
نشود. مرگ های كرونا برای كسانی رخ خواهد 
داد كه بیماری های زمینه ای ســختی دارند یا 
واكسن شان را به صورت كامل تزریق نکرده اند. 
ما حداكثر امسال و ســال آینده نیاز داریم كه 
مردم واكسن ســاالنه كرونا را دریافت كنند.« 
معاون بهداشت دولت دوازدهم، تأكید بر تزریق 
دوز چهارم و دوزهای بعدی كرونا را اشتباه عنوان 
می كنــد و می گوید: »بهتر بود بــه جای اینکه 
بگوییم دوز چهارم تزریق  شــود، اعالم می شد 
كه در سال۱۴۰۱، افراد صرف نظر از اینکه چند 
دوز واكســن زده اند، باید یک دوز دیگر واكسن 
دریافت كنند. به ویژه اگر ۴تا ۶مــاه از آخرین 
واكسیناسیون شان گذشته باشد. در سال۱۴۰2 
و پایان پاندمی هم نیاز است این كار تکرار شود. 
بعد از آن هــم مثل آنفلوآنزا فقــط افراد دارای 
بیماری زمینــه ای، مادران باردار، ســالمندان 

واكسینه شوند.« او درباره اینکه آیا بعد از پایان 
پاندمی، مردم می توانند بدون ماسک و رعایت 
پروتکل ها به زندگی عادی خودشــان برگردند 
هم می گوید: »در پایان پاندمی و تزریق واكسن 
ساالنه، ســال۱۴۰2 می توان به سمت حذف 
ماسک پیش رفت. تا پیش از این عنوان می شد 
كه تمام افراد در دوران كرونا در خانه بمانند اما 
پس از پایان پاندمی در كشور توصیه این خواهد 
بود كه فقط افراد مبتال در خانه بمانند و ســایر 
افراد تردد داشته باشند. البته هشدار برای افرادی 
كه بیماری زمینه ای دارند همچنان وجود دارد 
كه از حضور در جمع به صورت حفاظت نشــده 
خودداری كنند. اما زمانی كه واكسن۱۴۰2 را 
زدیم می توان انتظار حذف تدریجی ماسک ها را 
داشت و حضور در تجمعات راحت تر خواهد بود. 
این توصیه ها به هیچ عنوان برای االن و تا پایان 
سال نیست و باید همچنان استفاده از ماسک و 

رعایت پروتکل ها وجود داشته باشد.«

ویروس در حال تغییر از پاندمی به آندمی است
آنطور كــه متخصصان می گوینــد، ویروس در 
حال بروزرسانی خود با زندگی انسان  و تغییر از 
پاندمی به آندمی است، اما نکته مهم این است 
كه اگر جهش تصادفــی در ویروس رخ دهد كه 
بیماری زایی بیشتری داشــته باشد با توجه به 
انتقال شدید آن می تواند منجر به فاجعه شود، 
به همین دلیل نباید اجــازه داد ویروس فرصت 
چندانی برای گردش در جامعه داشــته باشد. 
این نکته ای است كه علی میالنی، عضو انجمن 

ایمنی شناسی و آلرژی ایران به آن اشاره می كند 
و به همشهری می گوید: »از میان زیرسویه های 
اومیکرون كه همچنان سویه غالب در دنیاست 
2زیرسویه BA1 و BA2 اهمیت زیادی برای ما 
دارد. زیرسویه اول به دلیل تغییرات در اسپایک 
ویروس قدرت چســبندگی بیشتری در ناحیه 
تنفســی فوقانی داشــتند. در نوع دوم هم ما با 
فرم بهتری مواجه شدیم به عالوه اینکه عالئم، 
شــدت و قدرت بیماری را هم مانند زیر سویه 
اولیه داشت. حتی در برخی كشورهای اروپایی 
ازجمله دانمارک محدودیت ها را حذف كردند كه 
بیماری در جامعه چرخش كند. افرادی كه به این 
فرم از بیماری مبتال می شوند در تزریق دوباره 
واكســن های mRNA مؤثر هستند.« به گفته 
این ایمونولوژیست درباره دیگر واكسن ها مثل 
آسترازنکا و سینوفارم این مسئله مطرح نیست 
و نیاز به بروزرســانی نداشتند: »در مدت شیوع 
اومیکرون واكســن های بر پایه ویروس ضعیف 
شده در كشورهایی ازجمله ایران، شیلی، چین 
و... بسیار مؤثر بودند. مقایسه آمار مرگ ومیر در 
2كشور ایران و اســپانیا می تواند به خوبی این 
وضعیت را نشان دهد كه جمعیت 2برابری ایران 
در مقابل اسپانیا در مواجهه با BA2 آمار مرگ 
بسیار كمتری داشتند كه یکی از دالیل مهم آن 
واكسیناسیون مردم ایران با واكسن های ویروس 
ضعیف شده بود.« میالنی تأكید می كند كه نباید 
فراموش كرد مهم ترین كار واكســن ممانعت از 
ابتال به فرم های شدید بیماری است، به همین 
دلیل بایــد تزریق دوزهای یادآور انجام شــود: 
»در كنار آن اما رعایت پروتکل های بهداشــتی 
و ماســک ضرورت دارد. ویروس زمانی كه در 
برابر سیســتم ایمنی بدن قرار می گیرد جهش 
می كند و این جهش ها به نفع ما نیســت. البته 
هم اكنون عامل نگرانی درباره زیرســویه های 
اومیکــرون وجود ندارد و ســرایت بیماری كم 
شده و این نشــان دهنده حركت بیماری برای 
خروج از همه گیری است.« این متخصص درباره 
قرنطینه های اجباری در كشــور چین برخالف 
سایر كشورها هم توضیح می دهد: »این كشور 
جمعیت بسیار زیادی دارد و با چرخش بیماری 
احتمال جهش ویروس وجود داشــت. بنابراین 
سیاست قرنطینه با هدف جلوگیری از گردش 

ویروس، مناسب است. 
چین دارای تنــوع نژادی، تراكــم جمعیتی و 
ارتباط گسترده اســت و نمی توان آنها را با یک 
كشــور اروپایی مثل دانمارک مقایســه كرد.« 
میالنی همچنین به تأثیر مثبت گرم تر شــدن 
هوا درباره بیماری هم اشاره می كند و می گوید: 
»در فصل های گرم ســال وضعیت ما نسبت به 
بیماری بهتر است چرا كه میزان ویتامین D بدن 
افزایش پیدا می كند كه نقش ایمنی زایی بسیار 
قوی تری دارد. به همین دلیل كشورها می توانند 

براســاس شــرایط اقلیمی و 
تراكــم جمعیــت تصمیمات 
خاصی را داشــته باشــند.« 

برای اعالم آغاز پایان پاندمی، زود است
حمید سوری، اپیدمیولوژیست و رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت 
ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت وگو با همشهری اما نظر دیگری درباره 
پایان پاندمی کرونا دارد. او می گوید: »در گزارشی که از فائوچی، رئیس  
مرکز مقابله با بیماری های عفونی آمریکا، درباره وضعیت شیوع کرونا 
در آمریکا و آغاز پایان پاندمی کرونا منتشر شد یک سوءبرداشتی 
صورت گرفت و همه تصور کردند که منظور او پایان پاندمی در این 
کشور است. این سوءبرداشت به دلیل ترجمه اشتباه از صحبت های 
فائوچی بود.« براساس اعالم ســوری، فائوچی در گزارش اش تأکید 
کرده بود که آمریکا در حال وارد شــدن به فــاز دیگری از بیماری 
است و این به معنی پایان پاندمی نیســت: »اینکه برخی می گویند 
در کشــور خودمان هم در حال ورود به دوره پایان پاندمی هستیم، 
درست نیست. برای اعالم این موضوع باید یکسری از عوامل دست 
به دست هم بدهند، اوال اینکه باید الگوی اپیدمی از حالت جامعه ای به 
خوشه ای برسد. یا زنجیره انتقال به طور کامل قطع شود. در کنار آن 
باید تعداد افراد حساس و پرخطر مستعد ابتال، آنقدر کم شود که دیگر 
ویروس میزبانی نداشته باشد. من بر این باور نیستم که ما در مرحله 
پایان اپیدمی قرار داریم.« به گفته این اپیدمیولوژیست، هم اکنون 
واریانت های جدید با زیرسویه هایشان، بیماری زایی باالیی ندارند، به 
همین دلیل میزان مرگ، بستری و ابتال کاهش پیدا کرده، اما نگاهی 
به کشورهای دیگر نشان می دهد که اخیرا موارد ابتال رو به افزایش 
بوده است. به طوری که در2،3 روز گذشته، تعداد کشورهایی که دچار 
خیزش بیماری شده اند به 25کشور رســیده، درحالی که تعداد این 
کشورها در هفته گذشته، 19 کشور بوده است. سوری معتقد است 
که در کشور اقدام جامعی برای پایان اپیدمی صورت نگرفته که بتوان 
پایان پاندمی را اعالم کرد: »یکی از مهم ترین نشانه ها برای ورود به 
دوره پایان پاندمی این است که در دوره بیماری، یعنی 14روز، هیچ 
مورد ابتالی جدیدی ثبت نشود. نمی توان تنها براساس تعداد مرگ و 
بستری شرایط را سنجید؛ اقدامی که هم اکنون در کشور در حال انجام 

است. در جهان زیرســویه های BA4 و BA5 دیده شده و در ایران 
BA3 هم گزارش شده است، ممکن است این سویه ها ما را به خیزش 
بعدی برساند. به هرحال ماهیت اپیدمی به این صورت است. مگر اینکه 
ویروس به صورت ذاتی، به مرحله ای برسد که قدرت بیماری زایی آن 
پایین بیاید. چرا که ما هم اکنون شاهد جهش های جدی و جدیدی 
هستیم که منجر به خیزشی در کشورها شده است.« سوری تأکید 
می کند که نباید مشــوق عادی انگاری در جامعه بود: »خیلی زود 
است برای اینکه بگوییم وارد پایان پاندمی شده ایم، بخشی از این 
صحبت ها، برداشت های شخصی است، ما در کشور نظام بیماریابی 
فعالی نداریم، بسیاری از بیماران بدون عالمت اند یا به دلیل خفیف 
بودن بیماری، مراجعه نمی کنند.« او از نبود نظام بیماریابی فعال در 
کشور انتقاد می کند و می گوید: »هم اکنون میزان مولد پایه در کشور 
براســاس اعالم مجامع بین المللی 1.5 است و تا زمانیکه به زیر یک 
نرسد نمی توان گفت که در حال ورود به دوره پایان پاندمی هستیم. 
شاخص میزان مولد پایه، شاخص مهمی است که نشان دهنده سرعت 
گسترس اپیدمی در جامعه است، اگر این شاخص معادل یک باشد، 
یعنی سرعت افزایش موارد ابتال کم شده، اگر به زیر یک برسد، یعنی 
موارد ابتال کاهش پیدا کرده است. زمانی که می گوییم این شاخص 
برای کشور ما 1.5 است، یعنی سرعت چرخش ویروس باالست و تعداد 
مبتالیان جدید نسبت به قبل زیاد است، اما خیلی ها بی عالمت اند.« او 
به میزان واکسیناسیون در کشور و تأثیر آن در ایمن شدن جامعه هم 
اشاره می کند: »گفته می شود در ایران 75درصد جامعه 2دوز واکسن 
را تزریق کرده اند، این عدد نشان می دهد که از کل جمعیت، 25درصد 
هنوز واکسیناسیون شان کامل نشده است. همچنین اعالم می شود 
که میزان اثربخشی واکسن های موجود در کشور، حدود 70درصد 
است، بنابراین از جمعیتی که واکسینه شده اند، 50میلیون نفر ایمن 
شده اند و 35میلیون نفر همچنان در گروه افراد پرخطر قرار دارند که 
می توانند میزبان های جدید ویروس باشند. مسئله اینجاست که ما در 
ارتباط با ویروس کرونا نمی دانیم که حمالت دشمن کم شده یا اینکه 

برای همیشه ضعیف شده است.«
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مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

عـــلیــــرضـــــا رئـــیـــــسی، 
ســخنگوی ســابق ســتاد 
ملی کرونا: کشــورهایی 
مثل آمریــکا یا تعــدادی 
از كشــورهای اروپایــی 
و حــــــتی ایــــــران جــزو 
تــا  کــه  کشــورهایی اند 
میــادی  ســال  پایــان 
جاری بــه پایــان پاندمی 
نزدیک می شوند و ایران 
در نهایــت تا پایان ســال 
1401 از مرحلــه پاندمــی 
عبــور خواهد کــرد. البته 
کرونــا همچنــان وجــود 
خواهــد داشــت امــا بــه 
صورت بیمــاری همه گیر 

نخواهد بود

رئيســی: از چنــد مــاه 
پیش بر اســاس بررسی 
بــه  جهانــی،  وضعیــت 
ایــن نتیجــه رســیدم کــه 
تــا پایــان ســال 2022، 
جهــان در مســیر پایــان 
پاندمی قرار می گیرد اما 
این به معنی رها شدن از 
ویروس نیســت، چرا كه 
ایــن ویــروس بــه صورت 
هایپرآندمیــک در برخی 
کشــورهای آفریقایــی، 
آســیای جنــوب شــرقی 
و دیگــر کشــورهایی کــه 
مــوج و درگیــری بیمــاری 
بــوده،  کمتــر  آنهــا  در 
وجــود خواهد داشــت و 
می تواند افــراد زیادی را 

مبتا کند

عــــــلی میــــانی، عضــو 
انجمــن ایمنی شناســی 
و آلــــــــرژی ایــــران: در 
مــدت شــیوع اومیکرون 
پایــه  بــر  واکســن های 
ویــروس ضعیــف شــده 
در کشــورهایی از جمله 
چیــن  شــیلی،  ایــران، 
و... بســیار موثر بودند. 
مقایســه آمــار مــرگ و 
میــر در 2 کشــور ایــران 
و اســپانیا می توانــد بــه 
خوبــی ایــن وضعیــت را 
نشــان دهد که جمعیت 
2 برابری ایران در مقابل 
اســپانیا در مواجهــه بــا 
BA2 آمــار مــرگ بســیار 
کــه  داشتــــــند  کمتــری 
یکــی از دالیــل مهــم آن 
مــردم  واکسیناســیون 
ایــران بــا واکســن های 
ویروس ضعیف شده بود

حمیــد ســوری، رئیــس 
کارگــروه پیــشــگـــیــــری 
و بهداشــت ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا كرونــا: بــرای 
اعــام ورود بــه مرحلــه 
عبــور از پاندمــی كرونــا، 
بایــد یكســری از عوامل 
دســت بــه دســت هــم 
بدهنــد، اوال اینكــه باید 
الگــوی اپیدمی از حالت 
جامعــه ای به خوشــه ای 
برســد. یا زنجیره انتقال 
به طور كامل قطع شود. 
در كنــار آن بایــد تعــداد 
افــراد حســاس و پرخطر 
مســتعد ابتا، آنقدر كم 
شــود كه دیگــر ویــروس 

میزبانی نداشته باشد

 رئیس سازمان غذا و دارو درباره گرانی
 و كمبود دارو در كشور توضیح داد

 پرونده سازی منافقین
 در سوئد

 دستور افزایش
 کیفیت اینترنت

خیابان های خوشمزه

حمید نوری كارمند بازنشسته  قربانی توطئه 
منافقین در سوئد شده است

 وزارت ارتباطات اعالم كرده اپراتورهای اینترنت ثابت 
و موبایل باید كیفیت اینترنت خود را  دو برابر كنند

با هدف توسعه گردشگری در شهر تهران تعداد 
معابری كه ون كافه های شناسنامه دار در آنها 

استقرار می یابد، بیشتر می شود

پایان پاندمی کرونا در ایران، نزدیک است؟
همشهری در گفت وگو با متخصصان، احتمال ورود كشور به مرحله پایان شیوع كووید-۱9 را بررسی كرد؛ گفته می شود ممکن است

 ایران در پایان سال میالدی جاری، وارد مرحله پایان كرونا شود
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با مروری بر اکانت های منافقین 
در توییتر پس از اعالم دستگیری 
و دادگاه هــای متوالی نوری که 
دست به خوش رقصی زده اند و عقده های باز نشده 
خود را در قالب واژه های ســیاه علیه جمهوری 
اسالمی ابراز کرده اند می توان نمود این تبانی را به 

وضوح مشاهده کرد.

سوئد در فاضالب منافقین
 کاظم غریب آبادی، دبیر ســتاد حقوق بشــر و 
معــاون امــور بین الملل قــوه قضاییــه، گفته 
است:»دستگیری نوری حاکی از یک تله گذاری 
و تبانی بیــن نظــام قضایی ســوئد و گروهک 
تروریستی منافقین اســت؛ به گونه ای که 2 نفر 
از اعضای این گروهک گزارشــی را حاوی ادعاها 
و اتهامات واهــی علیه نوری در آبــان 1398از 
طریق یک دفتر حقوقــی در انگلیس به مقامات 
ســوئدی ارائه می کنند و همزمان به بهانه حل و 
فصل اختالف خانوادگی دخترخوانده نوری، وی 
را به سوئد می کشانند.دادســتان سوئدی بدون 

انجام تحقیقات جامع، از دادگاه درخواست حکم 
دســتگیری و بازداشــت نوری را اعالم می کند. 
درحالی که مبنای این درخواست صرفا اظهارات 
و خاطرات واهــی چند تن از اعضــای گروهک 
تروریستی منافقین بوده اســت. از این رو، اصل 
برائت و حق بر آزادی رفت وآمد این تبعه ایرانی از 

سوی مقامات سوئدی نقض شده است.«
عدم دسترسی نوری به برخی از حقوق اولیه یک 
متهم و زندانی، قرار گرفتن در ســلول انفرادی و 
عدم دسترسی وی به عینک با وجود ضعف بینایی 
شدید، ضرب و شــتم وحشیانه ایشــان، عریان 
کردن نــوری در مقابل مأمــوران زن و اقدامات 
ضد حقوق بشــری ســوئد همه حاکی از جرم و 
جنایت آشکاری اســت که علیه یک فرد بی گناه 
می شود. رفتار دادگاه سوئد با نوری در حالی است 
که وی در فرصت کوتاهــی که دادگاه برای دفاع 
از خود به او داده، عالوه بر افشاگری درخصوص 
سوابق جنایت کارانه منافقین در ایران، هیچ کدام 
از اتهامات منسوب به خود را قبول نکرده و تمام 
آنها را حاصل تبانی منافقین و برخی چهره های 

ضد انقالب ساکن در سوئد می داند.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود در 
گفت وگو با همشهری درباره دادگاه حمید نوری 
در سوئد گفت: »شــنیده ها حاکی است که فقط 
بازمانده های منافقین کوردل نیســتند که علیه 
نوری در دادگاه شــهادت داده اند بلکه جمعی از 
عناصر ضد نظام جمهوری اسالمی ایران همچون 
سلطنت طلب ها، منحرفین و بهائی ها در این ماجرا 
حضور داشتند. بنابراین جمع اضداد در ضدیت 
جمهوری اسالمی گرد هم آمده اند و با برنامه قبلی 
تالش کرده اند که در این موضوع پرونده ســازی  
کنند. در واقع این اقــدام در قالب ضدیت با نظام 

جمهوری اسالمی انجام شده و می شود«.

یک پرونده جعلی و چند سؤال اساسی
با توجه به گفته های این منبع آگاه می توان چند 
ســؤال را درباره ماجرایی که بر سر حمید نوری 
آمده اســت از ذهن گذراند؛ نخســت اینکه چرا 
کشــور ســوئد در اروپا به مرکزی برای هدایت 
اقدامات تروریستی علیه ایران تبدیل شده است؟ 

حمید نوری کارمند بازنشسته قربانی توطئه معاندان 
خارج نشین در سوئد شده است

نقض حقوق بشری از نوع سوئدی
پرونده حمید نوری، سرشــار از نقض های 
حقوق بشری است. ایشــان در بدو ورود به 
سوئد، دستگیر می شــوند و بدون تفهیم 
اتهام و اطالع رســانی به خانــواده  و دولت 
متبوع ایشــان )نقض بند 2ماده 5کنوانســیون اروپایی حقوق 
بشر، ماده 36کنوانســیون وین 1963درباره روابط کنسولی و 
همچنین بند 2ماده 9و ِشق الف بند 3ماده 14میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی(، روانه سلول انفرادی می شوند. براساس 
حقوق بنیادین بشــر و جلوگیری و ممانعت از اطاله دادرســی 
)بند 3ماده 5کنوانســیون اروپایی حقوق بشر و همچنین بند 
3ماده 9میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(، باید فرایند 
دادرسی و محاکمه ایشان، در اســرع وقت آغاز می شد و بدون 
تأخیر غیرموجه درباره ایشــان تصمیم گیری و قضاوت می شد 
)ِشق ج بند 3ماده 14میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(، 
اما به دلیل نداشتن مدارک کافی دادستان سوئد، دادگاه به تعویق 
افتاد و بدین ترتیب، برائت ایشان از اتهامات واهی وارده که یک 
اصل بنیادین جهانی اســت )بند الف مــاده 11اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر و همچنین بند 2ماده 14میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاسی( نادیده گرفته شد. در طول مدت 21 ماه تا ارائه 
کیفرخواست دادستان در 21مرداد 1400، آقای نوری برخالف 
قوانین بین المللی، در سلول انفرادی قرار داشت که بر این اساس، 
دولت سوئد و دادستان این کشور، اصل منع بازداشت و حبس 
خودسرانه و غیرقانونی مندرج در اسناد حقوق بشری بین المللی 
)بند 1ماده 9میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین 
ماده 9اعالمیه جهانی حقوق بشر( را نقض کرد. دادستان در روند 
رسیدگی به پرونده ایشان، باید به مدارک و اسناد اصیل و قابل 
اعتماد هر دو طرف پرونده رجوع می کرد، اما به دلیل سیاســی 
بودن این پرونده، دادســتان اصل برابر حق شهادت شهود علیه 
و له متهم )شق ه بند 3ماده 14میثاق مذکور( را نقض کرده و به 
ادله های ارائه شده به نفع ایشان توجهی ندارد و ناقض اصل منع 
تبعیض در برابر قانون )ماده 26میثــاق مذکور و ماده 7اعالمیه 
جهانی( شده است. فرایند رســیدگی به پرونده نوری طوالنی 
شده که حاکی از این اســت که روند پرونده کامال غیرمنصفانه 
و غیرعادالنه پیگیری می شــود )نقض حــق محاکمه منصفانه 
مندرج در بند 1ماده 14میثاق مذکور، ماده 6کنوانسیون اروپایی 
حقوق بشر و ماده 10اعالمیه جهانی حقوق بشر(. در این مدت، 
حق تظلم خواهی متهم برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده اش 
)بند 4ماده 9میثاق مذکور و همچنین بند 4ماده 5کنوانسیون 
اروپایی حقوق بشــر(، بارها مورد بی توجهی دســتگاه قضایی 
دولت سوئد واقع شده اســت. همچنین حقوق بنیادین ایشان 
نظیر منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی )ماده 7میثاق مذکور، 
ماده 3کنوانسیون اروپایی و همچنین ماده 5اعالمیه جهانی( و 
همچنین رسیدگی به وضعیت سالمتی ایشان )حق بر سالمتی 
مندرج در ماده 25اعالمیه جهانی( که از ضعف بینایی شدید رنج 

می برند، در طول مدت بازداشت ایشان مکررا نقض شده است.

نقل قول خبر

خبر

یادداشت

ترس دشمنان از جهاد تبیین
ایسنا - حجت االسالم  والمسلمین محمدحسن زمانی، مدیر 
دفتر اجتماعی- سیاســی حوزه هــای علمیه گفت: به طور 
کلی جهاد تبیین برای دشــمنان ما خطرآفرین است؛ زیرا 
توطئه های آنها را نقش بر آب می کند و در این موارد است که 
دشمن مجبور به حذف فیزیکی است. سؤالی که در این زمینه 
ایجاد می شود آن است که مگر شهید مطهری خطر نظامی در 
اول انقالب برای دشمنان ما داشت؟ خیر! قطعاً مهم ترین خطر 
ایشان خطر تبیینی بود. ایشان بزرگ ترین دشمن استعمار 
جهانی بود. شهید بهشتی و سایر بزرگان ما خطر بزرگی برای 
استعمار جهانی بودند؛ زیرا کار آنها تبیین بود. وی با بیان اینکه 
بزرگانی چون شــهدای محراب و آیت اهلل اشرفی اصفهانی، 
کار نظامی نمی کردند، گفت: تبیین این بزرگان در جامعه، 
روحیه بخش و امیدافزا و دشمن شــکن بــود. آنها بودند که 

دسیسه های دشمنان را از بین می بردند.
وی افزود: ترور آیت اهلل دستغیب و هاشمی نژاد توسط کسانی 
انجام شد که بمب به خود بستند و در محل هم کشته شدند؛ 
یعنی حذف این مبین های حقیقت، انسانیت، انقالب و قرآن 
به حدی برای دشمنان مهم بود که حتی عامل خود را نیز فدا 

می کردند تا این حذف انجام شود. 

سیدامیرمحمد ابوترابی؛ تحلیلگر حقوق بین الملل

یک کارمند بازنشسته قوه قضاییه که سالیان زیادی است شغل آزاد دارد در آبان ماه 
سال 1398، زمانی که برای حل و فصل اختالف خانوادگی دخترخوانده اش به سوئد 

سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده 
می شود؛ نام این کارمند، حمید نوری است و به ادعای کشور سوئد با اهداف حقوق 

بشری دستگیر شده است. نوری بنا بر ادعای واهی ته مانده های فرقه انحرافی 
و جنایتکار منافقین در اعدام های سال 67ایران دخیل بوده است. اما در طول 

90جلسه دادگاهی که علیه نوری برگزار شده، هنوز دلیل محکمه پسندی برای 
محکومیت وی اعالم نشده است. جز اینکه کشور سوئد میلیون ها یورو خرج 

کرده تا به دادخواهی بی اصل و اساس یک عده منافق در راستای حقوق 
بشر کمک کرده باشد. از این رو به نظر می رسد که دستگیری حمید نوری 

حاصل تبانی سیستم قضایی سوئد با تروریست های منافق باشد.

پرونده سازی 
منافقین در سوئد

گزارش

زهره الهیان
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس

عربستان با چراغ سبز آمریکا و با استفاده 
از تســلیحات آنهــا حمــات متعــددی بــه 
یمن دارد که غیرنظامیان، زنان و کودکان 
قربانی این حمات می شوند. میلیون ها 
نفر در یمن دچــار کمبود غــذا، دارو و آب 
آشامیدنی هستند و از هر ۵کودک یمنی، 
۴کودک دچار مشکات جدی است و نیاز 

به کمک فوری دارند. 

سیدکاظم موسوی 
نماینده اردبیل در مجلس

دشمن امروز مترصد این شده که نیروهای 
انقابــی را از دســت مــا بگیرند یــا تخریب 
کنند. مواظب باشید، شهید سلیمانی ها 
را از دست ما گرفتند، همت ها را از دست 
مــا گرفتنــد، مهــدی باکری هــا را از دســت 
مــا گرفتنــد، زین الدین هــا را از دســت مــا 
گرفتند اما امروز بدانید که باید از نیروهای 

انقابی دفاع کنیم.

چرا دولت سوئد به آنها بودجه های کالن می دهد؟ 
مگر غیر ازاین است که این حمایت و تطهیر آنها با 
استفاده از ساخت پرونده های جعلی نوعی هویت 
دهی به عناصر خرابکار علیه جمهوری اســالمی 
ایران است؟ اصال چرا سوئد بازمانده های گروهکی 
که دستشــان به خون بیش از 17هــزار ایرانی 
آلوده اســت را تطهیر می کند؟ چرا می خواهد به 
تن کثیف آنها لباس نمایشــی و جعلی »جنبش 

اجتماعی« بپوشاند؟
به نظر می رســد که این نوع پرونده ســازی  ها در 
راســتای تطهیر گروهکی است که مدت هاست 
به دلیل آوارگی در صف پناهنده شــدن به سوئد 
هســتند. سیاســت دولت ســوئد در حمایت از 
گروه های تروریســتی نظیر االحوازیه و منافقین 
کامال مشهود است. درواقع ســوئد مامنی برای 
تروریست هاست.به عنوان نمونه، رهبر گروهک 
حرکه النضال )حبیب االسیود، معروف به چعب( 
که دستگیر شد، در ســوئد مستقر و از امکانات و 
تسهیالت دولت این کشور نیز برخوردار بود. در 
واقع سوئد به بستر جاســوس بستری و خرابکار 
پروری علیه جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده 
است. شاهد مثال دیگر احمدرضا جاللی بود که 
علیه امنیت ملی ایران دست به اقداماتی زده بود و 
دستگیر شد؛ جاسوسی که پایگاهش در سوئد بود 

و از آنجا تغذیه می شد.
احمد بخشایشی اردستانی، استاد دانشگاه در این 
زمینه به همشــهری گفت:» گفتمان غالب بین 
جمهوری اســالمی ایران و غرب بر مبنای جدال 
است و طبیعی اســت که خرده گفتمان هایی در 
این راستا شکل بگیرد که منبعث از این گفتمان 
غالب است. از این رو هر گروهی هر چقدر هم معاند 
و لجوج همچون منافقیــن یا دیگر گروهک های 
تروریســتی ســعی می کنند در قالب این خرده 
گفتمان ها دست به مظلومیت نمایی بزنند و خود 
را تخلیه روانی کنند. در کشور سوئد نیز حجم این 
تروریست های قدیمی و منافقین زیاد هستند و از 
این رو تالش می کنند با دادگاه های سوئد ارتباط 
بگیرند و با لجبــازی به نوعی بــرای خود اعاده 
حیثیت کنند. درحالی که همین منافقین لجوج 
یادشــان رفته که چطور پــس از انقالب هزاران 

ایرانی را بی گناه کشتند و ناامنی ایجاد کردند.« 
 این اســتاد دانشــگاه با توجه به بازداشت نوری 
تأکید کرد: »باید مردم جلوی ســفارت ســوئد 
تجمع کنند، رســانه ها بسیج شــوند و نگذارند 
چنین جنایتی علیه نوری اعمال شود. باید پرونده 
کثیف منافقین بازخوانی شود تا نسل های جدید 
با این فرقه منحرف آشنا شوند. طبیعتا جمهوری 
اسالمی ایران اقدام کشور ســوئد را نیز بی پاسخ 

نمی گذارد.«
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افزایش قیمت اینترنت از سوی اپراتورها، همچنان 
با واکنش مردم، کســب وکارها، نمایندگان مجلس 
و رسانه ها همراه است. ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، چند روز پس از حذف بسته های 
به صرفه و درواقــع افزایش قیمــت اینترنت، برای 
تلطیف فضا اعالم کرد کــه افزایش قیمت با دالیل 
توجیهی اپراتورها امکان پذیر است و بخشی از این 
دالیل توجیهی را به »افزایــش کیفیت اینترنت« 
ترجمه کرد. به عبارت دیگر، رگوالتوری اعالم کرد، 
به اپراتورهایی که ما را برای افزایش کیفیت توجیه 

کرده اند، مجوز افزایش قیمت داده ایم.
صادق عباسی شــاهکوه، معاون وزیــر ارتباطات و 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
که به صورت رســمی متولی تعیین قیمت اینترنت 
اســت به تازگی در گفت وگویی اعالم کرده اســت 
که خدمات دهنــدگان اینترنت ثابــت و موبابل با 
این افزایش قیمت »باید« در عرض ۳سال کیفیت 

اینترنت خود را دوبرابر کنند.
با این حال، چالشی که پیش از این هم مطرح شده، 
این است که هیچ گونه ضمانت اجرایی برای افزایش 
کیفیت اینترنت از ســوی اپراتورهــا وجود ندارد و 
سازوکاری هم برای دســتیابی به این هدف تدوین 
نشده اســت. این در حالی اســت که کارشناسان 
معتقدند تضمیــن افزایش کیفیت، بــازار رقابتی 
است، نه دستور و بخشنامه. بنابراین، روشن است که 
نمی توان در عمل، افزایش قیمت را منوط به افزایش 
کیفیت کرد؛ همانطور که بازارهای دیگر هم گواه این 
موضوع هستند. با این حال، سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی اعــالم کرده انتظار رگوالتوری 
از اپراتورها پوشــش کامل، کیفیــت بهتر و ارتقای 
فناوری به عنوان یکی از مطالبات مردم اســت و نه 

افزایش تعرفه.

افزایش کیفیت در بازار رقابت
احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل گروه شــرکت های 
شــاتل در گفت وگو با همشــهری در پاسخ به این 
پرســش که چه تضمینی برای افزایــش کیفیت 

اینترنت پس از افزایش های صورت گرفته در قیمت 
اینترنت وجود دارد، می گوید: »واقعیت این است که 
صرف نظر از کیفیت، این حق اپراتورهاست که قیمت 
خدمات خود را افزایش دهند. البتــه اگر اپراتوری 
یارانه می گیرد، باید در این زمینه جوابگو هم باشد. 
اما مگر اپراتورها یارانه یا حمایتی دریافت می کنند 

که حق افزایش قیمت نداشته باشند.«
نخجوانی با طرح این پرسش که تفاوت یک اپراتور 
با یک شرکت لبنیاتی چیست، توضیح می دهد که 
اپراتورها هم چیزی به عنوان »قیمت تمام شــده« 
دارند که با افزایش قیمت تمام شــده، تحت فشــار 

قرار می گیرند.
او این موضوع را که افزایش قیمت منوط به افزایش 
کیفیت است، حرف مبهمی می داند و عنوان می کند 

که نمی شود در مورد آن قضاوت کرد.
نخجوانی با اشاره به مصوبه177 کمیسیون تنظیم 
مقررات می گوید: »شــاید منظور از این حرف این 
باشد که طبق مصوبات، اپراتور اگر سرویس دیتا را با 
دسترسی پذیری)availability( متفاوت ارائه دهد، 

می تواند قیمت متفاوت هم داشته باشد.«

این فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با این 
حال می گوید: »صرف نظر از این موضوع، تصور کنید 
که یک اپراتور کیفیت خــود را افزایش ندهد. مگر 
بازار، بازار رقابتی نیست. مردم اگر احساس کنند که 
یک اپراتور در برابر پولی که دریافت می کند، کیفیت 
مورد انتظار را ارائه نمی دهد، حتما اپراتور دیگری را 

جایگزین می کنند.«
نخجوانی با اشــاره به اینکه کار حاکمیت این است 
که رقابت را توسعه دهد و اجازه دهد سازوکار بازار، 
تکلیف را روشن کند، دوره ای را یادآوری می کند که 

تکنولوژی ADSL  پررونق بود.
 به گفته او »آیا در آن زمان، وزارت ارتباطات گفته بود 
که سرعت را باز بگذارید؟ خیر. اپراتورها برای حضور 
در میدان رقابت و جلب رضایت مردم تصمیم گرفته 

بودند که سرعت را باز بگذارند.«
نخجوانی در عیــن حال به این موضوع نیز اشــاره 
می کند که »آیا تا به حال شنیده اید که یک سازمان 
عنوان کند، ما اجازه نمی دهیم قیمت گوجه فرنگی 
اضافه شــود، مگــر اینکــه تولیدکننــده کیفیت 

گوجه فرنگی را افزایش دهد.«

رایزنی برای چگونگی دستیابی به کیفیت
این در حالی است که صادق عباسی شاهکوه، معاون 
وزیر ارتباطــات و رئیس ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی)رگوالتــوری( چندی پیش 
اعالم می کند که »با ایــن افزایش قیمت ها و امکان 
ســرمایه گذاری اپراتور هــا، دیگر بهانــه ای از آنها 
نمی پذیریم و خواسته ایم که برنامه خود را به صورت 
گام های یکساله جهت پوشش کامل پهن باند سیار، 
افزایــش دوبرابری کیفیت و پوشــش 5G  حداقل 
برای 1۰درصد جمعیت کشــور تا ۳سال آینده به 
ما ارائه کنند.« او با اشــاره به اینکــه همگی برای 
بهبود کیفیت اینترنت ظرف ۳سال آینده به توافق 
رسیده ایم، می گوید: »اما اینکه رسیدن به این هدف 
باید چگونه باشــد در مورد آن هنوز در حال رایزنی 
با اپراتورها هســتیم.« عباسی شاهکوه همچنین از 
نظارت بــر اپراتورها خبر می دهــد و می گوید: »ما 
در بازه های زمانی ۶ماهه، براســاس شــاخص  های 
تعریف شده وضعیت شــبکه را بررسی می کنیم تا 
سرویسی که به کاربران می رسد در نهایت به بهبود 

قابل توجهی برسد.«

دستور افزایش کیفیت اینترنت
 وزارت ارتباطات اعالم کرده اپراتورهای اینترنت ثابت و موبایل با گران کردن بسته هایشان باید در عرض ۳سال کیفیت 

اینترنت خود را دوبرابر کنند

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

احتمال ارتباط هپاتیت مرموز 
کودکان با آدنوویروس

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها و سازمان بهداشت جهانی 
جزئیات جدیدی درباره عالئم بیماری مرموز سندروم التهاب 
کبد حاد در کودکان منتشر کرد. به گزارش بیزینس اینسایدر، 
این دو نهاد روز گذشته جزئیات جدید و بیشتری از 9مورد تأیید 
شده از ابتال به آدنوویروس مرتبط با هپاتیت که در کودکان ایالت 
آالباما بین ماه های اکتبر و فوریه مشاهده شده است اعالم کردند. 
سه نفر از مبتالیان از نقص حاد کبد رنج می برند و دو نفر به پیوند 
کبد نیاز پیدا کردند. تعدادی از این بیماران زیر 7سال و 5نفر از 
آنها نیز زیر 2سال بودند. دانشمندان سازمان بهداشت جهانی از 
میزان شیوع این هپاتیت مرموز ابراز نگرانی کرده اند و در حال 
ردیابی موارد ابتال در اروپا هستند. در گزارش ها آمده است که 
حدود 1۰درصد از این بیماران نیازمند پیوند کبد هســتند و 

دست کم یک کودک نیز از دنیا رفته است.
فیلیپا ایستبروک، دانشمند ارشــد در برنامه جهانی هپاتیت 
ســازمان بهداشــت جهانی می گوید این نوع از هپاتیت شدید 
در کودکان غیرمعمول است به ویژه اینکه اکثر این بچه ها هیچ 

بیماری زمینه ای نداشتند. 

 مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها و همچنین ســازمان 
بهداشــت جهانی اعالم کرده اند که از نخستین نشانه های ابتال 
به این بیماری که می تواند هشــدار دهنده باشد، تهوع و اسهال 
است. درصورت پیشرفت این نوع از هپاتیت، مراقبان باید منتظر 
نشانه هایی از زردی ازجمله در چشم ها و پوست بدن و صورت 
کودکان باشند. البته به گفته متخصصان، هپاتیت شدید کودکان 
در آمریکا و اروپا هنوز نادر اســت. در میان 1۶کشور مختلف، 
تاکنون فقــط 17۰مورد ابتــال به این بیمــاری مرموز کبدی 
مشاهده شده است. متخصصان مطمئن نیستند دقیقا که چه 
چیزی منجر به التهاب کبد می شــود اما به یک نوع از ویروس 
به نام آدنوویروس 41 که در بســیاری از کــودکان بیمار یافت 
شده است مشکوک هستند و معتقدند ممکن است این ویروس 
ربطی به این شرایط داشته باشــد. آدنوویروس ها خانواده ای از 
ویروس های دارای دی ان ای دو رشــته ای خطی هستند که از 

طریق رسپتورهای خود به سلول ها می چسبند.
اما هنوز این احتمال وجود دارد کــه افزایش اخیر عفونت های 

کووید-19 در کودکان نقشی در این شیوع داشته باشد.

برنامه ماسک برای درآمدزایی از 
توییت ها 

 حدود یک هفته پس آنکه تملک ایالن ماســک در توییتر 
به عنوان ثروتمندترین فرد جهان مشخص شده گزارش ها از 
برنامه تجاری او برای درآمدزایی از این پلتفرم پرده برداشته 
است. ۳منبع آگاه به رویترز گفته اند که ماسک در جلسه ای 
که با مقام های بانک هایی که در تامین سرمایه خرید توییتر 
شریک شده اند داشته اعالم کرده که می تواند حقوق اعضای 
هیأت مدیره را قطع کند و از طریق ســازوکارهای جدید به 

کسب درآمد از توییت ها بپردازد.
دریافت ســرمایه از بانک هــا نقش مهمــی در قانع کردن 
هیأت مدیره توییتر برای اطمینان از تامین مبلغ الزم برای 

معامله داشته است.
ایالن ماســک برای اینکه پای بانک ها را به این خرید بزرگ 
بکشاند مجبور بود آنها را متقاعد کند که توییتر جریان درآمد 
کافی برای برگرداندن بدهی ها را دارد. او درنهایت موفق شد 
1۳میلیارد دالر به صورت وثیقه ای روی توییتر و 12.5میلیارد 
دالر روی تسال وام بگیرد. مابقی این مبلغ نیز از طریق خود 

او تامین خواهد شد.

 امــارات اعــام کــرده کــه ســال آینــده 
میادی یک فضانورد را برای ماموریتی 
۶ماهه از طریق شرکت اسپیس ایکس 
به فضــا ارســال می کند. اگــر همه  چیز 
طبق برنامه پیش برود، این فضانورد از 
این کشور برای نخستین بار ماموریتی 
بلندمــدت را در ایســتگاه فضایــی 

بین المللی )ISS( تجربه خواهد کرد.

 ۶ 
ماهه 

 اســتارت آپ پرومتئــوس فیولــز کــه 
ارزش آن بیشــتر از 1.5میلیــارد دالر 
برآورد شــده اعام کرده آمادگــی دارد با 
استفاده از کربن موجود در هوا سوخت 
ترکیبــی ســاخته و آن را با قیمتــی در حد 
ســوخت های فســیلی روانــه بــازار کنــد. 
پرومتئوس می خواهد با خارج کردن گاز 
گلخانه ای از هوا و تبدیل آن به ســوخت 
کربــن خنثــی )Carbon-Neutral(، آن 
هم بــه قیمتــی نزدیــک به ســوخت های 
فســیلی معمولــی، صنعــت ســوخت را 

متحول کند.

 1/5 
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فیلم گزارش را  
با اسكن این كد 

ببینید.

ون کافه های پایتخت شناســنامه دار می شوند. اقدامی 
که در راستای ساماندهی مشاغل بی کانون و سیار انجام 
می شود و مدیریت شــهری قصد دارد با این کار زمینه 
توسعه فضاهای همگانی و گردشگری را فراهم کند. چرا 
که خوراکی ها )غذا( همواره ابزار قوی برای ایجاد پیوند 
میان گروه های فرهنگی و قومیت هــا بوده اند و در این 
میان غذاهای خیابانی که در ون کافه ها و خیابان های غذا 
سرو می شوند از محبوبیت زیادی برخوردارند و همواره 
مقصد گردشگران و توریست ها بوده اند. عالوه بر شهرهای 
استانبول، بروکسل، بانکوک و... در تهران هم این ظرفیت 
)ون کافه و خیابان غذا( وجود دارد، اما نیاز است تا فعالیت 
آنها ساماندهی شود تا هم از قانون عدول نکنند و هم ارائه 
خدماتشــان مبتنی بر رعایت موارد بهداشتی باشد. از 
این رو شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در 
گام نخست اقدام به صدور شناسنامه برای ون کافه های 
پایتخت کرده است و به  گفته مدیر عامل این شرکت در 
تهران حدود 130ون کافه )سرو غذا و نوشیدنی های گرم 
و سرد( وجود دارد که تا پایان سال همه آنها شناسنامه دار 
می شــوند. آنطور که قدرت اهلل محمدی به همشهری 
گفته تاکنون حدود 65نفر از مالــکان ون کافه ها برای 
دریافت مجوز و شناســنامه اقدام کرده انــد. او تأکید 
می کند: »ون کافه ها با توجه  به اینکه تا پاسی از شب در 
خیابان ها فعالیت می کنند و ارتباط مستقیمی با سالمت 
شهروندان دارند، ملزم به دریافت مجوز هستند که با این 
کار فعالیت شــان قانونمند و در براساس ضوابط خواهد 

بود.« عالوه بر ون کافه ها، استقبال شهروندان، گردشگران 
و توریست ها از خیابان های غذای سی تیر و باب همایون، 
سبب شده تا مدیریت شهری راه اندازی سومین خیابان 
غذا را در دستور کار خود قرار دهد. این نخستین خیابان 
غذای غرب پایتخت است که همزمان با عید سعید فطر 

در بلوار استاد معین )منطقه9( بهره برداری می شود.

توسعه فضای گردشگری
مهم ترین هدف راه اندازی خیابان های غذا، رونق و توسعه 
فضاهای شهری و گردشگری است؛ چراکه در این خیابان ها 
مردم از طریق انواع خوراکی ها با فرهنگ های مختلف آشنا 
می شوند و به گپ و گفت می پردازند و اوقات خوشی سپری 
می کنند فضاهایی که برای تعطیالت عید ســعید فطر و 
روزهای تابستان  جان می دهند برای گردشگری. آنطور که 
شهردار منطقه 9به همشهری می گوید: »رونق گردشگری 
و ایجاد نشاط اجتماعی و توســعه فضای شهری، اهداف 
راه اندازی خیابان غذا در خیابان بدرالزمان قریب است.« 
به گفته محمدجواد خسروی خیابان بدرالزمان قریب یک 

خیابان اجتماعی با امکاناتی چون معابر مناسب ســازی 
شده برای تردد معلوالن، پیاده رو، مسیر دوچرخه، مبلمان 
شــهری، حمل  و نقل عمومی، نورپردازی مناسب، فضای 
سبز زیبا و... است. او تأکید می کند: »در چنین فضایی قطعاً 
مردم می توانند لحظات خوشی را سپری کنند و از خوردن 
غذاهای محلی و ســنتی یا مدرن و فرنگــی لذت ببرند. 
همچنین تالش کردیم با ایجاد گذر گردشگری، فضای زیبا 
و چشم نوازی برای توریست ها و گردشگران فراهم کنیم تا 
از حضور در پایتخت به ویژه ورودی غربی تهران لحظات 

خوشی را تجربه کنند.« 

10كانكس برای خوردنی ها
در خیابان غذای بلوار استاد معین، 10کانکس غذایی 
پیش بینی  شده که به گفته شهردار منطقه قرار است طی 
فراخوانی به کافی شاپ داران، رستوران داران، فست فودها 
و کافه داران واگــذار و در آنها انواع برگر و ســاندویچ، 
غذاهای سنتی، ایرانی و فرنگی، نوشیدنی های سرد و گرم 
و انواع بستنی و آبمیوه، عرضه شود. خسروی می گوید: 

»تالش می کنیم فضای این خیابان به گونه ای باشد که 
همه اقشار بتوانند از امکانات آنها استفاده کنند.«

فعال بودن خیابان غذا تا ساعت24
اکثر مردم و حتی گردشــگران و توریست ها شب های 
تهران را دوســت دارند و دلشــان می خواهد همراه با 
خانواده و دوستان در خلوت و ســکوت شب در معابر 
پایتخت قدم بزنند. به همین دلیل است که خیابان های 
غذای ســی تیــر و باب همایون شــب ها شــلوغ تر از 
روز هســتند؛ به ویژه در فصل گرما مشــتریان شبانه 
خیابان های غذا بیشتر هم می شــوند. به همین دلیل 
کانکس ها تا ساعات پایانی شب فعال هستند و خدمات 
ارائه می دهند. به گفته شــهردار منطقــه، خیابان غذا 
در بلوار استاد معین هم مســتثنی از این امر نیست و 
همه روزه از ســاعت 9 تا 24 فعال است. همچنین در 
راستای تأمین سالمت شهروندان، فعالیت اصناف این 
خیابان تحت نظارت کارشناسان بهداشت و محیط و با 

استانداردهای وزارت بهداشت صورت می گیرد.

خیابان های خوشمزه 
با هدف توسعه گردشگری در شهر تهران تعداد معابری که ون کافه های شناسنامه دار در آنها استقرار می یابد، بیشتر می شود

زینب زینال زاده گزارش
روزنامه نگار

در حاشیه اکران »بدون قرار قبلی« عنوان شد
 مناسب سازی فضاهای شهری 

برای حضور كودكان اتیسم
برنامه  اکران فیلم سینمایی»بدون قرارقبلی« ویژه خانواده های 
دارای فرزند اتیسم برگزار شد. به گزارش همشهری، اکران این 
فیلم با همکاری اداره کل سالمت شهرداری تهران و انجمن 
اتیسم و در تاالر ایوان شمس با حضور معاون هماهنگی امور 
مناطق شهرداری و عضو شورای اسالمی شهر تهران و علیرضا 
زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی صورت گرفت.

حســین نظری، معاون هماهنگی امور مناطق شــهرداری 
تهران با اشاره به برگزاری این برنامه، گفت: »حمایت از افراد 
مبتال به اتیسم و ایجاد فضای شهری مناسب با نیازهای آنها، 
برای احیای حقوق شهروندی این افراد الزامی است و تالش 
مدیریت شهری این است که برای تحقق این  مهم در مناطق 
22گانه گام بردارد.« در ادامه این مراسم، سیداحمد علوی، 
عضو شورای اسالمی شهر تهران هم با اشاره به نهادینه کردن 
فرهنگ مواجهه با بیماری اتیســم، گفت: »باید مســئوالن 
و مردم حساســیت این مهم را به درســتی درک و در زمینه 
فرهنگســازی فعالیت کنند. ما نیز به عنوان مســئوالن در 
مدیریت شــهری موظف هســتیم برای فرهنگسازی و رفع 
مشــکالت متعدد این عزیــزان برنامه ریزی هــای مدون را 
تدوین کنیم.« همچنین در این مراســم، مدیرکل سالمت 
شهرداری تهران با بیان اینکه بی شک برابرسازی فرصت ها 
برای کودکان با اختالل طیف اتیسم، گامی اساسی در اجرای 
عدالت اجتماعی است، گفت: »محوری ترین کار در این حوزه، 
فرهنگسازی بوده و یکی از ضروری ترین اقدامات مسئوالن در 
بخش های مختلف، آگاهی دادن به مردم برای ارتباط، تعامل و 
پذیرش کودکان با اختالل طیف اتیسم و خانواده آنان است.«

حمید صاحب با بیان اینکه ماه جهانی اتیسم بهترین فرصت 
است تا یاد بگیریم با محبت کافی و توجه منطقی، کرامت آنها 
را تضمین کنیم، افزود: »باید با برطرف کردن موانع، جامعه ای 

فراگیر و قابل دسترس برای همه آنها ایجاد کنیم.«
او با تأکید بر اینکه نگاه واقع بینانــه جامعه به اختالل طیف 
اتیسم، فشــارهای روانی وارده بر کودکان و خانواده آنان را 
کاهش می دهد، گفت: »نگاه شهرداری تهران به خانواده بزرگ 
شهروندی و به ویژه اقشاری که به هر دلیل دچار آسیب های 
اجتماعی هســتند، همچون اعضای خانواده خود است و بر 
همین مبنا  شعار ما »ایجاد حال خوب است« و می خواهیم این 

حال خوب شامل همه شهروندان تهرانی شود.«
ســعیده صالح غفاری، مدیرعامل انجمن اتیســم ایران نیز 
با اشــاره به اینکه بزرگ ترین مشــکل و نیاز جامعه اتیسم 
ایران در مرحله اول شناخت و آگاهی جامعه نسبت به این 
اختالل است، عنوان کرد: »برای رسیدن به این هدف یکی 
از ابزارها و روش های مهم و مؤثر اســتفاده از ظرفیت هنر، 

خبر و رسانه است.«

محمد آیینی
 معاون وزیر راه  و شهرسازی

طبق سرشماری سال۱۳۹۵، ۲میلیون 
 و ۵۵۵هــزار پــاک ناپایــدار در کشــور 
وجــود دارد کــه ۱۰میلیــون نفــر در آنها 
ســکونت دارند و در هنگام وقوع زلزله 
ایــن پاک هاتبدیــل بــه گــور جمعــی 
خواهند شــد؛ بنابراین تحقق نوسازی 
ســاالنه ۱۵۰هــزار واحــد در بافت هــای 
انتظــار  و  دارد  ضــرورت  فرســوده 
 مــی رود ســاالنه بــر ظرفیــت نوســازی

افزوده شود.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

معاون هماهنگی و ارزیابــی امور مناطق 
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
تهــران از توقیف ۱۱۳خــودروی جمع آوری 
غیرمجاز پسماند خشک در ۲ماه گذشته 
خبر داد. به گفته شادی مالکی براساس 
هماهنگی به عمل آمده از تاریخ ۱۱بهمن 
سال گذشــته تاکنون نســبت به توقیف 
و اخــذ تعهــد از ۱۱۳دســتگاه خــودرو کــه 
مبادرت به جمع آوری غیرمجاز پســماند 

خشک کرده بودند اقدام شده است. 

113
خودرو

مدیرعامــل  مختــاری،  علی محمــد 
ســازمان بوســتان ها و فضــای ســبز 
اجــرای  گفــت:  تهــران  شــهرداری 
آبیــاری مکانیــزه از جملــه اقدامــات 
مهم ســازمان است که شــیوه آبیاری 
قطره ای و بارانــی را بــه کار گرفته ایم و 
تاکنون حــدود ۷۰درصد از مســاحت 
فضــای ســبز شــهر تهــران مکانیــزه 

شده اند.

70
درصد

خیابان باب همایون/ خیابان بدرالزمان قریب در انتهای بلوار استاد معین و منتهی به خیابان سی متری جی نیز  به زودی تبدیل به خیابان غذا می شود    عكس: رضا نوراله

نصرهللا آبادیان
 شهردار منطقه۷

فــاز۲ مطالعــات بــرای احــداث تقاطــع 
غیرهمســطح میــدان ســبان بــه اتمــام 
رســیده و در لیســت اجــرای تقاطع هــای 
غیرهمسطح شهر تهران قرار گرفته است. 
با اجرای این تقاطع غیرهمسطح تداخل 
حرکتی در ورودی بزرگراه صیاد به میدان 
ســبان از بیــن مــی رود و تــردد به صورت 

روان تر صورت می گیرد.
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ترس،  عامل تربیت نیست
...استعدادی را که در کســی وجود ندارد، نمی شود 
بروز داد و باز از همین جا معلوم می شــود که ترس 
و ارعاب و تهدید، در انســان ها عامل تربیت نیست؛ 
یعنی استعدادهای هیچ انســانی را از راه ترساندن، 
زدن، ارعاب و تهدید نمی شود پرورش داد، همانطور 
که یک غنچه گل را نمی شــود به زور به صورت گل 
درآورد. مثاًل غنچه را بکشیم تا گل بشود یا نهالی را 
که به زمین کرده ایم و می خواهد رشد بکند، با دست 
خودمان بگیریم به زور بکشیم تا رشد بکند. رشد آن به 
کشیدن نیست. اعمال زور آنجا مفید نیست، فقط از راه 
طبیعی که احتیاج دارد؛ خاک، آب، هوا، نور و حرارت 
رشد می کند. همان هایی را که احتیاج دارد باید به او 
بدهیم، خیلی هم با لطافت و نرمش و مالیمت؛ یعنی 
از راه خودش، تا رشد بکند. ولی اگر بخواهیم به زور 
گیاهی را رشد بدهیم، نتیجه نمی گیریم. اصاًل اینجا 
عامل زور حکمفرما نیست. از نظر تربیت انسان ها هم 

ترس و ارعاب عامل پرورش نیست.
کتاب تعلیم و تربیت در اسالم. استاد مرتضی مطهری

راهنما

متعادل الغر شوید
میوه و سبزیجات مصرف کنید: در هر وعده غذایی، نصف 
بشقابتان را با میوه و ســبزیجات پر کنید زیرا موجب تولید 
مواد مغذی بیشتر و چربی و کالری کمتر نسبت به گوشت، 
محصوالت لبنی یا غالت می شود. مصرف میوه های تازه مانند 
سیب و انواع توت  نیز به جای تنقالت پرچرب یا بسیار شیرین 

عالی است.

از خوردن صبحانه غافل نشــوید: مصرف صبحانه به مهار 
گرســنگی در اواســط صبح کمک می کند و فرد را ترغیب به 
خوردن خوراکی ناســالم حین کار یا پرخوری در موقع صرف 

ناهار نمی کند.

شام سبک بخورید: اگر بیشتر کالری روزانه تان را در وعده ناهار 
دریافت کنید، ممکن است بیشتر وزن کم کنید، نسبت به زمانی 
که یک وعده غذایی سنگین را بعد از ساعت 15میل می کنید. 
اما مهم ترین مسئله این است که چه چیزی می خورید، نه اینکه 

چه زمانی می خورید.

غذاهای سالم درســت کنید: بــه جای ســرخ کردن غذا یا 
تفت دادن آن در کره یــا روغن زیاد، از کباب کــردن، پختن یا 

آب پز کردن استفاده کنید.

به آنچه می خورید، توجه کنید: وقتی مشغول به کار، بچه ها 
و زندگی تان هستید، ممکن است وسوسه شوید که حین انجام 
کار خوراکــی بخورید یا به همراه وعــده غذایی تان چند کار را 
همزمان انجام دهید. اما اگر روی غذایتان تمرکز داشته باشید، 
به احتمال زیاد دچار پرخوری نشده و بالفاصله بعد از آن دوباره 

گرسنه نخواهید شد.

آرام باشید و استرس نداشته باشید: استرس ممکن است فرد 
را بیشــتر در معرض خوردن غذاهای ناسالم قرار دهد و تجزیه 
چربی را برای بدن سخت تر کند. یوگا، تنفس عمیق، مدیتیشن، 
پیاده روی یا خواندن یک کتاب خوب را امتحان کنید. کاهش 
استرس برای هر فردی متفاوت است، بنابراین فعالیتی را انجام 

دهید که برایتان مفید باشد.

آزمایش تیروئید انجام دهید: اگر سالم غذا می خورید و به طور 
منظم ورزش می کنید ولی هنوز هم نمی توانید وزن کم کنید، 
ممکن است تیروئیدتان به درســتی کار نکند. این اتفاق حدودا 
در 5درصد افراد رخ می دهد و بیشــتر در زنان و افراد باالی ۶۰ 

سال دیده می شود.
 عالوه بر افزایش وزن، می تواند موجب خستگی، درد مفاصل یا 
ماهیچه ها و افسردگی نیز شود. داروها می توانند به درمان کمک 
کنند، بنابراین اگر فکر می کنید ممکن اســت مشکلی وجود 

داشته باشد، به پزشک مراجعه کنید.

روشناتندرستی

غرق رحمت مان کن 
دعای روز بیست و نهم

خدایا، مرا در این  ماه با رحمت ات فروگیر و توفیق و خود نگهداری 
نصیبم کن و از تیرگی های تهمت دلم را پاک گردان،  ای مهربان به 

بندگان با ایمان.
ماه خیر و برکت، رو به پایان است. خوشا آن که در این ماه، قدمی 
رو به خداوند برداشــت، خدایا! رحمت تو گســترده است، ما را 
هم مشــمول این رحمت قرار ده. نه آنکه رحمت ات، گوشــه ای 
از زندگی مان را فرا گیرد، نه آنکه، یــک روز یا یک لحظه، مورد 
رحمت ات باشــیم، نه... نه، خداوندا، ما را غرق در دریای رحمت 
خویش قرار ده. خدایــا، دل و دیده ام، قلــب و جانم، در معرض 
خطرهاست. خدایا... دام های شیطان در سر راهم نهاده شده است.

بصیرتی باید، تا دام ها و دانه ها را ببینم و فریب دام و دانه نخوریم. 
»تقوا«یی الزم است، به عنوان یک عامل حفاظت و باز دارنده، تا در 
سراشیبی های سقوط و در زلزله های هبوط شرف، نگهبانمان باشد. 
اگر »نفس اماره« را مهار نکنیم، اگر »غرایز شهوانی« از کنترل مان 
خارج شود، اگر »دنیازدگی« به ســراغمان آید! از تو »توفیق« و 
»عصمت« خواسته ایم. »عصمت«ی باید، تا قلب و فکرم، از گناه و 
عصیان، مصون باشد. خدایا... قلبمان را به تو می سپاریم، پاک کننده 
جان ها و مطهــر دل هایی، خدایــا... در »طهارت قلــب«، به تو 
محتاجیم، حاجتمان را برآور یا قاضی الحاجات.  استاد جواد محدثی

تربیت مطهر
براساس دیدگاه شهید مطهری

تربیتی که مبتنی بر پرورش نیروی درونی و ذاتی انسان  نباشد
 تربیت نیست بلکه صنعت است 

تربیت با صنعت متفاوت است
» مهمترین بحث اســتاد مطهري در 
حوزه تربیت این است که تربیت را در 
برابر صنعت قــرار مي دهد.« مصدقي 
راد با بیان این جمله مي افزاید : « ایشان 
معتقد است تربیت یعني مهیا سازي و 
رشد دادن استعدادهاي بالقوه دروني 
و ذاتي هر موجــودي ، اینكه بتوان آن 
اســتعداد را به کمال رساند و درمسیر 
کمال،به حرکت ادامه داد که این، نقطه 
مقابل صنعت است یعني ساختن،آنگونه 
که مي خواهیم. روش هایي که منجر به 
کورکردن و ازبین بردن اســتعدادهاي 
افراد شــده و درعین حال تالش دارد 
خــالف اســتعداد ذاتي پیــش رود 
انتقاد کــرده و آن را صنعت مي داند و 

نه تربیت.« 

مکث

گزارش
تعلیم و تربیت در دین اســالم ازجمله مهم ترین ارکان است و در فلسفه 
خلقت بشر نیز می توان این نكته را یافت که خداوند انسان را خلق کرده 
تا به وسیله تربیت درست، به کمال دست یابد. بر همین اساس دین اسالم 
برای دستیابی به تعلیم و تربیت درست،  قواعدی را تعیین کرده است. آنچه در اسالم مورد 
تأکید و اهمیت قرار گرفته و متفكران اسالمی نیز بر محور آن حرکت می کنند،  تأکید بر 
مسئله » تعقل« است و به پرورش فكر و اندیشه انســان، به عنوان نخستین رکن تعلیم 
و تربیت اسالمی توجه شده است. در این میان استاد شــهید مرتضی مطهری ازجمله 
متفكران اسالمی اســت که بر موضوع تربیت از همان دوران کودکی و حتی پیش از آن 
توجه بسیار کرده و »خود سازی« والدین و مربیان را پیش نیاز تربیت فرزندان قرار داده و 
راه تربیت درست را از مسیر تعقل و عقالنیت تعریف کرده است. براساس آنچه در مبانی 
تربیت اسالمی مطرح می شــود همه افراد چه مربیان و چه والدین و اعضای خانواده در 
تربیت فرزندان و کودکان مسئول هســتند و کودکان از همه آنها الگو می گیرند. به گفته 
محمد مسعود مصدقی راد، مدرس آثار شهید مطهری، ایشان در این خصوص معتقد است 
بنیادی ترین بحث در مقوله تربیت همین خودسازی است. در باور شهید مطهری سالمت 
روان آدمی در گرو نظم دادن به غرایز و خودهای درونی است و اگر در جدال و درگیری عقل 
و نفس یا اراده اخالقی و هوای نفسانی،  اولی بر دومی فائق آید و پیروز شود،  پایه شخصیت 

اخالقی و خصلت های انسانی ساخته شده و انسان مجهز به اخالق الهی می شود.

علم جدای از عقل 
شــهید مطهری معتقد بر تفکیک علم از عقل اســت و بر عقالنیت و 
پرورش عقل تأکید بسیاری دارد. به گفته مدرس آثار شهید مطهری، 
ایشان با همین رویکرد بر سیستم های آموزشــی سنتی انتقاد کرده 
و با اشــاره به اینکه اگر آموزش را آب درنظــر بگیریم و ذهن متعلم و 
دانش آموز را مانند یک حوض، معلم مانند کســی اســت که آب را از 
بیرون به داخل حوض ریخته و به آن منتقل می کند درحالی که باید 
به گونه ای عمل کرد که این حوض خودش به چشمه جوشانی تبدیل 
شود و خودش علم تولید کند. مصدقی راد، در گفت وگو با همشهری 
می افزاید:  »ایشان همچنین به کسانی که سال های طوالنی در محضر 
استادان مختلف و گوناگون درس دیده اند نیز انتقاد کرده و با اشاره به 
افرادی که بعد از طی سال های اندک و استادان کمتر،  به درجات باالیی 
رسیدند می گوید این افراد چون به صورت مستقل توانستند مباحث را 
پیش ببرند به درجه باالیی رسیدند و مستقل شدند اما برخی تا سال ها 
وابسته شده و به دلیل بهره مندی از استادان متعدد نتوانستند روی پای 

خودشان بایستند«.

کمال؛  ثمره سختی در راه تربیت
او درخصوص دیدگاه استاد مطهری در حوزه تربیت روحی کودک به یکی از 
سخنرانی های ایشان که در جلد 23مجموعه آثار نیز منتشرشده اشاره کرده 
و می گوید:  »ایشــان در این خصوص به کتاب » امیل« نوشته ژان ژاک روسو 
فیلسوف و نویسنده قرن 18اهل سوئیس اشاره کرده که معتقد بر تربیت فرزند 
در دامن سختی هاست و در کتاب خود تأکید می کند که بدبخت تر از فرزندان 
افرادی که بچه های خود را در ناز و نعمت پرورش می دهند نیســت. اســتاد 
مطهری در واقع در توضیح دیدگاه روسو در این کتاب می گوید این کودکانی 
که در انواع نعمت ها و توجه ها رشد کرده و سختی ندیده اند،  در برابر مصیبت ها 
حساس شــده و در برابر لذت ها نیز بی تفاوت می شــوند و به حدی زودرنج 
می شوند که حتی وزیدن باد مالیمی از ناراحتی آنها را رنج می دهد.« به عبارت 
دیگر این استاد شهید بر سختی کشیدن در راه تربیت تأکید کرده و آن را عامل 
رشد و کمال می داند. او در باب تحمل ســختی با اشاره به تمثیلی از مثنوی 
موالنا بر دانه کوچک گندمی اشاره می کند که بر اثر فشار و سختی در خاک، 
 رشد می کند و  به خوشه گندم تبدیل می شود و با چندین بار تحمل فشار داس 

و سنگ آسیاب و حرارت تنور در نهایت  به نان بسیار با ارزش بدل می شود.
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در آســتانه تعطیالت عید فطر  برای 
نخستین بار ستاد مرکزی هماهنگی 
خدمات سفر از 4اســتان کشور که 
بیشــترین حجم ورود مســافر در تعطیالت عید فطر 
را به خود اختصاص می دهند خبر داده اســت. با این 
اعالم، شــهرهای شــیراز، مازندران و گیالن در صدر 
ورود گردشــگران تعطیــالت عید فطر قــرار دارند و 
 مشهد و یزد نیز با انبوه مســافران و گردشگران مواجه 

خواهند شد.
براساس اعالم وزارت میراث فرهنگی، مصطفی فاطمی، 
دبیر ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در جلسه 
صبح دیروز این ســتاد اعالم کرد که بیشترین حجم 
مســافر در تعطیالت عید فطر تا این لحظه به شــهر 
شــیراز و پس از آن به اســتان های مازندران و گیالن 
مربوط است. این نخستین بار در کشور است که ستاد 
هماهنگی خدمات ســفر به  غیر از نوروز در تعطیالت 
عید فطر نیز فعال شده و به برنامه ریزی و خدمت رسانی 
به گردشگران پرداخته است؛ اتفاقی که تا پیش از این 
تنها محدود به ســفرهای نوروزی می شد و پس از آن 
ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور متشکل از چندین 
دستگاه دولتی تعطیل می شد و تا نوروز سال آینده به 

کما می رفت.
ستاد هماهنگی خدمات ســفر پیش بینی کرده است 
که در تعطیالت عید فطر و با توجه به اردیبهشــت ماه 
که بهترین فصل برای سفر در ایران است، استان های 
مختلف کشور با افزایش سفرها مواجه شوند. برهمین 
اساس نیز 2روز قبل دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر 
اعالم کرده بود که استان های فارس،یزد و اصفهان دیگر 
توان میزبانی از گردشگران عید فطر را نخواهند داشت 
و بهتر است گردشگران عالقه مند به سفر در تعطیالت 
عید فطر به دلیل پر شدن ظرفیت هتل ها و اقامتگاه ها 
به فکر جایگزینی شــهرهای دیگر در این استان ها یا 

استان های خلوت تر برای سفر باشند.
مصطفی فاطمی که مسئولیت گردشگری داخلی نیز 
به او واگذار شده اســت، همین دیروز در جلسه ستاد 
هماهنگی خدمات ســفر گفته اســت، پس از شیراز 
و استان های مازندران و گیالن، شــهرهای اصفهان، 
همدان، سنندج، کاشــان و مشــهد نیز تا این لحظه 
بیشــترین حجم رزرو در مراکز اقامتی را داشته اند و 
اســتان های کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و لرستان 
با افزایش رزرو اماکن اقامتی رســمی مواجه شده اند 
و پیش بینی می شود حجم مســافران ورودی به این 

استان ها افزایش خواهد داشت.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر همچنین، 
درحالی که بیش از ۱۱۰۰نفــر در تصادف های نوروز 
ســال۱4۰۱ جان خود را از دســت داده اند، در جلسه 
مدیریت ســفرها در تعطیالت عید فطر، به تمهیدات 
درنظر گرفته شــده برای کاهش تصادف های جاده ای 
اشــاره کرد و افــزود: در ورودی شــهرها کمپ هایی 
با اســتفاده از ظرفیــت چادرهای عشــایری با هدف 
کاهش تصادف هــا راه اندازی خواهد شــد و در فاصله 
۳۰کیلومتری شــهرها، گردشــگران با حضور در این 
چادرهای عشایری ضمن آشــنایی بیشتر با فرهنگ 
عشایر، می توانند مدتی را استراحت کنند. شهر شیراز 
در اســتان فارس اما هم در نوروز۱4۰۱ و هم براساس 
پیش بینی های ســتاد هماهنگی خدمات ســفر رتبه 
نخست ورود گردشــگران در تعطیالت عید فطر را به  
خود اختصاص خواهد داد. براســاس آنچه سیدموید 
محســن نژاد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان فارس خبر داده است، از ۱۰روز 
گذشته، ظرفیت اسکان هتل های استان فارس و به ویژه 
شهر شیراز برای اقامت گردشگران تکمیل شده و این 
موضوع، بیانگر آن است که پس از ایام نوروز شاهد موج 
دیگری از سفر در تعطیالت عید سعید فطر خواهیم بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان فارس از گردشــگران عید فطر خواسته است 
به دلیل تکمیل ظرفیت هتل ها و اقامتگاه های شیراز، 

شهرستان های دیگر این استان نظیر شهرستان های 
الر، المرد، جهرم، فســا، زرقان، داراب و نورآباد را برای 
اسکان و سفر انتخاب کنند. استان فارس براساس اعالم 
ایرنا، تنها 2۳هزار تخت اقامتی در هتل ها و مهمانپذیرها 
و اقامتگاه های بومگردی دارد که در اردیبهشت۱4۰۱ 
و در تعطیالت عید فطــر همچون وضعیتــی که در 
نوروز۱4۰۱ وجود داشــت، تمامی مراکز اقامتی شهر 
شــیراز برای تعطیالت عید فطر رزرو شــده و هتل ها 
و مراکز اقامتی این شــهر قادر به مهمانپذیری بیشتر 
نیستند. شهر یزد هم وضعیتی شــبیه به شیراز دارد و 
همین دیروز احمد آخوندی، مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان یزد از تکمیل ظرفیت 
9۰درصدی هتل ها و مراکز اقامتی این شهر از امروز تا 
پایان هفته خبر داد و از گردشگران و مسافران تعطیالت 
عید فطر خواست دیگر شهرســتان های استان یزد را 

جایگزین سفر به جای ماندگاری در شهر یزد کنند.
به گفتــه آخونــدی، ۷۰درصــد ظرفیــت هتل ها و 
اقامتگاه های ســنتی کل اســتان یزد تا دیروز اشغال 
شــده و 9۰درصد هتل ها و مراکز اقامتی شهر یزد نیز 
تکمیل ظرفیت شده اند. از مازندران هم خبر می رسد 
که هتل های این اســتان همچنــان در حال پذیرش 
مسافر هستند و براساس آنچه مهران حسنی، مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
مازندران به ایرنا خبر داده است، پذیرش مسافران این 

استان تا ظرفیت بیش از یک میلیون نفر-شب اقامت در 
مراکز اقامتی این استان تکمیل شده است. نوروز۱4۰۱ 
براساس آمارهای رسمی، استان مازندران با ثبت حدود 
۱۵میلیون نفر-شب اقامت در زیرساخت های اقامتی 
رســمی، به طور میانگین 9۰۰هزار نفر-شب اقامت را 
در این استان ثبت کرد. از مشهد هم خبر می رسد که 
 تا لحظه تنظیم این گزارش، پیش بینی ثبت 2۵۰هزار
نفر- شــب اقامت انجام شده اســت. آنطور که حجت 
گنابــادی، معاون هماهنگــی مدیریت امــور زائران 
استانداری خراســان رضوی به ایسنا گفته است، ورود 
زائران به مشــهد در عید فطر به لحــاظ آماری قابل 
پیش بینی نیست، اما با توجه به تعطیالت وسط هفته 
عید فطر، بهبود شــرایط کرونایــی، وضعیت مطلوب 
هوا و عدم سفر مردم در 2سال گذشته و نوروز۱4۰۱، 
پیش بینی می شــود در عید فطر با حجــم قابل توجه 

زائران مواجه شویم. 
براساس آمار اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان 
رضوی، واحدهای اقامتی شهر مشهد همچنان به سمت 
تکمیل ظرفیت حرکت می کنند؛ بنابراین پیش بینی 
ظرفیت مکمل برای میزبانی از گردشــگران و زائران 
بیشتر شهر مشهد انجام شده اســت. تاکنون بیش از 
2۵۰هزار نفر- شب اقامت برای مشهد در تعطیالت عید 
فطر پیش بینی شده که ۱۱۸هزار ظرفیت اقامتی آن 

مربوط به واحدهای رسمی است. 

از پذیرش گردشگر جدید معذوریم! 
 ظرفیت اماکن اقامتی شیراز، یزد، گیالن و مازندران برای تعطیالت عید فطر تکمیل است

سفر

همه به یاری موزه ملی ایران بشتابیم 
 نکته اول: بازدید وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی از مخزن موزه ملی ایــران واکنش های 
متعددی را به همراه داشــته و این نشــان از احســاس 
مسئولیت جامعه به میراث فرهنگی و اخبار مرتبط با آن 
است و این ضامن صیانت از یک هویت ملی کهن و جای 

بسی خرسندی است و از آنها قدردانی می کنم.
نکته دوم: بازدید وزیر از مخزن با هدف آشنایی و بررسی 
وضعیت ایــن مکان به عنــوان یکــی از مهم ترین مراکز 
نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی صورت گرفته و وقتی که 
با غنا و تعداد باالی آثار در مخزن روبه رو شدند، با نگاهی 
ویژه این پیام ویدئویی را اعالم کردند: »آثار فراوانی داریم و 

فضای موجود برای نمایش پاسخگو نیست«.
در واقع این پیام را هم برای مســئوالن و هم برای مردم 
مخابره کردند تا با یاری همدیگر بتوانیم با یک همت عالی 
آثار بیشــتری را نمایش دهیم؛ نکته ای که باید آن را یک 

خواست و برنامه ملی تلقی کرد.
نکته سوم: در این بازدید آقــای وزیر موضوعات دیگری 
از مشــکالت بنیادی موزه را از نزدیک مشــاهده کردند. 
مانند ضرورت بازســازی مــوزه ایران باســتان، تقویت 
زیرساخت های ســایبری موزه ها، ادامه استاندارد سازی  
مخــازن و خبرهای خوشــی کــه متعاقبا دربــاره آنها 

اطالع رسانی خواهد شد.
مطالب مهمــی  در متن پیام ایشــان بود کــه باید مورد 
توجه قرارگیرد و از اصــل موضوع و آرزوهای دیرینه همه 
دوستداران میراث فرهنگی برای موزه ملی فاصله نگیریم و 
بهتر است همگی کمک کنیم تا موزه ملی ایران روزبه روز 
به وضعیت بهتر و مطلوب تری برسد؛ چرا که همه ما وظیفه 
داریم میراث بان و حافظ خوبی برای یک گذشته پرافتخار 

باشیم و آن را به نسل های بعد بسپاریم.
در توضیح آثاری که ایشــان در دست داشــتند: وزیر با 
هماهنگی امنای اموال حاضر، با پوشش دستکش و صرفا 
آثاری را که امکان داشت با دست و باقی را در محل خود 
و روی میز مشاهده کردند و آقای وزیر کامال همراه برای 

رعایت مقررات در زمان بازدید بودند.
نکته چهارم: آقای وزیر پس از این بازدید با حساســیت 
موضوع حفاظت از اشــیای فرهنگی و تاریخی را در موزه 
دنبال می کنند.   همچنین موضوعات کلیدی مغفول مانده 

موزه را نیز مورد عنایت ویژه قرار می دهند.
امیدوارم ساختمانی در خور موزه در قرن جدید بسازیم و 

موزه فعلی را استاندارد کنیم.
از وزیر محترم سپاســگزاریم با این بازدید، فرصتی برای 
دیده شدن مشــکالت موزه ملی ایران فراهم کرد  و ازهمه 
کسانی که با نقدهای دلسوزانه نشــان دادند حامی موزه 

ملی ایران هستند از آنها هم قدردانی می کنیم. 

حسن اکبری 
معاون محیط زیست طبیعی 

پیش بینی کــرده بودیم تولــد توله های 
یوز در تاریخ ۱۰اردیبهشت انجام  شود، 
اما تولد توله ها با یکی، دو روز تأخیر یا 
تعجیل طبیعی است. در صورت زایمان 
موفق، این نخستین بار در جهان است 
که یــوز آســیایی به صــورت طبیعــی در 
اســارت، بــاردار شــده و موفــق بــه دنیا 

آوردن توله می شود.

سمیه رفیعی
رئیس فراکسیون محیط زیست 

مجلس
رســالت ما جلوگیری از تهدید زیستی 
خلیج فــارس اســت. تهدیــدی کــه در 
چندســال اخیــر بــا حضــور ترالرهــا بــه 
حداکثر رســیده اســت. امروز رســالت 
ما جلوگیــری از تهدیــدی اســت که در 
چندســال اخیــر بــا حضــور ترالرهــا بــه 
حداکثر رســید. دریا بــه شــرط رفتار با 

قاعده بشر سخاوتمند است.

نقل قول خبر

درصــد از ســهم تنــوع زیســتی دنیــا 
متعلــق بــه قورباغه هــا و وزغ هــا بــا 
تنوع زیســتی بــاال و شناســایی 7 هزار 
و 498 گونــه اســت و به گفتــه باربــد 
صفایی مهــر، رئیــس هیــأت مدیــره 
پــارس،  خزنده شناســان  مؤسســه 
قورباغه هــا و وزغ ها نقــش اکولوژیک 
بسیار ارزشــمندی در حفظ تاالب ها و 

تعادل اکوسیستم ها دارند.

۸۹

ســانتی متر یــخ منجمــد شــده بر ســطح 
دریاچه نئور، عامل مرگ ماهی های این 
دریاچه به دلیل نرسیدن اکسیژن اعالم 
شــد و اداره  کل حفاظت محیط زیســت 
استان اردبیل اعالم کرد: گونه تلف شده 
از نوع کاراس و از خانــواده کپور ماهیان 
و جزو گونه  مهاجم تاالب نئور اســت که 
بر اســاس طرح احیا و نقشه راه نئور، در 
فصــول مختلف بــه صــورت فیزیکی نیز 

صید و حذف می شود. 
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 خراسان شمالی بیش از هر چیز به چوخه داران و گود 
جوانمردانه شان شهره است؛ گودی که 2سال گذشته 
به دلیل شیوع کرونا و تحت تأثیر محدودیت های ناشی 
از این پاندمی، نتوانست میزبان پهلوانان باشد. امسال اما 
کاهش شیوع کرونا و واکسیناسیون سراسری، شرایط 
را برای برگزاری آیین ها و برنامه های مختلف فرهنگی، 
هنری و ورزشی فراهم کرد و کشتی باچوخه هم از این 
قافله عقب نماند. از ابتدای امســال تاکنون مسابقات 
کشــتی باچوخه در اســفراین، راز و جرگالن، مانه و 
سملقان و شیروان برگزار شده است و فاروج، شیروان و 
بجنورد طی روزهای آینده به مناسبت عیدفطر بخش 

دیگری از این مسابقات را میزبانی می کنند.

گود جوانمردان 
کشتی »باچوخه« یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین 
ورزش های سنتی و بومی ایران است که نواحی شمالی 
خراسان یا همان خراسان  شــمالی و بخشی از شمال 
خراسان رضوی خاستگاه آن محسوب می شود. کشتی 
با چوخه در گذشته کشتی کردی نامیده و یکی از سنن 

مردم کرد شمال خراسان محسوب می شد.
روایت های مختلفی برای این سنت کرمانجی ها وجود 
دارد؛ برخی آن را به آیین های عروســی و جشــن ها و 
عده ای دیگر تاریخ آن را به کــوچ کردهای کرمانج به 

خراسان و دفاع از مرزها نسبت می دهند.
علت نام گذاری کشتی باچوخه استفاده کشتی گیران 
از لباسی خاص هنگام کشتی گرفتن است. »چوخه« 
یا »چوخا« نام نوعی از لباس سنتی است که دامپروران 

کرد شمال خراسان آن را بر تن می کرده اند.
در این آیین، کشتی گیران با چوخه هایی که بر تن دارند 
و شالی که به کمر خود می بندند و شلواری که تا باالی 
زانو باال زده اند، وارد میدان می شــوند، بوسه بر خاک 
گود می زنند و با ادای احترام به تماشاگران، راز و نیاز با 
خدای رضوان و اجازه از پیشکسوتان مبارزه خود را آغاز 
می کنند.گودی که کشتی گیران بر آن بوسه می زنند، 

پوشیده شده از ماسه و خاک است.
در حین کشــتی، نوای ســرنا و دهل یا قشمه و دهل 
بخشــی ها با ریتم خاصی شروع شــده و به تدریج که 
کشتی اوج می گیرد، ریتم آن نیز تندتر می شود و وقتی 

زورآزمایی کشــتی گیران به اوج می رســد، بر سرعت 
نواختن طبل و سرنا افزوده می شود.

بدون معرفت، پهلوان نمی شویم
پهلوان قاسم اســدی، رئیس انجمن کشتی باچوخه 
خراسان شمالی که از 40ســال پیش تاکنون در این 
رشــته فعال اســت به همشــهری می گوید: کشتی 
باچوخه بیش از 400ســال قدمت دارد و در گذشــته 
رسم بود که در آیین ها، جشــن ها و عروسی ها کشتی 
باچوخه می گرفتند. پهلوان اسدی با بیان اینکه کشتی 
باچوخه در گذشته قانون مشخص یا وزن کشی نداشت، 
می افزاید: این کشــتی هم اکنون مثل سایر رشته های 
ورزشی قوانین خاص خود را دارد، هیأت های ورزشی 
آن در هر شهر و شهرستان تشکیل شده اند و ورزشکاران 

بعد از وزن کشی در گروه خود به مسابقه می پردازند.
به گفته او، اصل در کشتی باچوخه مثل همه ورزش های 
پهلوانی، اخالق و مرام و معرفت است و هیچ ورزشکاری 

بدون مرام و معرفت پهلوان نمی شود.
اسدی توضیح می دهد: ورزشکاران و پهلوانان کشتی 
باچوخه با وضو به گود وارد می شوند، با اخالق مسابقه 

می دهند، اعتراض و شلوغی بیجا نمی کنند، جوانمردانه 
مبارزه می کنند و اگر اختالفی هم بین 2ورزشکار وجود 
داشته باشد، حکم، حکم پهلوان اســت و ورزشکاران 
از ســر ادب و احترام از پهلوان تبعیت می کنند. رئیس 
انجمن کشتی باچوخه خراسان شمالی تأکید می کند؛ 
هرچند حاال به جــای آموزش در کوچــه و خیابان و 
محله ها، کشتی باچوخه در آموزشگاه ها آموزش داده 
می شود، اما همه تالش مربیان و پهلوانان این است که 
منش و روش این رشــته اخالق مدار را به نسل جدید 

آموزش دهند.

پیگیری برای استقالل باچوخه
معاون توســعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان شمالی با بیان اینکه مسابقات کشتی با چوخه 
به شــور و هیجان خاصی بعد از 2ســال وقفه در حال 
برگزاری است، به همشــهری می گوید: پیش از عید 
مســابقات قندی این رشته برگزار شــد )به مسابقات 
غیررسمی باچوخه »قندی« یا جایزه ای گفته می شود 
که قوانین خاصی ندارد، رسمی نیست و هر جایی ممکن 
است اجرا شود( تا ورزشکاران آماده شوند، اما مسابقات 

اصلــی در فروردین برگزار می شــود و چند مســابقه 
باقی مانده هم به مناسبت عیدفطر طی روزهای آینده 
برگزار خواهد شــد. داوود خدابنده با بیان اینکه بیش 
از یك هزار نفر در خراسان شــمالی در این رشته فعال 
هستند، می افزاید: روال کشتی به این صورت است که 
اعتبار برگزاری مسابقات آن را مردم جمع می کنند، اما 

اداره ورزش و جوانان هم کمك می کند.
او با بیان اینکه این رشته از سال85 زیرنظر فدراسیون 
ورزش روستایی و بازی های بومی- محلی قرار گرفته 
اســت، ادامه می دهد: پیگیری برای ثبــت قوانین در 
فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی-محلی، 
تشکیل یك فدراســیون و مستقل شــدن این رشته 

ورزشی ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

   
در زمان برگزاری مسابقات کشــتی با چوخه بیش از 
5-4 هزار نفر تماشاگر شاهد بازی ها هستند و اگر این 
رشته ضابطه مند شود، عالوه بر برگزاری مسابقات ملی 
و بین المللی، می تواند توسعه اقتصادی و گردشگری را 

هم برای خراسان شمالی به دنبال داشته باشد. 

بازگشتچوخهداران
مسابقات کشتی باچوخه خراسان شمالی، بعد از 2سال وقفه به دلیل شیوع کرونا امسال با استقبال گسترده مردم برگزار شد

 نمایش 2میلیون شاخه گل الله
در آسارا

تا پیش از همه گیری کرونا، البرز شــاهد برگزاری جشــنواره ها و 
رویدادهای بســیاری بود که موجب جلب گردشگران عالقه مند  به 
موضوعات مختلف به ویژه گل و گیاه بود. وجود باغ گیاه  شناســی، 
پرورش انواع گل و گیاه و ثبت چندگونه ازجمله گونه الله البرز که 
5سال قبل طی مراسمی با حضور نمایندگان انجمن سلطنتی الله 
هلند در محل باغ الله ها در روستای گرماب )بخش آسارا( انتخاب 
شد، این استان را در زمینه پرورش و نمایش انواع گیاهان بسیار توانا 
کرده است. با این حال در2سال گذشته رویدادهای ویژه گل و گیاه در 
استان به حالت تعلیق درآمده بود و بهار امسال با برگزاری هشتمین 

دوره جشنواره الله کرج دوباره این روند آغاز شد.
این روزها هم جشنواره گل الله آســارا به مناسبت عید سعید فطر 
کار خود را آغاز کرده است تا بخش بیشتری از مردم کشور بتوانند به 

تماشای گل های زیبای استان البرز بروند.

نمایش 43گونه الله در آسارا
جشنواره گل الله آسارا روز شنبه، 10اردیبهشت به مناسبت عید فطر 
با نمایش بیش از 2میلیون گل الله کار خود را آغاز کرد. شهردار آسارا 
درباره این جشنواره به همشهری می گوید: گل های الله جشنواره 
آسارا در فضایی به وسعت 4هکتار کاشته شده که محیط  با نشاطی را 

برای بازدیدکنندگان و گردشگران ایجاد کرده است.
محمدباقر آســرایی با بیان اینکه هدف شــهرداری آســارا توسعه 
گردشــگری پایدار و سازگار با محیط زیســت منطقه است، اظهار 
می کند: آسارا جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای زیبایی دارد که 
مورد توجه گردشــگران اســت. با این حال برای حفظ منطقه باید 
رویکردی حافظ محیط زیســت داشــت و از ظرفیت های آسارا به 
درستی استفاده کرد. به همین دلیل شــهرداری در ایجاد باغ الله 
مشارکت کرده تا هر سال فضایی جالب و سازگار با محیط زیست در 

اختیار گردشگران قرار گیرد. 
شهردار آسارا با بیان اینکه نمایشــگاه گل الله آسارا هر سال برگزار 
خواهد شد، اظهار می کند: این جشنواره با همکاری شهرداری آسارا و 
بخش خصوصی برگزار شده است. چنین رویدادهایی نه تنها به شکل 
مستقل زمینه اشتغال را در منطقه افزایش می دهند، بلکه به دلیل 
جلب گردشگران موجب رونق مشاغل خدماتی شهر هم می شوند، 

مسئله ای که برای ما بسیار مهم است.

   
جشنواره گل الله آسارا دومین رویداد مربوط به گل و گیاه در استان 
البرز اســت، پیش از این هشتمین جشــنواره گل الله کرج پس از 
2سال وقفه در این شهر برگزار شــده بود. جشنواره »گل محمدی 
و گالبگیری« در باغ گل سرخ شهر هشــتگرد برنامه دیگری است 
که از 12اردیبهشــت تا 12خرداد در این شــهر برگزار می شود تا 
گل های اســتان البرز تا روزهای پایانی بهار میزبان عالقه مندان به 

گل و گیاه باشد.

هفته فرهنگی اصفهان برگزار می شود
معاون فرهنگی شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشــی اصفهان گفت: هفته فرهنگی این کالنشــهر با محوریت 
معرفی هرچه بیشتر مشــاهیر و مفاخر و فرهنگ این دیار برگزار 

می شود.
به گزارش ایرنا، مجتبی شــاهمرادی افزود: 1۳ تا 1۹ اردیبهشت 
برای برگزاری این هفته متشکل از انواع رویدادهای فرهنگی هنری 

درنظر گرفته شده است.
به گفته وی، هفته فرهنگی اصفهان روزهای ســیزدهم تا نوزدهم 
اردیبهشــت  به ترتیب به نام شــیخ  بهایی، آیت اهلل سیدابوالحسن 
اصفهانی، شهید سردار حسین خرازی، استاد صغیر اصفهانی، استاد 
حاج مصورالملکی، بانو علویه همایونی و عالمه جالل الدین همایی 
نامگذاری شده است. شــاهمرادی ادامه داد: همزمان با این هفته، 
دبیرخانه فرهنگــی زاینده رود با محوریت ضــرورت توجه هرچه 
بیشــتر به این رودخانه راه اندازی خواهد شــد که امیدواریم گام 
مثبتی برای احیای دائمی این رود داشته باشد. وی افزود: چهاردهم 
اردیبهشــت  به نام آیت اهلل سیدابوالحسن اصفهانی نامگذاری و در 
این راستا رویدادی برای ناگفته های مشروطه اصفهان درنظر گرفته 
شده اســت. به گفته او، همایش بزرگ پیاده روی با حضور اعضای 
1۷0ایستگاه ورزشی اصفهان ازجمله برنامه های این روز خواهد بود.

 خبر

حمیده پازوکی؛ خبرنگارپیگیری

۷۲درصد بــرق زنجان در بخــش تولید 
مصــرف می شــود. بــه گــزارش ایســنا 
و به گفتــه پیــام جــوادی، مدیرعامــل 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان، 
بیشــتر مصرف برق اســتان زنجــان در 

بخش صنعت و کشاورزی است.
ناتــرازی در تولیــد و مصــرف از ســال 
امســال  و  شــده  شــروع  گذشــته 
هــم ادامــه دارد. محدودیــت زمــان و 
برنامه هــای  تولیــد،  زمان بربــودن 
پیش بینی شده برای افزایش تولید برق 
 در کشــور بــزودی تحقــق صددرصدی

نخواهد داشت.

  ۷۲
 درصد

زنجان

600کیلومتر از نهرهای گیالن الیروبی 
شده است. به گزارش ایسنا و به نقل 
از امیــر مــرادی، مدیــرکل مدیریــت 
بحران گیالن، براســاس پیش بینی ها 
الیروبــی نهرهــای اســتان در ماه آینده 
بــه ۱000کیلومتر خواهد رســید. با این 
حــال امســال الیروبــی رودخانه هــای 
استان نســبت به ســال قبل 40درصد 

رشد داشته است.  

 ۶۰۰
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مدیر اجرایی ســندیکای کارخانه های چای شمال 
از کاهش برداشت برگ ســبز چای به دلیل تداوم 
سرما در استان های شمالی خبر داده است. به گفته 
او، این امر فعالیت کارخانه های فرآوری چای را نیز 
در این استان ها محدود کرده است. صادق حسنی 
می گویــد: از میان 170کارخانه فــرآوری چای در 
شــمال کشــور فقط 10کارخانه در حال فعالیت 
هستند و بقیه به دلیل رشد ناکافی برگ سبز چای 
و میزان کم برداشت این محصول هنوز کار خود را 
آغاز نکرده اند. حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای 
نیز اخیرا از انعقاد قرارداد این سازمان با 30کارخانه 
فرآوری چای خبر داده و اعالم کرده است؛ با توجه به 
سردی هوا و تأخیر در برداشت برگ سبز چای بقیه 
کارخانه ها به تدریج وارد فرایند خرید می شوند. با این 
حال، کم بودن میزان برداشت محصول چای شمال تا 
امروز را نمی توان به حساب افت میزان تولید گذاشت 
زیرا گرم تر شدن هوا رشد مناسب تر برگ  ها و افزایش 

میزان برداشت را نیز به دنبال خواهد داشت.

چای؛ از تولید تا تقاضا
سال گذشــته خشکســالی و کمبود بارش میزان 
برداشت بسیاری از محصوالت زراعی و باغی را - که 
شــاخص ترین آنها برنج و زیتــون بودند - کاهش 
داد، اما چای از این آســیب مصــون ماند و به گفته 
رئیس اتحادیه تولیدکننــدگان، بازرگانان و صنایع 
بســته بندی چای، میزان برداشــت این محصول 

حتی نسبت به سال99 افزایشی هم بود. حمیدرضا 
موثقی، دی ماه سال گذشته در گفت وگو با همشهری 
میزان تولید چای کشور در ســال زراعی1400 را 
30هزار تن اعالم کرد که در مقایســه با سال پیش 
از آن یک هزار تن افزایش داشــت. این میزان چای 
خشــک از 131هزار تن برگ سبز برداشتی در این 
سال استحصال شده بود که با توجه به پیش بینی  های 
صورت گرفته در زمینه افزایش میزان برداشت برگ 
سبز چای به 140هزار تن در امسال، به نظر می رسد 
تولید چای خشک نیز تا 32هزار تن افزایش یابد. با 
این حال، این میزان تولید درصورت تحقق نیز کمتر 
از یک سوم نیاز بازار را تامین می کند. نیاز ساالنه بازار 
چای به گفته رئیس ســازمان چای، 7۵ تا ۸0هزار 
تن است اما کارشناسان مســتقل میزان تقاضا را تا 

100هزار تن بازار نیز برآورد می  کنند.
 به طور معمول 30هزار تن از این میزان داخل کشور 
تولید می شــود و برای تامین مابقی نیاز الزم است 
واردات صورت گیرد. سال گذشته 7۵هزار تن چای 
با میانگین قیمت ۵دالر در هــر کیلو برای پر کردن 

شکاف تولید تا تقاضا در بازار چای وارد  شد.

افزایش 150درصدی قیمت چای در سال گذشته
بازار چای در 2ســال گذشته رشــد چشمگیری را 
در قیمت این محصول شــاهد بــود. گزارش  های 
مرکز آمار از افزایش 21هزار تومانی قیمت هر بسته 
نیم کیلویی چای خارجی از فروردین تا اسفند سال 
گذشــته حکایت دارد. براساس این گزارش، قیمت 
هر بســته چای خارجی )نیم کیلویــی( از 99هزار 
تومان در فروردین به 120هزار تومان در اسفندماه 
رسیده اســت. این گزارش همچنین نشان می دهد 

قیمت چای خارجی نه تنها در اسفندماه1400 در 
مقایسه با زمان مشابه سال قبل تورم 24.3درصدی 
داشته بلکه حتی نسبت به ماه قبل یعنی بهمن ماه 
هم 2درصد رشــد داشته اســت. با این حال، رصد 
قیمت ها در بازار قیمت هایی باالتر از نرخ های اعالمی 
مرکز آمار را نشــان می دهد. مشــاهدات میدانی 
خبرنگاران همشــهری هم نشــان می دهد قیمت 
بسته های نیم کیلویی انواع چای وارداتی در آذرماه 
سال گذشته 20درصد افزایش یافت و در برندهای 
معروف از 12۵هزار تومان به 1۵0هزار تومان رسید. 
قیمت 300هزار تومانی هــر کیلو چای خارجی در 
نهمین ماه از سال گذشته در حالی بود که این قیمت 
در مقایسه با نرخ های مدت مشــابه سال قبل از آن 

رشد 1۵0درصدی را نشان می داد.
 قیمت انواع چای ایرانی نیز در سال گذشته همگام 
با ارقام وارداتی افزایش یافت و تا کیلویی 1۵0هزار 
تومان باال رفــت. این قیمت تا امــروز ثابت مانده و 
هم اکنون هــر کیلو چای خارجــی در بازار مصرف 
300هزار تومان و قیمت هر کیلو چای ایرانی 140 تا 
1۵0هزار تومان به فروش می رسد؛ قیمتی که گفته 
می شود با توجه به رشد هزینه های تولید، امسال تا 
60درصد رشد خواهد داشت. روند افزایشی قیمت 
چای در شرایطی است که گفته می  شود رشد قیمت 
این کاال تقاضا برای مصرف آن را تا حدودی کاهش 
داده و مصرف کنندگان در خرید چای صرفه جویی 

می کنند.

احتمال افزایش 10 تا ۶0درصدی قیمت چای
مدیر اجرایی ســندیکای کارخانه های چای شمال 
در گفت وگو بــا خبرگزاری ها از احتمــال افزایش 

10 تا 60درصدی قیمت چای خشک برای امسال 
خبر داده است. حسنی افزایش هزینه های تولید و 
تأثیر آن بر قیمت تمام شده محصول را در این زمینه 
مؤثر دانسته و گفته است؛ دستمزد کارگران فصلی 
۸0درصد و هزینه گاز مصرفی 1۵0درصد افزایش 
داشته و از این رو طبیعتا شاهد افزایش قیمت ارقام 

مختلف چای خواهیم بود. 
درصدهای اعالم شده، به معنای آن است که هر کیلو 
چای خشک ایرانی وارد شــده به بازار، امسال بین 
16۵ تا 240هزار تومان قیمــت خواهد خورد. این 
در حالی است که قیمت چای وارداتی نیز با توجه به 
نوسان نرخ ارز، قطعا روندی افزایشی خواهد داشت 
و آن دسته از محموله های چای که همین امروز با ارز 
نیمایی وارد می شــود، با توجه به رشد 10درصدی 
قیمت ایــن ارز از ابتدای فروردین امســال، قطعا 
گران  تر از چای های وارد شده در ابتدای سال در بازار 

به فروش می رسد.
 نکته دیگر در این میان گالیه چای کاران از نرخ خرید 
تضمینی برگ ســبز این محصول است که ممکن 
اســت با امتناع کشــاورزان از فروش این محصول 
به دولت، قیمت چــای را در بــازار تحت تأثیر قرار 
دهد. قیمت خرید تضمینی برگ ســبز درجه یک 
در سال گذشته کیلویی 6هزارو690تومان بود که 
امسال با 37.۵درصد افزایش به 9هزارو200تومان 
رســید، قیمت چای درجه2 نیز ســال گذشــته 
4هزارو700تومان بود که امسال با 4۸.۵درصد رشد 
به کیلویی 7هزارو100تومان رسید. گفته می شود 
برخی کشاورزان نســبت به قیمت خرید برگ سبز 
چای معترض هستند و معتقدند این محصول باید با 

قیمت باالتری خریداری شود.

دورخیز چای برای رشد 60درصدی قیمت
برآوردها نشان می دهد قیمت هر کیلو چای ایرانی امسال به 16۵ تا 240هزار تومان می رسد

این بار سرما در بازار نوشیدنی گرم و پرطرفدار حاشیه ساز شد

وزارت اقتصاد با وضع ترمزهای مقرراتی تازه از برنامه خود برای خروج بانک ها از فعالیت های سفته بازانه رونمایی کرد
منع بانک ها از سرمایه گذاری در بازارهای ملک، ارز و طال

به دنبال ابالغ اصالحات جدید قانون مبارزه با قاچاق ارز 

ارز
در هفته گذشــته، دیروز وزارت اقتصاد از بســته ای 
رونمایی کرد که یکی از محورهای اصلی آن جلوگیری 
از فعالیت بانک ها در بازارهای امالک، طال و ارز است. بانک مرکزی در 
تالش است از طریق مقررات تازه از یک طرف جلوی خروج ارز را از کشور 
بگیرد و ازطرف دیگر ســفته بازی را در بازارهای امــالک، طال و ارز به 
حداقل برساند. به گزارش همشــهری، همزمان با کند شدن روند تورم 
بازارمسکن در فروردین امسال و همچنین بهبود درآمدهای ارزی در چند 
ماه گذشته، بانک مرکزی در تالش است از طریق اصالح قوانین قبلی و 
وضع مقررات تازه، شرایط را در بازارهای امالک، ارز و طال تثبیت کند و 

مانع از خروج ارز از کشور شود.

سابقه ماجرا در بازار ارز
این روند در بازار ارز، از آبان ماه پارســال و همزمان با رشد قیمت دالر 
تا 30هزار تومان آغاز شد اما با آغاز ســال جاری تعیین مقررات جدید 
سرعت بیشتری گرفته است به طوری که هفته گذشته اصالحات جدید 
قانون مبارزه با قاچاق ارز ابالغ شد که طبق آن هرگونه خرید و فروش 
ارز ازجمله معامــالت فردایی و خارج از شــبکه بانک ها و صرافی های 
مجاز، قاچاق اعالم شــد. طبق این مقررات تازه، ورود و خروج ارز باید 
با ضوابط شورای پول و اعتبار مطابق باشد در غیراین صورت به عنوان 
قاچاق ارز تلقی خواهد شــد. این قوانین تازه همچنین تأکید می کند؛ 
مسافران هوایی فقط می توانند حداکثر تا ۵هزار یورو و مسافران  زمینی 
حد اکثر 2هزار یورو ارز بدون اظهار از کشورخارج کنند. همچنین حمل 
و نگهداری ارز تا ســقف 10هزار یورو بالمانع است اما برای بیش از این 
میزان فرد باید صورتحســاب خرید از صرافی یا بانک در اختیار داشته 
باشــد. معامله حواله های ارزی نیز فقط در کارگزاری ها و صرافی های  
مجاز و دارای مجوز قابل انجام است. افرادی که غیر از این ضوابط عمل 

کنند، به عنوان قاچاق ارز مجرم تلقی می شوند.

جلوگیری از سفته بازی بانک
همگام با این روند دیروز وزارت اقتصاد با رونمایی از بســته راهبردها و 
سیاست های بخش بانکی، قوانینی را نیز برای جلوگیری از سفته بازی 
در بازارهای امالک، ارز و طال ابالغ کرد. طبق مفاد این بسته، بانک ها، از 

هرگونه سرمایه گذاری در زمینه های، ارز، طال، سکه، امالک و مستغالت 
ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی 
و مراکز خرید منع شده اند و تملیک در این دارایی ها برای بانک ها فقط با 
هدف تسویه تسهیالت اعطایی مجاز است. در این بسته تأکید شده، برای 
استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و 
هدایت منابع به سمت فعالیت های سودآور و ارزش آفرین، مؤسسه های 
اعتباری مکلفند با اجرای رویه های مناسب، به نحوی اقدام کنند که در 
پایان هر سال، نسبت مانده تسهیالت اعطایی به مانده سپرده ها )پس از 

کسر سپرده قانونی(، حداقل ۸0درصد باشد.
وزارت اقتصاد در حالی این راهبردها و سیاست های تازه را ابالغ کرده 
است که آمار ها نشان می دهد در طول سال های گذشته بخشی از منابع 
مردم در بانک ها صرف سفته بازی در بازارهای دارایی اعم از امالک، ارز 
و طال شده است. به گواه آمارهای رسمی، برخی از این منابع حتی بلوکه 

شده و به ناترازی بانک ها و ایجاد تورم منجر شده است.

اهمیت حفظ منابع ارزی
به باور تحلیلگران یکی از دالیل وضع مقررات تازه، سدبندی از تشدید 

موج های تورمی، در 3بازار امالک، طال و ارز با بهره گیری از منابع بانک ها 
بوده است. از بهار سال1397 یعنی از 4سال پیش به این سو، همزمان 
با وضع تحریم های جدید علیه ایران بازارهــای تورمی با امواج تورمی 

متعددی روبه رو بوده اند. 
کارشناســان در عین حــال بر این باورنــد که صرف نظــر از مقررات 
سختگیرانه ای که برای تثبیت 2بازار امالک و طال و همچنین جلوگیری 
از خروج ارز وضع کرده، بانک مرکزی باید تالش کند تا منابع ارزی را به 

شکلی بهینه تخصیص دهد.
وحید شقاقی شــهری، اقتصاددان در همین باره می گوید: نیاز است تا 
منابع ارزی را مثل گلوله های توپ و تفنگ برای خودمان درنظر بگیریم، 
زیرا حیاتی هستند. ممکن است دوباره سناریوهای بدبینانه ای پیش آید، 

بنابراین حیف است که این منابع را به سادگی از دست دهیم.
موسی شهبازی؛ مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلس نیز در این باره می گوید: در دهه های گذشته الگوی مشخص و 
قابل اتکایی برای اعطای منابع ارزی برای ایجاد زیرساخت ها نداشته ایم. 
به همین دلیل دسترسی به منابع ارزی به رانت تبدیل شده و هر کس 

تالش می کند به این رانت دست پیدا کند و این الگو باید اصالح شود.

سیدجوادساداتینژاد
وزیرجهادکشاورزی

نرخهایــیکــهدربــارهبرنــجایرانــی
اعــاممیشــودصحــتنــداردورقــم
مــوردنظــروزارتجهادکشــاورزیدر
کیلویــی زنجیــرهای فروشــگاههای
۶۴هزارو۹۰۰تومــاناســتکــهتوزیــع
امــابرخــیفروشــگاهها میشــود،
باالتــرازاینرقمبهعرضــهبرنجاقدام
میکننــد.بــاتوجــهبــهاینکــهامســال
3۰درصــدخشکســالیداشــتیمبرنج
ایرانــیبــاکمبــودعرضــهمواجهشــده
وهــرجــاکهعرضــهکــمشــودوتقاضا
افزایشیابدقیمتباالمــیرود.برنج
خارجــیهــمدرهمــهکشــوربــهنــرخ

مصوبدرحالتوزیعاست.

فرخنده رفائیگزارش
روزنامه نگار

کاهش قیمت محصوالت فرنگی بهاره
دومین هفته اردیبهشــت با کاهش قیمت بعضی از سبزی ها و 
محصوالت فرنگی نوبرانه در میادین آغاز شد. تره فرنگی، ریواس 
سبز و باقال در آخرین نرخنامه میادین میوه وتره بار کاهش قیمت 
داشتند که تره فرنگی با 3.400تومان کاهش رکورددار بود. در 
عوض کنگر پاک شده و برگ مو نسبت به هفته گذشته 2هزار 
تومان گران تر شده اند که البته کنگر به صورت پاک نشده 19هزار 
تومان عرضه می شــود. از هفته جاری ریــواس صورتی هم به 
محصوالت میادین افزوده شده که هر کیلو از آن 2۵هزار تومان 

قیمت گذاری شده است.

ریواس

17.000
50.000

نخود 
فرنگی

12.900
30.000

باقال سبز

19.500
37.000

لوبیا سبز

19.900
33.000

سیر تازه 
بدون برگ

20.000
40.000

تره فرنگی

7.500
30.000

 قیمت
در میادین

 قیمت
در سطح شهر

کیلوگرم/ تومان

برگ مو

27.000
40.000

تغییرات ۶ماهه قیمت کشک
قیمت انواع کشــک پاســتوریزه در6ماه گذشته 
بین 1۵ تا ۵0درصــد در برندهای مختلف افزایش 
داشته است. به گزارش همشهری، نگاهی به قیمت 
جدید محصوالت لبنی در دومین ماه از سال نشان 
می دهد که کشک نیز مانند دیگر محصوالت لبنی 
غیریارانه ای در ماه های گذشــته شــاهد افزایش 
قیمت بوده و میانگین قیمت هر کیلوگرم کشــک 
پاستوریزه از 30هزار تومان در آبان پارسال اکنون به 

4۵هزارتومان رسیده است. 

میادین

بازارها

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان

آبان 1400
اردیبهشت 1401

سمیه، شیشه ای 
650گرمی

32.500
35.000

آبان 1400
اردیبهشت 1401

کاله، لیوانی 
250گرمی

11.000
11.000

آبان 1400
اردیبهشت 1401

مجید، شیشه ای 
500گرمی

15.500
24.000

آبان 1400
اردیبهشت 1401

پگاه، لیوانی 
500گرمی

17.000
19.000

آبان 1400
اردیبهشت 1401

رامک، لیوانی 
500گرمی

19.000
22.000

آبان 1400
اردیبهشت 1401

کامبیز، شیشه ای 
235گرمی

14.500
17.500

آبان 1400
اردیبهشت 1401

برتر، شیشه ای 
250گرمی

13.500
19.500

آبان 1400
اردیبهشت 1401

سمیه، شیشه ای 
230گرمی

1۶.500
18.250

تاالر شیشه ای

فروشحقوقی

فروشحقیقی

88۹

878

۴727

۴738

خریدحقوقی

خریدحقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.524.000

1.523.500

1.523.000

1.522.500

1.522.000

1.521.500

1.521.000

روندشاخصكلبورستهراندرروزگذشته
ارقام به هزار واحد

شاخصکلبورستهراندرمبادالتدیروزهزارو
۶۰واحد،معادل۰.۰7درصدرشدکردوبهیکمیلیون
و522هزارو۴83واحدرسید.شاخصکلهمدر

مبادالتدیروزبا3هزارو۴88واحدرشدبه۴15هزارو
115واحدرسید.

درمبادالتدیروزبازارسرمایه،قیمتسهام
3۶۰شرکترشدو21۴شرکتکاهشیافت.

قیمتسهام2۴شرکتهمتغییرنکرد.

ارقام به درصد
ترازصعودونزولدربازارسهام

ترکیبدیروزمعاماتبازارسهام

درمبادالتروزگذشتهسهامدارانحقیقی۴هزارو
738میلیاردتومانسهامخریدندامادرمقابلحجم
فروشسهامدارانحقیقیبه۴هزارو727میلیارد

تومانرسید.سهامدارانحقیقیدیروز11میلیاردتومان
نقدینگیتازهواردبازارسهامکردند.

ارزشبازارسهام

ارزشکلسهامشــرکتهایحاضردربورسوفرابورس
درمبــادالتدیــروز۹هــزارمیلیــاردتومــانرشــدکــردو
بــه72۰۹هــزارمیلیــاردتومــانرســید.ارزشدالریکل
بــازارســهامایــرانبــاتوجــهبــهقیمــتروزگذشــتههــر
دالرآمریــکادربــازارتهــران،کــهدرمحــدوده28هــزارو
18۰توماندادوستدشــد،هماکنونمعادل255میلیارد

و82۰میلیوندالراست.

7220

7200

7180

71۶0

7140

7120

7100

7080

4 اردیبهشت 5 اردیبهشت ۶ اردیبهشت 7 اردیبهشت 10 اردیبهشت

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزشمعاماتبازارسرمایه

درمبــادالتدیــروز15هــزارو188میلیــاردتومــان
اوراقبهــاداردربــازارســرمایهدادوســتدشــدکــهاز
اینمیــزان5هــزارو۶1۶میلیــاردتومانبــهمعامات
خردســهاموبقیهبــهاوراقبدهــیومعاماتعمده
اختصاصیافت.اینارقامنشــانمیدهدکهارزش
کلمعامــاتخــرددردادوســتدهایروزگذشــته
نســبتبهچهارشــنبههفتهقبل3۴۶میلیاردتومان

معادل5.8درصدافتکردهاست.

ارقام به درصدمعامالت خرد                      کل معامالت

صعود
نزول

بدون تغییر

4

27

60 36

  دولت از تولیدکنندگان داخلی گوشت بخرد
مدیرعامل اتحادیه دام ســبک  گفت: با توجه بــه مازاد تولید، 
مســئوالن پشــتیبانی امور دام برای پایــداری تولید به جای 
واردات باید به خرید و توزیع گوشت داخل اقدام کنند. افشین 
صدردادرس افزود: با توجه به روند کاهشــی قیمت دام زنده و 
افزایش هزینه های تولید نیاز اســت که مسئوالن وزارت جهاد 
برای کمک به تولیدکنندگان در ارتبــاط با تنظیم بازار نهاده و 
صادرات تمهیداتی بیندیشند. به گفته او متوسط قیمت هر کیلو 
دام زنده هم اکنون60 تا 6۵هزار تومان است و هر کیلو گوشت 

باید حداکثر 130 تا 140هزار تومان در قصابی ها عرضه شود.

  عرضه مرغ منجمد متوقف شد
مدیرکل پشتیبانی امور دام  تهران گفت: با توجه به شرایط مساعد 
تولید و مازاد عرضه بر نیاز کشور، پشتیبانی توزیع مرغ منجمد 
را متوقف کرده است. رضا سالمی افزود: روزانه 1۵0 تا 200تن 
مرغ مازاد مرغداران از تمام استان ها با نرخ 30هزار تومان در حال 
خرید و جمع آوری از سطح بازار است. به گفته او، خرید حمایتی 
تا رسیدن مرغ گرم به نرخ مصوب ادامه دارد و محدودیتی برای 

خرید وجود ندارد.

  مرغ به نرخ مصوب نزدیک شد
براساس مشاهدات میدانی هر کیلوگرم مرغ در بازار30 تا 31هزار 
تومان به فروش می رسد.  درحالی که قیمت هر کیلوگرم مرغ در 
سال گذشته تا 4۵هزار تومان افزایش یافته بود و 14هزار تومان 
باالتر از قیمت مصوب 31هزار تومانی به فروش می رســید، از 
ابتدای امسال کاهش قیمت داشت و به زیر نرخ مصوب رسید. 
مرغ که در هفته های قبل تا 27هزار تومان نیز کاهش یافته بود 
اکنون 30هزار تومان به فروش می رســد. قیمت هر کیلوگرم 
گوشت گوساله 1۵7هزار تومان و گوشت گوسفندی به صورت 
شــقه نزدیک به 160هزار تومان اســت. هر شــانه 30عددی 
تخم مرغ نیز در بازار بین 43 تا 49هزار تومان به فروش می رسد. 

73

33.000
۶0.000

 کنگر 
پاک شده



بمب 
نقل وانتقاالت 

نم کشید

بهروز رسایلیچهره روز
روزنامهنگار

یک نمایش ناامیدکننده از نورافکن 
تردیدهای زیادی را در مورد او به وجود آورده 

است
ازمدتهاپیشازامیــدنورافکنبهعنوانیکی
ازگزینههایجذابباشگاههایبزرگدرفصل
نقلوانتقــاالتیادمیشــد.بهطورمشــخص
میگفتندپرسپولیسبهشــدتمشتاقاست
بتواندایــنبازیکنرابهخدمــتبگیرد.حتی
شنیدهمیشداومذاکراتغیررسمیهمبابعضی
مسئوالنپرسپولیسداشتهاست.هرچندگفته
میشــودهنوزیکفصلازقراردادنورافکنبا
سپاهانباقیماندهاماپرسپولیسناامیدنبودو
نیستوبههمیندلیلبهطورمتناوبنامامیدرا
دررسانههامیدیدیم.طبیعتاهنوزهمنورافکن
گزینهجذابیبرایســرخهابهشمارمیآید،اما
نمایشهایضعیفاودرلیگقهرمانانآســیا
ومخصوصابــازیفاجعهبــارشبرابرالدوحیل
تردیدهایزیادیدرمــورداینبازیکنبهوجود

آوردهاست.

  چرا نورافکن را می خواهند؟
امیدنورافکنازدیدگاهفنیویژگیهاییداردکه
برایپرسپولیسمطلوباست.اوقابلیتبازی
در2پســتهافبکدفاعیودفاعچپرادارد
وسرخپوشــاندرهردومنطقهباکاستیهایی
مواجههستند.درمیانهمیدانجایخالیاحمد
نوراللهیپرنشد.پرسپولیسبهاینمنظوررضا
اسدیراگرفتکهبعدازیکفصلحضورناموفق
درجمعقرمزها،احتماالآخرفصلجداخواهد
شد.میالدسرلکهمپیشنهادهاییداردومعلوم
نیســتبماند،اماحتیاگــراوبماندهمجذب
نورافکنبرایتقویتاینپستچیزغریبینیست.
درسمتچپخطدفاعیهمیحییگلمحمدی
از4نفراســتفادهکردورضایتکاملکادرفنی
بهدستنیامد.سعیدآقاییبهعنوانگزینهاصلی
بازیدراینپستپرنوســانبودهاست،وحید
امیریآنجا»حیف«میشود،علیشجاعیهم
کیفیتمستمروثابتینداشت.درنهایتنوبتبه
علینعمتیرسیدکهبهعنوانچهارمینبازیکن
دراینپستمورداستفادهقراربگیرد،امابازهم
نتیجهچندانرضایتبخشنبود.درنتیجهاصال
عجیبنیستکهپرســپولیسبهدنبالجذب

نورافکنباشد.

  یک استقاللی که استقاللی نیست
اگرچهامیدنورافکنبااعتمادعلیرضامنصوریان
وبهلطفپنجرههایبستهاینتیمبهسطحاول
فوتبالایرانمعرفیشدامابهمرورازآبیهافاصله
گرفتوحاالحتیباآنهازاویــهدارد.ایناواخر
نورافکنوآبیهاطعنههایزیادیبههمزدهاندو
میتوانگفتاوبخشزیادیازپایگاهشرابین
استقاللیهاازدستدادهاست.حتیکاربهجایی
رسیدکهحضوراینبازیکندرترکیباصلیتیم
ملیدرپســتدفاعمیانیباانتقادشدیدفرهاد
مجیدیهمراهشد.ســرمربیاستقاللازاینکه
اســکوچیچنورافکنرابهیزدانــیترجیحداده
بودخشمگینشدوآنجملهجنجالیراگفت:
»یکانگشتسیاوشبههمهمدافعانتیمملی
میارزد.«هرچندمجیدیبعدهاناچاربهدلجویی
ازکادرفنیتیمملیشد.درنتیجهاینکهامروز
نورافکنبهپرسپولیسیهانزدیکشده،نمیتواند

باعثتعجبباشد.

  این نمایش آخر
باهمهاینهااماکیفیتعملکردنورافکندرلیگ
قهرمانانآسیامحلشکوتردیدشدهاست.ازهمه
بدتر،نمایشاینتیمبرابرالدوحیلبودکهاوراوادار
بهعذرخواهیهمکرد.درشبیکهپیروزیسپاهان
میتوانستاینتیمرابهمرحلهبعدیببرد،نورافکن
بدتریننمایشعمرشراارائهداد.اوچندفرصت
خوبگلزنیراخرابکرد،رویگلاولازنامتائههی
دریبلخورد،روییکگلدیگرتعللبهخرجداد
ورویدیگرگلهمآفسایدراپرکرد!نورافکنبه
تنهاییکمرسپاهانراشکستتاسوژهشبکههای
اجتماعیشــود.اگرچههرگزهیچبازیکنیرابا
یکمسابقهنمیتوانقضاوتکرد،امابههرحال
امروزتردیدهاییدرموردانتقالدشوارنورافکنبه
پرسپولیس)یاهرتیمدیگری(شکلگرفتهاست.
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19

قول می دهم جبران کنم
حضرت قلی زاده  برای اولین بار حضور در 

مسابقات برون مرزی را تجربه کرد اما از اینکه 
در فینال بازنده بوده حسابی ناراحت است

19

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

بارسلونا

مایورکا
23:30

اللیگا اسپانیا

سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

لیگ قهرمانان اروپا  - یک چهارم

رئال مادرید

منچسترسیتی
23:30

ویارئال

لیورپول
23:30

اودینزه

اینتر
20:30

آث میالن

فیورنتینا
17:30

سری آ ایتالیا

ناامیدی
 زودرس؟
پرسپوليس شانس  جدی  
قهرمانی دارد، اما اوضاع داخلی 
اين تيم خوب نيست

ی|
ینل

ضاز
لیر

س|ع
عک
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سری آ امروز شاهد نبرد میالن و اینتر 
برای فتح اسکودتو است. قرمزها 

فعال 2امتیاز بیشتر دارند

جنگ ادامه دارد حرف حاشیه ای نمی زنم
مهدی شیری که حاال در فوالد جا افتاده، 
مدعی است هواداران واقعی پرسپولیس 

همیشه برخورد خوبی با او داشته اند

سوپرایجنت 
فوتبالی ها از دنیا رفت
مینورایوال،سوپرایجنتمشهوردنیایفوتبال
در54سالگیدرگذشت.اینایجنتسرشناس
نقلوانتقاالتدرژانویه2022بهدلیلمشکالت
قلبیوریویدربیمارســتانبستریشدهبود
وطیروزهایاخیرشرایطشبحرانیگزارش
شد.اوعصردیروزدربیمارستانیدرشهرمیالن
درگذشت.بازیکنانمشهوریچونمارکووراتی،
زالتانابراهیموویچ،هنریکمخیتاریان،ماریو
بالوتلی،پلپوگبا،جانلوییجیدوناروما،ماتیاس
دلیختوارلینگهالندباآژانسنقلوانتقاالتی

مینورایوالهمکاریمیکنند.

خبر آخر
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چشم امیرخان!

شبیه منوچهر در ایران نداشتیم؟

پرسپولیسی ها هم همین آرزو را می کنند

ببینید سطح درگیری های رخ داده 
در حاشیه فینال جام حذفی بین 
نســاجی و آلومینیوم چطور بوده 
که امیر قلعه نویــی دو طرف را به 
خویشــتن داری دعوت کرده است! 
ســرمربی گل گهر از طرفین درگیری 
خواسته آرام باشند و کنترل شان را از دست ندهند.  در این دقایق 
باشکوه، یاد همه خویشتن داری های خود امیرخان می افتیم؛ 
زمانی که در مقابل شــعار ده ها هزار نفر در ورزشــگاه آزادی 
دستش را به سینه می کوبید، زمانی که در اعتراض به تصمیمات 
داور تا وســط زمین پیش می رفت، زمانی که فصل گذشــته 
در تونل ورزشــگاه آزادی آن جمله تاریخــی را علیه داور بازی 
سپاهان و استقالل به زبان آورد. همین حاال هم آقای قلعه نویی 
با خویشتن داری تمام هر هفته مشغول مصاحبه در مورد کسر 

7امتیاز کذایی از گل گهر است!

پرســپولیس در ادامه روند عجیب و 
غریبش بازی دوســتانه با نیروی 
زمینی را هم 2 بر یک باخت. این بار 
رسانه رسمی باشگاه هم اطالعات 
خاصی در مورد شکست برابر حریف 
دسته دومی منتشــر نکرده تا هر آنچه 
باقی می ماند، محدود به شایعات غیررسمی شود. در همین راستا 
گفته می شود یکی از گل های نیروی زمینی روی تعلل منوچهر 
صفروف، مدافع راست تاجیکستانی سرخپوشان به ثبت رسیده 
است. گویا منوچهر جا مانده و بازیکن حریف هم در موقعیت تک 
به تک با حامد لک دروازه را باز کرده است. صفروف از همان ابتدا 
خیلی خوب نشان نداد و به سرعت نیمکت نشین شد. گویا نمایش 
چند دقیقه ای او برابر آلومینیوم هم با انتقادات سایر بازیکنان 
همراه شده است. پرسش اینجاســت؛ آیا در ایران فوتبالیستی 

در سطح منوچهر نداشتیم که حتما باید از خارج می آوردیم؟

مهــدی شــیری زمــان بــازی در 
پرسپولیس مدام سوژه شبکه های 
اجتماعی می شــد. بســیاری از 
هواداران از نمایش های این بازیکن 
راضی نبودند و مخصوصا اشــتباه 
بزرگ او کــه منجر به اعــالم خطای 
پنالتی علیه پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا شد، کار 
را برای شیری سخت تر کرد. نهایتا این بازیکن بین 2 نیم فصل 
امسال از پرسپولیس جدا شــد و به فوالد خوزستان پیوست. 
شیری در این تیم عملکرد بهتری داشته و به تازگی هم همراه 
با سرخپوشان اهوازی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باال 
رفت. او حاال در واکنش به این مسئله گفته: »خدا را شکر می کنم 
فوالد را سر راهم قرار داد.« احتماال پرسپولیسی ها هم حسرت 
می خورند که چرا فوالد زودتر سر راه شیری قرار نگرفت؛ وگرنه 

شاید آنها امروز یک قهرمانی آسیا داشتند!

لیست غیرممکن ندهید
 در مورد ترفند رایج بعضی مربیان

 در فصل نقل وانتقاالت
یک پنجره نقل وانتقاالتی دیگر در راه است و از همین حاال شایعات 
زیادی در مورد جابه جایی بازیکنان به گوش می رســد. خب این 
رویه ای عادی در سراسر جهان اســت که طبیعتا شامل ایران هم 
می شــود. در نهایت اما باید منتظر بمانیــم و ببینیم مربیان چه 
لیستی را برای خرید بازیکن در اختیار باشگاه ها قرار می دهند. در 
حقیقت این لیست آنهاست که حقایق را تعیین می کند. این وسط 
اما بعضی مربیان یک ترفند تکراری و نخ نما دارند که خیلی اوقات 
از آن استفاده می کنند؛ ترفندی که آنها را نزد هواداران »مظلوم« 
جلوه می دهد و باعث می شــود خریدهای بد احتمالی شــان هم 

توجیه شود.
اگر قرار باشد به طور روشن تر حرف بزنیم، بعضی مربیان تیم های 
بزرگ عادت کرده انــد یک لیســت خرید کهکشــانی و در حد 
»غیرممکن« تحویل مدیران باشگاه ها بدهند. در این لیست اسم 
مطرح ترین بازیکنان حاضر در لیگ و نیز بعضی لژیونرها به چشم 
می خورد؛ نفراتی که خیلی های شــان ممکن است با باشگاه های 
دیگر قرارداد داشته باشــند و جذب آنها نیاز به پول گزاف داشته 
باشــد. مثال یک مربی مطرح لیگی در هر پنجره اســم بازیکنانی 
مثل دانیال اســماعیلی فر، محمدرضا حســینی، امید نورافکن، 
سعید صادقی و چند لژیونر سرشــناس را به باشگاه می دهد. خب 
طبیعی است که جذب این نفرات برای مدیران تیم آسان نیست، 
در نتیجه لیست های خرید دوم و ســوم فعال می شود که عمدتا 
شامل بازیکنان نه چندان مفید است. هر وقت هم که در طول فصل 
از این خریدها ایراد گرفته شد، مربی یا حامیان او بهانه می آورند که 
»بازیکنان مدنظر ما جذب نشدند.« خب طوری لیست بدهید که 

بازیکنان قابل جذب باشند. اینطوری بهتر نیست؟
وظیفه کادرفنی این اســت که در طول فصل دقت به خرج بدهد 
و مهره های مفید و مقرون به صرفه بــرای تقویت تیم را پیدا کند. 
خیلی مواقع مربیان باهوش از بازیکن دســته اولی و تســتی هم 
ستاره می سازند. در حقیقت تشخیص استعداد اینهاست که برای 
کادرفنی فضیلت محسوب می شود، وگرنه اینکه شما دست روی 
گران ترین بازیکنان تحت قرارداد سایر باشگاه ها بگذارید که هنر 

نیست.

پرونده مسابقات جام حذفی فوتبال ایران با قهرمانی 
نساجی بســته شــد. با توجه به تغییر تقویم لیگ 
قهرمانــان، هنوز کســی نمی داند نســاجی راهی 

مسابقات آســیایی خواهد شــد یا نه، اما در هر 
صورت حضور این تیم در مسابقه سوپرجام قطعی 
است؛ دیداری که می تواند یک قهرمانی ارزشمند 

دیگر برای قائم شــهری ها به همراه بیاورد. طبیعتا 
پای دیگر سوپرجام، تیمی است که قهرمان لیگ برتر 
می شود. فعال استقالل در فاصله 6هفته تا پایان فصل 

و با 6امتیاز اختالف در صدر جــدول قرار گرفته و 
از باالترین شــانس برای قهرمانی برخوردار است؛ 
اتفاقی که اگر رخ بدهد، آبی ها را حریف نساجی در 

سوپرجام می کند.

درصورتی که ســوپرکاپ فصل آینده بین استقالل و 
نساجی برگزار شــود، این یک فرصت استثنایی برای 
اســتقالل خواهد بود تا بخت خودش را برای گرفتن 
انتقام از تیم مازندرانی بیازماید. نساجی در مرحله 
یک چهارم نهایی جام حذفی استقالل را شکست 
داد و رؤیای »دبل« این تیم را ســوزاند. به عالوه 
فرهاد مجیدی هرگز موفق به شکست ساکت الهامی 
نشده و در 2بازی رفت و برگشت امسال هم نتوانست به 
این مهم دســت پیدا کند. مجموعه این مسائل نشان 
می دهد ســوپرجام احتمالی بین استقالل و نساجی 
بسیار جذاب است، هرچند فرهاد و شاگردانش برای 
رســیدن به آن بازی، ابتدا باید کار قهرمانی شان در 

لیگ برتر را تمام کنند.

نكته بازی

وز سوژه ر

سوپرجام با طعم انتقام
استقالل حاال یک انگیزه مضاعف برای قهرمانی در لیگ دارد

فوتبال ایران

جهان

 مذاکرات مثبت 
با سرلک و ترابی

در شرایطی که زمان زیادی به پایان فصل باقی نمانده، 
بحث تمدید قرارداد تعدادی از بازیکنان پرسپولیس 
که تا 6 هفتــه دیگر بازیکن آزاد می شــوند به یکی از 
دغدغه های اصلی مدیران این باشــگاه تبدیل شده 
اســت. یکی از بازیکنانی که بحث زیادی درباره ادامه 
همکاری او با باشگاه پرسپولیس وجود دارد، مهدی 
ترابی است. هافبک تأثیرگذار و ملی پوش پرسپولیس 
که در پایان این فصل قراردادش تمام خواهد شد و هنوز 
باشگاه نتوانسته به توافق نهایی در این زمینه با او دست 
یابد. ترابی بابت فصول گذشــته از پرسپولیس طلب 
دارد که گویا این طلب هنوز به حساب او واریز نشده، 
ولی ظاهرا مدیر برنامه های این بازیکن روز گذشــته 
مذاکرات مثبتی را با درویش انجام داده است. ترابی 
در جمالتی کوتاه از روند مثبت مذاکرات با باشگاه خبر 
می دهد و مدعی است طی دو سه روز آینده این مسئله 
نهایی خواهد شد. او می گوید:»فعال قصد مصاحبه ندارم 
و تمام تمرکز ما روی بازی های باقیمانده است. با این 
حال باید بگویم که مذاکرات خوبی با باشــگاه و آقای 
درویش و همچنین دیگر مدیران داشته ام. همه  چیز 
خوب پیش می رود و طی چند روز آینده احتماال خبر 

خوبی خواهد رسید.«
روز گذشــته اما درویش با میالد سرلک هم نشستی 
برگزار کرد. این در حالی است که گفته می شود هافبک 
پرسپولیس از تیم های قطری پیشنهاد دارد و حتی 
برخی رســانه ها جدایی این بازیکن از پرسپولیس را 
قطعی دانسته اند. با این حال روند مذاکرات سرلک با 
پرسپولیس به شکل مثبتی جلو رفته و گفته می شود 
تمایل این بازیکن هم ماندن در پرســپولیس است. 
طرفین در مورد مسائل مالی مشغول چانه زنی هستند 
و به نظر می رســد که تکلیف این مذاکــره به زودی 

مشخص شود.

فوتبال شب عیدی
شما در تعطیالت عید فطر می توانید فوتبال را هم دنبال 
کنید. سه شنبه شب دور برگشت مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا با دیدار ویارئــال و لیورپول آغاز 
می شود؛ یک روز زودتر از دیدار برگشت رئال مادرید 
و منچسترسیتی. ویارئال در آنفیلد حریف دست وپا 
بســته ای بود و 2بر صفر بازنده شــد اما شرایط بازی 
امشــب فرق دارد. امری اســتاد بازی هــای حذفی 
اروپایی است. از فصل 10-2009 و در مراحل حذفی 
رقابت های اروپایی )لیگ قهرمانان و لیگ اروپا( تنها 
زین الدین زیدان درصد پیروزی بیشــتری نسبت به 
اونای امری به ثبت رسانده است؛ زین الدین زیدان با 
۸۸ درصد پیروزی و اونای امری با ۸۴ درصد پیروزی 
و رافا بنیتس با ۸0 درصد پیروزی. سال گذشته همین 
موقع ها بود که امری ویارئال را به نخســتین فینال 
اروپایی تاریخ این باشگاه و نخستین جام رساند و به 
دیدار نهایی لیگ اروپا رفت؛ جایی که در آن با 3 قهرمانی 
تخصص دارد. این نخستین باری است که زیردریایی ها 
در این مرحله حضور دارند. باشگاه های اسپانیایی با 
35 حضور در نیمه نهایی لیگ قهرمانان )فرمت جدید( 
رکورددار هستند که از این 35 حضور، 15 حضور سهم 
رئال مادرید و 12حضور سهم بارسلوناست. لیورپول 

دیروز در زمین نیوکاسل در لیگ بازی داشت.
کلوپ تا به امروز 3 تقابل با ویارئال داشته؛ 2برد و یک 
باخت حاصل این تقابل هاست. 2 بازی اول در همین 
مرحله و در همین روزها یعنی اوایــل و اواخر ماه مه 
در لیگ اروپا انجام شده که لیورپول دیدار رفت را در 
آنفیلد 3بر صفر برده و در اســپانیا یک بر صفر بازنده 
بوده. بازی ســوم هم در دور رفــت رقابت های لیگ 
قهرمانان امسال در آنفیلد انجام شد که با برتری 2بر 
صفر کلوپ مقابل ویارئال همراه بــود. اونای امری در 
بازی های رودررو با لیورپول تنها یک برد و یک تساوی 
به دست آورده و ۴بار بازنده بوده. قیمت لیست بازیکنان 
لیورپول 900.5میلیون یورو و ویارئال 3۸2.5میلیون 
اســت. فراموش نکنیم ویارئال در این دوره تیم های 
بایرن مونیخ و یوونتوس را حذف کرده اما لیورپول از 

مسیر آسان به این مرحله رسیده است.

حرفی نمی زنم که پرسپولیس به حاشیه برود
مهدی شیری که حاال در فوالد جا افتاده، مدعی است هواداران واقعی پرسپولیس همیشه برخورد خوبی با او داشته اند

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

حتی اگر استقالل 6 امتیاز بیشتر از پرسپولیس داشته 
باشد و حتی اگر تفاضل گل آبی ها هم بهتر باشد، باز هیچ 
دلیلی ندارد سرخپوشان را فاقد شانس جدی قهرمانی 
بدانیم. فوتبال سرزمین جادوهاست و در 6 هفته هزار 
اتفاق ممکن است رخ بدهد. فراموش نکنید رئال مادرید 
به آسان ترین شکل ممکن می توانست از لیگ قهرمانان 
اروپا حذف شود، اگر دوناروما دروازه بان پاری سن ژرمن 
فقط یک لحظه دچار غفلت نمی شــد. همینطور در 
لیگ ایتالیا همه اینتر را با فاصله بخت مسلم قهرمانی 
می دانستند، اما رادو دروازه بان این تیم با یک اشتباه 
همه  چیز را به باد داد. پس تکلیف لیگ ایران هم هنوز 
مشخص نیست و پرسپولیس منطقا نمی تواند از دبل 
هت تریک ناامید باشد، اما مشکل اینجاست که درون 
مجموعه ســرخ ها، به دالیل مختلف اوضاع رو به راه 

به نظر نمی رسد.

  چرا به شما بر نمی خورد؟
هزار بار گفته شــده و 100 هزار بار دیگر هم باید تکرار 
کرد که نتایج مسابقات دوستانه مهم نیست، اما توالی 
اتفاقات ناخوشایند در آن مهم است، جای بحث دارد. 
اینکه پرسپولیس 3 گل از تیم ملی امید بخورد و ببازد، 2 

گل از نفت مسجدسلیمان دریافت کند و تن به مساوی 
بدهد و بعد هم 2 گل از نیروی زمینی بخورد و به این تیم 
دسته دومی هم ببازد جالب نیست. معنادار است. بازیکن 
پرسپولیس باید از شکست بدش بیاید، باید نسبت به 
ناکامی حساس باشد. باید به او بر بخورد. انگار تیم فعلی از 
چنین ویژگی هایی خالی شده است. بازیکن پرسپولیس 
خجالت نمی کشــد از اینکه یک تیم دیگر به جای او 
قهرمان جام حذفی شود. نه تنها اندوهگین نیست، بلکه با 
حضور در جشن قهرمانی تیم فاتح پایکوبی هم می کند! از 
بین رفتن خصیصه برتری طلبی در پرسپولیس جای بحث 
جدی دارد. آدم باورش نمی شود در این وضعیت سخت 
لیگ و بعد از از دست رفتن آسیا و سوپرجام و حذفی، 
همه اعضای کادرفنی کنار هم بایستند و عکس خندان و 
»سیزده به دری« بگیرند. نمایش اتحاد خوب است، اصال 
کور شود هر آنکه نتواند دید، اما قدیم در پرسپولیس این 
کارها را در گرماگرم درو کردن جام ها انجام می دادند، نه 
وسط ناکامی های سریالی حتی وسط مسابقات دوستانه 

سطح پایین.

   اقتدار یا فرافکنی؟
مهدی عبدی همان بازیکنی است که بعد از یک نیمه 

حضور در بازی دوستانه پرسپولیس و نیروی زمینی، 
ظاهرا بدون اجازه از کادرفنی تمرین سرخپوشان را 
ترک کرد و برای شــرکت در جشن قهرمانی نساجی 
در جام حذفی راهی ورزشــگاه آزادی شــد. بعد از 
انتشار تصاویر عبدی در این جشن، انتقادات زیادی 
از او به عمل آمد. روز بعــد هم کادرفنی اجازه تمرین 
به مهاجم قرمزها نداد. در شرایط عادی تصمیم یحیی 
گل محمدی درست بوده است، اما مشکل اینجاست 
که برای چندمین بار پیاپی با چرخه »ناکامی- اخراج« 
مواجهیم. اخراج مهدی شیری از تیم بعد از شکست 
برابر فوالد در جام حذفی بــود و برخورد انضباطی با 
حامد لک نیز بعد از شکست دور از انتظار سرخ ها برابر 
تیم ملی امید اتفاق افتاد. حاال هم عبدی در حالی کنار 
گذاشته شده است که باخت قرمزها به نیروی زمینی در 
کانون توجه کاربران در فضای مجازی بود. موضوع ساده 
است؛ اگر واقعا دنبال تثبیت نظم در پرسپولیس هستید 
که دم تان گرم، اگر الزم باشد باید نصف نفرات اصلی 
را هم تنبیه کنید، اما اگر این تصمیمات خشن پیاپی 
برای توجیه هر ناکامی و تغییر فضای ذهنی هواداران 
 است، چنین مســیری منجر به سعادت نخواهد شد. 

خود دانید.

پرسپولیس شانس »جدی« قهرمانی دارد 
اما اوضاع داخلی این تیم خوب نیست

امیرحســین اعظمی| مهدی 
شیری، مدافع راست فوالد بعد از 
جدایی از پرسپولیس حاال روزهای 
خوبی را در تیم خوزســتانی تجربه 
می کند. او بعد از قرارگرفتن در لیست 
مازاد یحیی گل محمــدی ترجیح داد 
سکوت کند و هنوز هم حاضر نیست در 
این مورد صحبت کند. شیری زودتر از 
حد تصور، خودش را در فوالد پیدا کرد 
و همراه با این تیم به مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان آسیا صعود کرد. 
با شیری درباره فوالد و 
قهرمانان صحبت  لیگ 

کرده ایم.

  شاید خیلی ها پیش بینی 
نمی کردند که فوالد به عنوان تیم 
صدرنشــین صعود کند، انتظار 

داشتی تیم خوب نتیجه بگیرد؟ 
ما زحمت کشیدیم، عرق ریختیم و تالش 
کردیم. کادرفنی هم حسابی برای موفقیت 
تیم وقت گذاشــت و این موفقیــت اتفاقی 
نبود. خدا را شــکر ما نتایج خوبی گرفتیم؛ 

هم از اعتبار فوتبال ایران دفاع کردیم و هم 
هواداران فوالد و مردم خوزستان را خوشحال 

کردیم.

  فکر می کنــی فوالد در لیگ 
قهرمانان به موفقیت بزرگی دست پیدا 

می کند؟
مرحله حذفی بهمن ماه برگزار می شــود و 
زمان زیادی تا شــروع مسابقات مانده است. 
هم اکنون تمرکز ما روی بازی های لیگ برتر 
است ولی قطعا فوالد در آسیا دنبال رسیدن 

به یک موفقیت بزرگ است.

 قبول داری گروه فوالد آسان 
بود؟

نه، اصال این را قبول ندارم. قیمت یک بازیکن 
شــباب االهلی به اندازه بودجــه یک فصل 
فوالد است. الغرافه هم با استراماچونی خیلی 
هزینه کرد تا به موفقیت برسد. آخال هم تیم 

ضعیفی نبود.

 بعد از جدایی پرســپولیس، 
خیلی زود در فوالد جــا افتادی. به نظر 

می رســد از حضور در ایــن تیم راضی 
هستی.

فوالد باشــگاهی حرفه ای است که امکانات 
و ســاختار بســیار خوبی دارد. خدا را شکر 
می کنم که توانستم شــرایط خوبی را برای 

خودم در این تیم رقم بزنم.

 روزهای اولــی که به این تیم 
آمدی، از لحاظ روحی اذیت نشدی؟

شرایط کمی ســخت بود ولی باید حرفه ای 
فکر می کردم و در بهتریــن فرم ممکن قرار 
می گرفتم. خدا را شکر که این اتفاق رخ داد و 

توانستم عملکرد خوبی داشته باشم.

 در مورد اتفاقات پرسپولیس و 
جدایی از این تیم صحبت نمی کنی؟

پرسپولیس برای من یک تیم دوست داشتنی 
و قابــل احترام اســت و هیچ وقت دوســت 
نداشتم حرفی بزنم که این تیم وارد حاشیه 
شود. االن بازیکن فوالد هستم و تمام تمرکزم 

روی موفقیت این تیم است.

 بعد از جدایی از پرسپولیس، 

برخورد هواداران این تیم با تو چطور بوده؟
هواداران واقعی پرسپولیس همیشه برخورد 
خوبی با من داشتند و من هم آنها را دوست 

دارم.

 کارکردن با جواد نکونام خوب 
است؟

نکونام یکی از بهترین مربیان ایران اســت. 
او برای موفقیت فوالد به معنای واقعی وقت 
می گذارد و این موضوع امتیاز بســیار خوبی 

است.

 می گوینــد نکونــام خیلی 
سختگیر است، اذیت نمی شوید؟

ســختگیری نکونام به خاطر موفقیت تیم و 
پیشرفت بازیکنان اســت. این موضوع اصال 
برای ما آزاردهنده نیست. من از کارکردن با 

این مربی لذت می برم.

 شــرایط فوالد را برای ادامه 
لیگ چطور ارزیابی می کنی؟

تمام تمرکز ما روی لیگ است و باید بهترین 
عملکرد را در 6بازی باقیمانده داشته باشیم.
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سری آ امروز شاهد نبرد 
مدعیان برای فتح اسکودتو است

ادامه دارد

بازی های سرنوشت ساز جزیره
شاید امروز تکلیف اورتون و آرسنال روشن شود

امروز در لیگ برتر 2 بازی مهم برگزار خواهد شد. چلسی در 
حالی در زمین اورتون به میدان مي رودکه این تیم ریشه دار 
در منطقه ســقوط قرار دارد. اورتون 71ســال است که در 
باالترین سطح لیگ فوتبال انگلیس حضور دارد و از این حیث 
در رده سوم است. باسابقه ترین باشگاه در سطح اول فوتبال 
انگلستان آرسنال است که 109ســال در این سطح حضور 
داشته. دومین باشگاه برنتفورد است که از آخرین باری که از 
سطح اول سقوط کرده، 75سال می گذرد. نکته اینجاست که 
آنها در همه این مدت در لیگ اصلی غایب بوده و تازه 2فصل 

است که به لیگ برتر برگشته اند.
بازی دیگر امروز بین وستهم و آرسنال برگزار خواهد شد که 

نبرد مستقیم بر سر ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا محسوب 
می شود. وستهم هنوز روی کاغذ شانس سهمیه دارد. آرسنال 
با 2 امتیاز بیشتر از تاتنهام و 5امتیاز باالتر از منچستر شانس 
اصلی کسب ســهمیه چهارم لیگ قهرمانان است. 2 پیروزی 
پیاپی مقابل چلســی و منچســتریونایتد، خاطره 3 باخت 

پشــت هم این تیم در لیگ را پاک کرده اســت. 
آرســنال 33 بار وســتهم را در لیگ شکست 

داده. در تاریــخ لیگ برتر تنهــا تیمی که 
آرسنال موفق شده بیشتر از وستهم آن را 
شکست بدهد اورتون است؛ با 34 پیروزی. 
با کارت زردی که گرانیت ژاکا در بازی با 

منچستریونایتد گرفت او مجموعا 50کارت زرد در لیگ گرفته 
و بعد او پاتریک ویرا با 72کارت زرد رکورددار اســت. ممکن 
است امتیازات و تفاضل گل آرسنال و تاتنهام در پایان فصل 
برابر شود. در این صورت یک دیدار پلی آف در زمین بی طرف 
بین 2 تیم برگزار می شــود تا تکلیف سهمیه چهارم روشن 

شود.تاتنهام امروز میهمان لستر خواهد بود.
چلســی در حالی ســاعت17:45 امروز در 
ورزشگاه گودیسون پارک به میدان می رود 
که به نظر می رســد واگذاری باشــگاه از 
آبراموویچ به خریدار جدید قطعی شــده 
است. منابعی تأیید کرده اند که تاد بوهلی 

در رقابت برای خرید چلسی پیروز شده است. منابع تلگراف 
می گویند که این آمریکایی به عنوان خریدار ترجیحی باشگاه 
تأیید خواهد شد. با این  حال خریدار بریتانیایی هنوز ناامید 
نیست. ســر جیم راتکلیف ۶9 ساله، ســومین مرد ثروتمند 
بریتانیا و مالک شرکت Ineos )فعال در صنایع فرآورده های 
پتروشیمی( با ارائه پیشنهادی به ارزش 4.25 میلیارد پوند که 
2.5میلیارد آن مستقیما در اختیار بنیاد خیریه باشگاه برای 
کمک به قربانیان جنگ اوکراین قرار می گیرد و 1.75 میلیارد 
برای ســرمایه گذاری در طول 10 سال آینده اختصاص داده 
شده، منتظر پذیرش این پیشــنهاد از سوی دولت انگلیس 

و بانک راین است.

با تساوی جمعه شب سه ویا مقابل کادیز، بارسا با پیروزی 
در بازی امشــب مقابل مایورکا می تواند یک گام دیگر به 
نایب قهرمانی اللیگا و کسب سهمیه سوپرجام فصل آینده 
نزدیک تر شود. رقابتی شــدید بین بارسا، سه ویا و اتلتیکو 
برای این سهمیه وجود دارد. سه ویا با یک بازی بیشتر تنها 

یک امتیاز از بارسا بیشتر کسب کرده.
   مایورکا پس از والنسیا و ختافه سومین تیم خشن لیگ 
است. آنها در این فصل 489بار روی بازیکنان حریف خطا 
کرده اند. بارسلونا در این رده بندی با 430خطا در رده دهم 
قرار دارد. رئال مادرید کمتر از همه تیم های اللیگا مرتکب 

خطا شده است؛ 350خطا.
   آخرین تقابل بارسلونا و مایورکا در بازی رفت این فصل بود 
که بارسا با تک گل لوک دی یونگ بر این تیم پیروز شد. بارسا 
در هفته های اخیر مقابل تیم های ته جدولی مشکل داشته و در 
زمین خودش هم امتیازات زیادی را از دست داده است. جدا از 
این 3 بازی آخر در نوکمپ با شکست بارسلونا پایان یافته است. 
در همان بازی رفت مقابل مایورکا که در حال حاضر روی پله 
هفدهم جدول ایستاده، ترشتگن بهترین بازیکن زمین شد و 

این یعنی بارسا مقابل مایورکا هم تحت فشار بوده.

   انگشت پای چپ نیکو گونسالس دچار 
شکستگی جزئی شده. او بازی امشب را از 

دست می دهد و شاید فصل را هم از دست بدهد. در مقابل 
فاتی می تواند دقایقی در ترکیب به میدان برود. فاتی 3 ماه 
از فوتبال دور بوده است. دمبله از التهاب لوزه رنج می برد و 

بازی مایورکا را از دست خواهد داد.
   بارسا 50مسابقه است که از روی ضربات کاشته موفق 
به گلزنی نشده. آخرین کاشــته گل شده بارسلونا تقریبا 
یک ســال پیش بود؛ کاشته مســی در مقابل والنسیا در 
2مه2021 که دقیقا یک سال و یک روز کم از آن می گذرد. 
بارسلونا در این فصل تنها 15بار صاحب ضربه ایستگاهی 
شده که واقعا ناچیز است. فصل پیش 57ضربه کاشته برای 
این تیم به دست آمد. در بین بازیکنانی که بارسلونا دنبال 
می کند، فقط گریمالدو متخصص ضربات آزاد اســت؛ او با 

بارسلونا B 4 گل و با بنفیکا 5 گل زده است.
   دیروز تولد 30سالگی تراشــتگن هم بود؛ دروازه بان 
آلمانی که قبال دیوار برلین لقب داشت اما حاال کسی از او 

رضایت ندارد. او در 522 بازی باشگاهی، 205 کلین شیت و 
در 28 بازی ملی، 10 کلین شیت داشته است.

جنگ برای دستیار قهرمان
بارسا برای عنوان نایب قهرمانی و مایورکا برای فرار از 

سقوط می جنگند

خط حمله ناآشنا
به نظر می رسد بارسایی ها فصل آینده با خط حمله ای 

متفاوت رودرروی حریفان قرار خواهند گرفت

گفتوگو

قول می دهم جبران کنم
حضرت قلی زاده  برای اولین بار حضور در مسابقات 

برون مرزی را تجربه کرد اما از اینکه در فینال بازنده بوده 
حسابی ناراحت است 

داریوش حضرت قلی زاده آزادکار اهل شهر شیروان است؛ شهری 
در خراسان شمالی. او جزو معدود کشتی گیران غیرمازنی است که 
در مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان دوبنده تیم ملی را پوشید. 
حضرت قلی زاده دراین مســابقات، در همه کشتی هایی که قبل از 
فینال گرفت، از حریفان عقب  افتاد ولی دوباره به کشتی بازگشت 
و به عنوان کشتی گیر برنده از تشک خارج  شد. با این حال در فینال 
عملکرد ضعیفی داشت و به مدال نقره رسید. او با وجود کسب مدال 
ناراحت اســت اما قول می دهد این شکســت را در تورنمنت های 

بعدی جبران کند. 

  سطح مسابقات چطور بود؟
امسال سطح مسابقات نسبت به سال های پیش باالتر بود. همانطور 
که دیدید قهرمانان جهان و المپیک در این رقابت ها حضور داشتند. 
در وزن ۶1 کیلوگرم هم که من کشتی گرفتم، ری هی گوچی نایب 
قهرمان المپیک ریو و قهرمان امیدهای جهان حضور داشــت که 
در فینال با هم روبه رو شدیم و متأســفانه کشتی را واگذار کردم. 
خدا را شکر که دســت خالی بازنگشتم و شــرمنده مردم نشدم. 
همشهری های عزیزم و تمام مردم خیلی به من لطف داشتند، برای 

همین انگیزه بیشتری گرفتم تا در آینده شکستم را جبران کنم.

  در کشتی فینال چه اتفاقی افتاد که کشتی را 
یکطرفه واگذار کردی؟

درباره کشتی فینال هیچ حرفی برای گفتن ندارم. حریفم عنوان دار 
المپیک و جهان بود ولی ایــن نمی تواند باختم را توجیه کند. باید 
بیشــتر تالش کنم تا بتوانم در آینده این شکست را جبران کنم. 
دکتر دبیر و آقای درستکار سرمربی تیم ملی و سایر مربیان در این 
مدت خیلی به من کمک کردند و با این شکست شرمنده آنها شدم 

ولی قول می دهم جبران کنم.

  در همه کشتی هایی که گرفتی، عقب می افتادی 
ولی بازگشت خوبی داشتی. دلیل این عقب افتادن در همه 

کشتی ها چه بود؟
من برای حضور در ۶1 کیلوگرم حدود 5 کیلو وزن کم کردم و حدود 
2 ساعت بعد از وزن کشــی روی تشک رفتم. در شروع کشتی اول 
با اینکه حریف کره ای سرشناس و عنوان دار هم نبود، عقب افتادم 
ولی هرچه از مســابقه گذشت، توانســتم به کشتی مسلط شوم و 
درنهایت به پیروزی برسم. بعد از کشتی اول دچار گرفتگی عضالت 
شدم ولی با کمک دکتر امیر ساسان و اســتفاده از قرص و آمپول 
شل کننده عضالت خودم را آماده کشتی دوم کردم. با کشتی گیر 
بحرینی که روسی االصل بود کشتی داشتم. این کشتی گیر مدال 
طالی قهرمانی آســیا را دارد و واقعا کشتی بلد بود. در این کشتی 
9بر 2عقب افتادم ولی هرچه گذشــت من از نظر بدنی بهتر شدم 
و حریفم تحلیل رفت و درنهایت پیروز شــدم. در کشــتی سوم با 
حریف قزاق هم اتفاقات مشابه با 2 کشتی قبل افتاد ولی خدا را شکر 
توانستم به پیروزی برسم و فینالیست شوم اما در فینال شرمنده 

همه عزیزان شدم و امیدوارم در آینده جبران کنم.

  با توجه به اینکه در وزن المپیکی نیســتی در 
بازی های آســیایی حضور نداری. برای حضور در ترکیب 
تیم ملی در مسابقات جهانی صربستان چه برنامه  ای داری؟

من سرباز تیم ملی و تابع نظر کادر فنی هستم و در هر مسابقه ای که 
روی تشک بروم سعی می کنم بهترین عملکرد را داشته باشم. اول 
باید تالش کنم تا دوبنده تیم ملی را کسب کنم و بعد از آن به فکر 

نتیجه گرفتن در مسابقات باشم.

  جزو پدیده های مسابقات قهرمانی کشور بودی 
و از همانجا به دوبنده تیم ملی رسیدی. قبول داری چرخه 

انتخابی باعث شد دیده بشوی؟
دقیقا همینطور است. زمانی که چرخه انتخابی تیم ملی اعالم شد، 
مشخص بود که نفرات اول مســابقات قهرمانی کشور به مسابقات 
قهرمانی آسیا می روند و همین مســئله به من انگیزه داد تا بتوانم 
با اولی در مســابقات کشوری عضو تیم ملی بشــوم. با این چرخه 
کشتی گیر جواب زحماتش را می گیرد. از رئیس فدراسیون و کادر 
فنی که این فرصت را یکسان در اختیار کشتی گیران قرار دادند تا 
بتوانند توانایی های خودشــان را نشان دهند و به دوبنده تیم ملی 

برسند، تشکر می کنم.

امشــب دیدارهای سری آ نفســگیر است. با 
شکست 2-1 اینترمیالن مقابل بولونیا که سرمربی 
این تیم )میهایلوویچ( به دلیل شــیمی  درمانی در 
بیمارستان به سر می برد، صدر جدول داغ شد. حاال 
قهرمانی لیگ در دست اینتر نیست و اگر این تیم و 
میالن همه بازی های پیش رو را ببرند، میالن قهرمان 
خواهد شد چون 2 امتیاز بیشــتر دارد. اینتر امشب 
ســاعت 20:30 در زمین اودینزه بازی دارد که خب 
کمی سخت است. بازی امشب میالن از بقیه بازی های 

باقی مانده اش سخت تر است چراکه فیورنتینای باالی 
جدولی میهمان این تیم است. ناپولی در فاصله 4هفته 
به پایان رقابت ها تنها روی کاغذ شانس قهرمانی دارد 

چون 2 بازی پشت هم نتوانست به پیروزی برسد و 
امشب هم مقابل تیم سختکوش و غول کش 

ساســولو بازی دارد. فاصله 7امتیازی 
ناپولی با میالن 74امتیازی امید ناچیزی 
در دل هواداران این تیم باقی گذاشته. 
آئورلیو دالئورنتیــس، مالک ناپولی 

که پسرش مالکیت باشــگاه باری را در اختیار دارد، 
به زودی مجبور خواهد شد باری یا ناپولی را بفروشد؛ 
همان اتفاقی که برای لوتیتو افتاد و او از بین سالرنیتانا 

و التزیو، اولی را فروخت.
درصورت کســب اســکودتو، میالن 
33.4 میلیون یورو به عنوان قهرمانی 
ایتالیا و 10میلیون یورو برای جواز 
حضور در یوفا دریافت خواهد کرد. 
اگر میالن دوم شــود، روسونری 

26.6 میلیــون یورو دریافت خواهنــد کرد که به 
شرح زیر اســت؛ 19.1 میلیون یورو برای سری آ و 
7.5 میلیون یورو برای جواز حضور در لیگ قهرمانان 
اروپا. البته اگر انتقال امتیاز این باشگاه به بحرینی ها 
قطعی شود، اینها برای شان حکم پول خرد را خواهد 
داشت. در ترکیب اینتر پس از اشتباه وحشتناک 
دروازه بان دوم این تیم در بازی قبلی، هندانوویچ 
شرایط مسابقه را پیدا کرده و برای بازی امشب در 

ترکیب قرار می گیرد.

هواداران بارسلونا و بایرن این 
روزها نگران لواندوفسکی 
هستند. لوا از شرایطش در 
مونیخ راضی نیست. بایرن 
برای تمدید، قراردادی 2 ســاله بدون اضافه 
حقوق به او پیشــنهاد داده و این در حالی است 
که بارسا مهاجم لهستانی 34ساله را 3 ساله و در ازای 
حقوق ساالنه باالی 30میلیون یورو یعنی 10 میلیون 
بیشتر از بایرن می خواهد. این برای لوا وسوسه انگیز است. 
درصورت عملی شدن این اتفاق او ۶برابر اوبامیانگ دستمزد 

خواهد گرفت.
   لوکاکو هم این روزها به لیست بازیکنان مورد نظر ژاوی 
اضافه شده. او از حضور در چلســی و چلسی از حضور او 
رضایت ندارند. بارسا ابتدا دنبال بچه غول نروژی -هالند- 
بود و حاال به خود غول بلژیکی -لوکاکو- رسیده است. خود 

لوکاکو دوست دارد به اینتر برگردد.
   از طرفی، گابریل ژسوس که در آرزوی بازی 
در اللیگا به ســر می برد به باشــگاه بارسلونا و 

همچنین رئال مادرید پیشنهاد شده.

   رافینیا، مهاجم برزیلی اورتون که بارسا زمانی حاضر بود 
100میلیون برایش بپردازد، هنوز از لیست گزینه های خط 
حمله حذف نشده. با توجه به احتمال باالی سقوط اورتون 
به دســته پایین تر، این مهاجم هم با قیمتی معقول تر در 

دسترس است. دمبله هم به تمدید قرارداد نزدیک است.
   دمبله در روزهای گذشــته پیشــنهادی 17 میلیون 
یورویی )دستمزد خالص ساالنه + پاداش( از پاریس داشت 

که تاکنون باشگاه فرانسوی پاسخی دریافت نکرده است.
   آداما ترائوره جایی در تیم نخواهد داشت و باید به ولوز برگردد.

   لوک دی یونگ هم قرارداد قرضی اش تمام می شود و به 
سه ویا برمی گردد.

   بریتویت هم باید برود. ممفیس دیپای از یک باشــگاه 
انگلیسی پیشنهاد 15میلیون یورویی دارد و چند تماس 
ناشــناس هم از باشگاه های اســپانیایی گرفته شده. او از 

والنسیا پیشنهاد دارد.
   آنسو فاتی و فران تورس هم در خط حمله فصل آینده 
حضور دارند. فاتی امشــب پس از مدتی طوالنی به دلیل 
مصدومیت، می تواند دقایقی در ترکیب به میدان برود. خط 
حمله بارسا در سال آینده باید کامال متفاوت و جذاب باشد.
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منهای فوتبال

چهارمی تکرار شد 
زنان والیبالیست باز هم به سکوی آسیایی نرسیدند. سال گذشته تیم والیبال 
سایپا در جام باشگاه های آسیا چهارم شده بود و این بار باریج اسانس در تالش 
بود به رده  بهتری برسد اما این تیم هم نتوانست روی سکو برود. کاشانی ها 
که با قهرمانی در لیگ برتر نماینده ایران در این مسابقات شده بودند، بازی ها 
را خوب شروع کردند. آنها نمایندگان قرقیزستان و ازبکستان را بردند اما 
بازی های سخت از دیدار با دایموند فود تایلند شروع شد. باریج بعد از شکست 
مقابل این تیم، مقابل تیم های آلتای و کوانیش قزاقستان میزبان مسابقات 
هم نتوانست به پیروزی برسد. باریج دیروز در دیدار رده بندی یک بار دیگر 
مقابل دایموندفود باخت و روی سکو نرفت. آلتای و کوانیش فینال مسابقات 

را برگزار کردند و کوانیش در یک بازی 5 سته به قهرمانی رسید. 
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3- دردها- نوعی اسباب بازی- 
سهل انگاری

4- رطوبت- تن پوش- معادل 
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درخت همیشه سبز

6- گلخــن حمــام- مقــر 
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پرداخت وجه به حساب بانکی
  

عمودی:
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لوازم خانــه- هفته نامه طنز مرحوم 

کیومرث صابری
13- ســترون- نوعــی شــیرینی 

شکالتی- قدرت
14- پخمه- مأمــور مراقبت از راه- 

پاینده
15- برادران خالفکار کارتون لوک 
خوش شانس- سیســتم عاملی در 

15کامپیوتر

خااليتساروميت
مهدبشنيبدبحار
رتاشموادمشمسا

زيشنارفيلكورب
ياراريمدامد

ازهتساتشنكامك
كگنيتراكيتسين
راچدنوتيپاتلد
يزيرغنانادباو
ملقيقارريشدرا
فاريسبابمون

ملقلهاتاساسحا
فياخملاملهمدخ
ربزنتويبويديو

ديياتنروبلمدش

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4197
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

389247156
164895732
725316948
871924563
493658217
652173489
546789321
237561894
918432675

متوسط

9     8 6   
 1  2    3  
4 3  9   5   
7 4        
  5    8   
       9 2
  3   5  1 6
 6    2  5  
  9 3     8142783659

958416732
763952148
416238597
389547216
527169384
834671925
271895463
695324871

ساده

متوسط

957138624
618254739
432976581
741829365
295613847
386547192
873495216
164782953
529361478

سخت

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

ساده

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

ذوب آهن بازی ســوم از فینال را به شــهرداری گرگان 
باخت؛ 92-59.این نتیجه و این اختالف برای تیمی 
که مدعی قهرمانی اســت خوشــایند نبود، نه برای 
خودش و نه برای هودارانی که با زحمت جمعه شب 
وارد سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی شده بودند. بازی 
ســوم از فینال لیگ برتر با حرکت خوب اصفهانی ها 
آغاز شد، ارســالن کاظمی که در بازی دوم ناخواسته 
روی سر یکی از فیملبرداران تلویزیونی فرود آمده بود، 
با دسته گلی از او احوالپرسی کرد تا این تنها صحنه 
خاطره انگیز بــازی برای اصفهانی ها باشــد. آنها که 
بازی اول را با اختالف کم 72-64 از دست داده 
بودند، در وقت های اضافه بازی دوم 89-87 به 
پیروزی رسیدند و توقع این بود که بازی سوم 

هم پایاپای پیش برود حاال با هر نتیجه ای.
ذوب آهن از ابتدای کوارتر اول شــروع خوبی 
نداشــت. درحالی که بازی به دقیقه 5رسیده 
بود، بازیکنان این تیم امتیازی نگرفته بودند. 
این در حالی بود که شــهرداری با درخشش 
پری پتی، ادوراس و محمد جمشیدی بازی را 
در اختیار داشت و 13امتیاز هم ثبت کرده بود. 
سجاد مشایخی با یک پرتاب باالخره ذوب آهن 

را صاحب 2امتیاز کرد.

  تماشاگران معترض
ذوب آهن روی ســکوها هم عقب تر از شهرداری 
بــود. درحالی که هواداران گرگانی جایگاهشــان 
را پر کرده بودند، تعداد اصفهانی ها انگشت شــمار 
بود. بیرون اســتادیوم چند اتوبوس با پالک اصفهان 
پارک شده بود و به نظر می رســید که باشگاه ذوب آهن 
مثل بازی های قبل تماشــاگر به تهران آورده باشــد اما آنها 
کجا بودند؟ در دقایقی که بازیکنان ذوب سعی می کردند فاصله 
را کم کنند، در هیاهوی تماشاگران گرگانی درهای آهنی سالن به 
صدا در آمدند؛ مشخص شد تماشاگران اصفهانی کجا هستند، آنها 
پشت درها مانده بودند. فدراسیون بســکتبال در بازی های فینال 
اجازه داده بود هر تیم 150تماشــاگر داشته باشــد؛ هر چند در هر 
3 بازی این تعداد خیلی بیشــتر بود و به اعتراف خود گرگانی ها در 
بازی سوم نزدیک به 500 تماشاگر از گرگان به تهران و سالن آمده 
بودند. اما چرا اصفهانی ها اجازه ورود پیدا نمی کردند؟ پروســه 
حضور تماشاگران در سالن متفاوت از همیشه بود. آنها باید 

در سامانه ثبت نام می کردند و بعد بلیت می خریدند. تعداد زیادی از 
تماشاگران اصفهانی  از این موضوع بی خبر بودند و مأموران اجازه ورود 
نمی دادند. آنها به همراه تعدادی از تماشاگران گرگان در دقایق پایانی 
کوارتر اول وارد سالن شدند. نه تنها اصفهانی ها که گرگانی ها هم به 
نحوه خرید بلیت و حضور در سالن معترض بودند. به گفته گرگانی ها، 
همه تماشاگران چه اصفهانی  و چه گرگانی از یک در و از یک راهرو به 
سکوها می رسیدند و با توجه به اینکه بلیت ها توسط یک نفر کنترل 
می شد، صف رســیدن به ســالن طوالنی بود. اصفهانی ها به محض 
رسیدن به سکوها اعتراضشان را با شعار دادن علیه رئیس فدراسیون 
نشان دادند: »داوری حیا کن فدراسیون را رها کن.« شاید تحت تأثیر 
اتفاقات روی سکو بود که ذوبی ها داخل زمین تمرکز کافی نداشتند. 
ارسالن کاظمی بعد از بازی دوم معترض شده بود که چرا تماشاگران 
گرگان نیم ساعت قبل از شروع بازی در سالن بودند ولی تماشاگران 

اصفهاني دیر وارد سالن شدند.

  ستاره های کم فروغ
ارسالن برخالف بازی دوم در بازی ســوم خوب نبود. آمار ضعیف 
بازی او این را تأییــد می کند. او از 2 پرتــاب آزاد 2 امتیاز گرفت. 
آرمان زنگنه ستاره بازی دوم هم شرایطی بهتر از ارسالن نداشت؛ 
شوت هاي او راه سبد را گم کرده بودند. او 6 اقدام به پرتاب کرد اما 
نتوانست توپ را وارد ســبد کند. در 3کوارتری که زنگنه در بازی 
بود فقط 3پرتاب آزاد را به نام خودش ثبت کــرد، فقط 3 امتیاز. 
بقیه بازیکنان ذوب هم دســت کمی از این دو نداشتند. نه سجاد 
مشــایخی روی فرم بود و نه فرید اصالنی. آنها نیمه را 42-24 به 
رختکن رفتند و درحالی که انتظار می رفت در نیمه دوم تغییراتی 
در روند بازی اتفاق بیفتد اما بازی بد ادامه داشــت. این در حالی 
بود که حلقه با گرگانی  ها یار بود و هر چه می زدند امتیاز می شــد. 
گرگانی ها  با شور پتی را تشــویق می کردند و پتی در جبران این 
حمایت ها، برایشان حرکات نمایشــی اجرا کرد. در شروع کوارتر 
سوم او از حلقه آویزان شــد و از پایین ســرش را وارد سبد کرد، 
هرچند از داور تذکر گرفــت. در هیاهوی گرگانی ها و دلبری های 
پتی، تماشــاگران ذوب آهن عصبانی از روند بازی سکوت اختیار 

کرده بودند.

  جنگ نیمکت ها
وقتی در کوارتر ســوم اختالف امتیاز به بیش از 30 امتیاز رسید 
فرزاد کوهیــان کم کم ســتاره هایش را نیمکت نشــین کرد، در 
حدی کــه در کوارتر چهارم تیــم دومش در زمین بــود. حامد 
ســهراب نژاد 39 ســاله به همراه بازیکنان جوان بازی بهتری به 
نمایش گذاشتند. اما اختالف به حدی زیادشده بود که جبرانش 
راحت نباشــد. مهران حاتمی هم که از پیــروزی تیم مطمئن 
شده بود، به نیمکت نشــینانش بازی داد تا هم آنها تجربه بازی 
در فینال را داشــته باشــند و هم بازیکنان اصلی اش برای بازی 
چهارم استراحت کنند. پتی و جمشــیدی با اینکه دقایق پایانی 
بازی نکردند اما هر کدام 20 امتیاز برای تیمشــان گرفتند. فرید 
اصالنی تنها بازیکن ذوب آهن بود که امیتازش دو رقمی شــد و 
10 امتیاز گرفت. در نهایت امشــب ســاعت 20:15بازی چهارم 
برگزار می شــود. اگر گرگان به پیروزی برســد جشن قهرمانی 
برگزار می کند و اگر ذوب آهن برنده بازی باشد، قهرمان سه شنبه 

معرفی خواهد شد.

گر گان؛یک قدم مانده به جام
 با شکست سنگین ذوب آهن در بازی سوم از فینال لیگ برتر بسکتبال، امشب شهرداری گرگان

 فرصت دارد به پیروزی سوم برسد و جشن قهرمانی بگیرد 

پول زنان در جیب مردان؟

قرارداد مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان و کادرش 
اسفند ماه به پایان رسید اما فدراسیون هیچ اقدامی برای تمدید 
قراردادشان انجام نداد. این بار جزو معدود دفعات بود که کادر تیم 
زنان در فدراسیون فوتبال قرارداد بسته بود. قرارداد ایراندوست 
به عنوان سرمربی تیم ملی ماهی 20 میلیون تومان بود که نه تنها 
پرداخت نشــد بلکه خود او برای ایاب و ذهاب 8میلیون از جیب 
هزینه کرد. در حالی فدراســیون حاضر نشــد حقوق و هزینه  
ســرمربی تیم زنان را پرداخت کند که افشاگری های جدید از 
پرداخت پاداش های چند میلیون تومانی به سرپرست تیم ملی 
مردان و اطرافیانش خبر می دهد. به نظر می رسد جیب فقط برای 

زنان خالی است؟

هیچ جا خونه نیست

در مهم ترین دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان، سپاهان 
اصفهان در فوالد شهر، ورزشگاه خانگی ذوب آهن میزبان ملوان بود 
که این بازی با نتیجه تساوی یک-یک به پایان رسید و زردپوشان 
اصفهانی از صدر جــدول دور ماندند. در 3بــازی اخیر خانگی 
طالیی پوشان، 2 دیدار در نقش جهان برگزار شد که در هر 2 بازی 
زنان سپاهانی موفق شدند حریف خود را شکست دهند. اما به نظر 
می رسد فوالد شهر خانه امن زردپوشان نیست! بیان محمودی 
سرمربی ســپاهان نیز پس از گل اولی که تیمش دریافت کرد با 
عصبانیت بطری آب را پرت کرد و مصدوم شد. سپاهانی ها شاید اگر 
در زمین خودشان بازی می کردند حاال در کورس قهرمانی بودند و 

اینقدر ناراحت نمی شدند.

هفته شــانزدهم لیگ برتر فوتبال با انجام 4  بازی پیگیری شد. 
لیگ با حضور 12 تیم آغاز شــد اما کم کــم از کیفیت و تعداد 
بازی های آن کاسته می شود. ســارگل بوشهر به دلیل انصراف 
از 2بازی توســط کمیته انضباطی از لیگ کنار گذاشته شد تا 
هر هفته یکی از تیم ها اســتراحت کند. این هفته طبق برنامه 
باید 5 دیدار انجام می شــد اما تیم زارع باتری سنندج از سفر به 
بم امتناع کرد تا داستان تکراری انصراف به دلیل کاهش هزینه 
تکرار شود. باور کردنی نیســت در سطح اول فوتبال یک کشور 
چنین اتفاقاتی رخ دهد اما در فوتبال زنان ایران هیچ اتفاقی دور 
از انتظار نیســت. اینکه چه اصراری است لیگ حتما 12تیمی 

باشد، فقط فدراسیون می داند و سازمان لیگ.

انصراف بالی جان لیگ زنان
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همایش صنفی انجمن شرکت های نمایش 
ویدئوی آنالین برگزار شد

اتحاد پلتفرم های 
نمایش آنالین 

شــرکت های نمایش ویدئوی آنالین ظرف چند 
ســال اخیر، خصوصا پس از شــیوع کرونا و لزوم 
رعایت قرنطینه خانگی در ســال اول پاندمی، به 
یکی از قطب های مهم ســرگرمی در کشور بدل 
شده  است.  این شرکت ها پیش از این از میانه دهه 
1390کوشیده اند تا به یک ساختار صنفی منسجم 
دست یابند. از شناخته شده ترین اعضای این انجمن 
که مردم با محصوالت شان آشنا هستند می توان به 
فیلیمو، نماوا، فیلمنت، هاشور و تلوبیون اشاره کرد. 
با وجود اینکه فعالیت صنفی انجمن شرکت های 
نمایش ویدئوی آنالین در ابتدا با اختالف نظرهایی 
در میان اعضا همراه بود، اما مدتی است که فعاالن 
اصلی این عرصه با هماهنگی بیشتری برای رسیدن 
به اهداف مشترک شان گام برمی دارند. نخستین 
همایش صنفی انجمن شرکت های نمایش ویدئوی 
آنالین برگزار شد، در این مراسم، عالوه بر اعضای 
صنف، هیأت مدیــره و همچنین دبیــر انجمن، 
منوچهر شاهســواری، مدیرعامل خانه سینما و 
قاســم خداوردی لو از مدیــران مرکز ملی فضای 

مجازی حضور داشتند.

سردرگمی در حوزه تنظیم گری مقررات
محمدمهدی عسگرپور، دبیر انجمن در بخشی از 
سخنانش در این مراسم فصل مشترک دغدغه های 
مؤسســات عضو را چنین برشــمرد: »مهم ترین 
موضوع در این مجموعــه، تنظیم گری و مقررات 
بود. این موضوع تقریبا مسئله تمام مؤسساتی بود 
که با آنان جلسه داشــتیم و برای ما هم قابل فهم 
بود. پدیده  وی اودی که اصال دلیل تشــکیل این 
انجمن هم بوده، به نسبت پدیده ای نوظهور است 
و به همین اعتبار در حوزه تنظیم گیری مقررات 
سردرگمی وجود دارد. نقشی که ساترا هم در این 
میان برعهده گرفته در ایجاد سردرگمی بیشتر، 

پررنگ بوده است.«

مقابله با بخش خصوصی
همچنین محمدحسن شانه ســاززاده، مدیرعامل 
پلتفرم نمــاوا، در ابتدای ســخنان خــود گفت: 
»متأسفانه وقتی بخش خصوصی در کشور ما فعالیت 
می کند، برخی دست اندرکاران تالش می کنند با 
تمامی قوا آن بخش خصوصی را از پا دربیاورند. با این 
رویکرد در رگوالتوری خود ما در تلکام که رگوالتور 
مستقل اســت و زیرمجموعه و کارمند رقیب مان 
هم نیست، کمی این مشکل را داریم. اما در عرصه 
وی اودییک رگوالتور وابســته داریم و عزم شان را 
جزم کرده اند که هیچ محتوایی تولید نشــود. االن 
تقریبا هیچ فیلمنامه ای از مرحله تأیید نمی گذرد 
و اینها می گویند اشتباه  شده و برخی فیلمنامه ها 
برای تولید رفته، حاال باید جلوی مشکل را بگیریم و 
فیلمنامه را تأیید نکنیم تا تولید نشود. ما نیاز داریم 
که با هم متحد باشیم، باید فکری جدی کنیم. من 
به دوستان حاکمیتی عرض کردم، اگر می خواهید 
ما در این حوزه بمانیم و اگر 80درصد هم از ما راضی 
هستید آن 20درصد را به آن 80درصد ببخشید. به 
هر حال ما، بهتر از کانال های ماهواره ای یا چیزهایی 

از این دست هستیم.« 

انحصاری کردن تولید
محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل فیلیمو، با 
تأیید صحبت های شانه ســاززاده گفت: »درست 
می گویند که از نظــر نهاد رگوالتــور فعلی یک 
وی اودی خوب، وی اودی خاموش اســت. ممکن 
است ما تشتت ها و افتراق هایی با هم داشته باشیم، 
اما می توانیم به درستی و براساس نقاط مشترک 
کنار هم قرار بگیرم. 2سال قبل من، آقای شانه ساز 
و آقای امیرشریفی، فریبی خوردیم و پذیرفتیم که 
داخل ساترا برویم. آن موقع نه ما و نه آقای شانه ساز 
باور نمی کردیم این شرایط به وجود  آید. امیدوارم 
کار بتواند به وزارت ارشاد بازگردد... . بحث خشک 
کردن تولیدات ما به این معناست که فقط زمینه ای 
برای پخش باشیم و تولید فقط در صداوسیما باشد. 
ما در 11 ماه گذشــته یک مجوز هم نگرفتیم و با 
خشک کردن تولید، 11 ماه بعد نمی توانیم از خاک 
بلند شویم. امیدوارم با اتحاد و استقامت راهی برای 

آینده بازکنیم.«

غافل نشدن از اهمیت افکار عمومی 
علی ســرتیپی، مدیرعامل فیلم نت با اشــاره به 
کارزاری که از ســوی او پیگیری می شود، گفت: 
»حضور من در مراســم افطار ریاست جمهوری با 
این رویکرد بود که در این مراســم وضعیت ساترا 
به طریقی عنوان شود و خوشــبختانه 2،3 نفر از 

دوستان این کار را انجام دادند. 
جواب آقای رئیســی این بود که قطعا این قضیه 
را پیگیری خواهند کرد. در آن جلسه به هر حال 
انتقادهایی از کمیسیون فرهنگی هم صورت گرفت 
و قرار شد آقای رئیسی موضوع را در شورای عالی 

انقالب فرهنگی مطرح کنند.

رشد کیفی تولیدات
منوچهر شاهســواری، مدیرعامل خانه ســینما، 
در بخشی از ســخنانش در این مراسم گفت: »در 
ابتدای ســال 1399حکم تعطیلی ســامانه های 
نمایش آنالین امضا شد و اینطور نبود که بار اول مان 
باشد این ماجرا را می بینیم. ساترا اصال بعد از این 
جریان به وجود آمد. در چنین شــرایطی بود که 
مجموعه ای از کارزارها شکل گرفت تا برای مدت 
قابل توجهی سامانه ها توانســتند مجوز بگیرند و 
تولیدات درجه یکی ساخته شود.« او از رشد کیفی 
تولیدات سامانه های نمایش درخواستی به مرور در 
سال های گذشــته یاد کرد و گفت نباید ذات بازار 

نادیده انگاشته شود.

گزارش
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عشق است و آتش و خون
نادر طالب زاده هنرمند تراز انقالب اسالمی و چهره ای چند وجهی در خدمت جبهه فرهنگی انقالب بود 

که  بــود  تقدیــر چنین 
یار وفادار ســیدمرتضی 
آوینــی در روز قــدس، 
دعــوت حــق را لبیک 
بگوید. نادر طالــب زاده را با فعالیت های 
متنوع و گســترده فرهنگــی اش به یاد 

می آوریم . با ســریال »بشارت منجی« و 
فعالیت های مؤثرش در حوزه ســینمای 
مســتند و آن حضور دالورانه در عرصه 
جنگ بوســنی. طالــب زاده را به عنوان 
تهیه کننده، مجری و کارگردان با انبوهی 
از برنامه ها و مجموعه هــای تلویزیونی 

به خاطر می آوریم که نخ تسبیح شــان، 
خدمت به آرمان های انقاب اســامی 
بود. نــادر طالــب زاده را به عنوان مدیر 
فرهنگی با دبیــری کنفرانس بین المللی 
افق نو، دبیری جشنواره فیلم عمار به یاد 
می آوریم. هنرمند خستگی ناپذیری که 

در تأسیس شبکه افق نقش داشت و کنار 
فعالیت هنری، بــا تواضع و خضوعی کم 
نظیر شاگردان بسیار تقدیم هنر انقاب 
کرد . درگذشــت این چهره شاخص هنر 
انقاب، واکنش های گســترده ای را به 
همراه داشت. از رئیس جمهور تا شهردار 

تهران و رئیس سازمان صدا و سیما گرفته 
تا هنرمندانی چون ابراهیم حاتمی کیا و 
مســعود ده نمکی، عروج نادر طالب زاده 
را تســلیت گفتند و بر نقش مؤثرش در 
پیشبرد اهداف فرهنگی انقاب اسامی 

تأکید کردند.

 اصغرآقای شوخ طبع جبهه
گفت وگو با اصغر نقی زاده، رزمنده، عکاس 

جبهه و بازیگر، که اکنون اجرای مستند 
جنگ دوست داشتنی را بر عهده دارد

روزی خواهد آمد که هیچ کس 
نتواند  از شما دفاع کند

زنده یاد آیت اهلل محمد محمدی ری شهری و 
مدیریت رسیدگی به پرونده2 کودتا

 کالبدشکافی 
یک کتاب

گفت وگو با خسرو صبری، مترجم کتاب 
»کالبدشناسی ترور«، اثر اندرو سینکلر

جواد رضویان در 
»عید حسابی«

»عید حسابی« با اجرای جواد 
رضویان و الله صبوری از عید 
فطر روی آنتن شبکه نسیم 
می رود. امین فیض آبادی، 
تهیه کننده اجرایی درباره این 
برنامه که همزمان با عید فطر 
از شبکه نسیم پخش می شود 
افزود: »عید حســابی« به 
تهیه کنندگــی فریدالدین 
نیکجو، روایت متفاوتی است 
از یک جشن تلویزیونی که 
 از عید فطر آغاز می شــود.
فیض آبادی درخصوص اجرای 
مجریان برنامه گفت: بدون 
شــک جواد رضویان و الله 
صبوری اجرایی متفاوت از 
یک جشن را در مقابل نگاه 
بینندگان خواهند داشت. 
اجرایی به همراه یک روایت 
تلویزیونی بــا همکاری و 
همیاری سایر عوامل صحنه 
که نه به صورت نمایشی، بلکه 
به صورت ایجاد موقعیت های 

زنده و رئال خواهد بود، 
نمونه ای که در هیچ برنامه 
تلویزیونی به آن پرداخته 
نشده است. وی درخصوص 
فضای محتوایی برنامه گفت: 
در این برنامــه چهره های 
شناخته شده ای مانند حمید 
لوالیی، شــهاب عباسی، 
مجید واشقانی، فرزاد فرخ، 
رحیم شــهریاری و عده ای 
از هنرمنــدان عرصه های 
بازیگری و موسیقی حضور 
دارند که بــه نوعی اجرایی 
متفاوت با مجریان ما خواهند 

داشت.

استقبال سرد 
منتقدان از مکبث 

دنیل کریگ

نمایش مکبث شــاهکار 
ادبی شکسپیر با بازی دنیل 
کریگ در نقش مکبث و روث 
نگا در نقش لیدی مکبث به 
کارگردانی سام گلد برای 
نخستین بار روز پنجشنبه 
روی صحنه تئاتر در برادوی 
اجرا شد. این نمایش پیش 
از تولید و اجرا با مشکاتی 
نظیر ابتــای دنیل کریگ 
به کرونــا روبه رو شــده 
مشــکات  به دلیل  بود. 
پیش آمده، تمرین بازیگران 
جهت اجرای نمایش 11روز 
به تعویق افتاد و بازیگران 
این نمایــش تنها 4هفته 
فرصت تمریــن و آماده 
شدن اجرای آن داشتند. 
اجرایی که پنجشنبه روی 
صحنه رفت، پیش نمایش 
»مکبث« بــوده که اجرای 
اصلی از 10ژوئیه خواهد بود.

 برد پیت
 در نقش ستاره 
سینمای صامت

اولین تریلــر فیلم جدید 
و پرستاره »دمین شازل« 
با عنوان »بابــل« رونمایی 
شد. به گزارش ایندی وایر، 
در جریان برگزاری رویداد 
ســاالنه »کامیک -کان« 
در الس وگاس کــه ویژه 
ســینماداران سراســر 
آمریکاســت، ویدئویی از 
فیلم »بابل« ساخته جدید 
»دمین شزل« رونمایی شد 
که در آن »بــرد پیت« در 
نقش یک ستاره سینمای 
صامت در کنار »مارگو رابی« 
مقابل دوربین رفته است. 
پیش از این اطاعات کمی 
در مورد فیلم »بابل« فاش 
شده بود: فیلمی که داستان 
آن در دوره ای در اواخر دهه 
1920در جریان گذار صنعت 
سینما از فیلم های صامت 
به فیلم هــای ناطق اتفاق 
می افتاد. فهرست پرستاره 
این فیلم شــامل بازیگران 
دیگری چون »توبی مگوایر«، 
»مکس مینگا«، »اسپایک 
جونز«، »جان اســمارت«، 
»سامارا ویوینگ« و »اولیویا 
وایلد« نیز می شود. »بابل« 
نخستین پروژه سینمایی 
»دمین شزل« پس از فیلم 
»نخستین انسان« در سال 
2018است. شــازل در این 
فیلم، حــوادث مأموریت 
آپولو 11را با محوریت زندگی 
نیل آرمسترانگ به تصویر 

می کشد.

رئیس جمهور: این جهادگر جبهه 
جنگ نرم، افق های تازه ای برای مبارزه با تهاجم فرهنگی گشود

رئیس جمهــور در پیامی با تســلیت درگذشــت 
هنرمند انقالبی و فرهیخته، مرحوم نادر طالب زاده 
آورده اســت: درگذشــت این چهــره مؤثر جبهه 
فرهنگی انقالب اســالمی، دل اصحاب فرهنگ و 
هنر را جریحه دار ســاخت و اهالی هنــر متعهد را 
 داغدار کرد.به گزارش ســایت ریاست جمهوری، 
ســیدابراهیم رئیسی در پیام تســلیت خود به مناســبت درگذشت مرحوم 
طالب زاده با اشــاره به کارنامه درخشــان این هنرمند، بر مجاهدت های این 
چهره مؤثر جبهه انقالب تأکیــد کرد.متن پیام رئیس جمهور به شــرح زیر 
است:درگذشت هنرمند انقالبی و فرهیخته، چهره مؤثر جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی، مرحوم نادر طالب زاده، دل اصحاب فرهنگ و هنر را جریحه دار ساخت 
و اهالی هنر متعهد را داغدار کرد.این جهادگر جبهه جنگ نرم در مستندسازی، 
مجری گری، کارگردانی و برنامه سازی، آثار درخشانی از خود به جا گذاشت و 
در کسوت یک فعال رسانه ای و همچنین مدیر فرهنگی و کارشناس مسائل 
بین المللی، افق های تازه ای از آگاهی بخشــی و مبارزه با تهاجم فرهنگی را 
گشود. افزون بر اینها، این همرزم و یار شــهید آوینی با فعالیت های آموزشی 
متعدد، همواره در سنگر مقاومت و استقامت پاسدار بی چشمداشت آرمان های 
بلند انقالب اسالمی و ارزش های متعالی فرهنگ و هویت ملی بود و نام خود 
را در تاریخ فرهنگ و هنر این مرز و بوم ماندگار کرد.اینجانب درگذشــت این 
هنرمند و فعال فرهنگی جبهه انقالب را به خانــواده محترم، جامعه هنری و 
شــاگردان آن فقید تســلیت می گویم و در این ایام پر فیض برای ایشان علو 
درجات و همجواری با شهید آوینی و دیگر شــهدای گرانقدر هنرمند و برای 

بازماندگان صبر و سالمتی از خداوند سبحان مسئلت دارم. 

حاتمی کیا: 
نادر بود در سلوک عارفانه و مومنانه

ابراهیــم حاتمی کیا هــم در دل نوشــته ای این 
چنین یاد دوســت و همراه قدیمــی اش را گرامی 

داشت:یالطیف
نادرترین یار.

حاج نادر طالب زاده از میان یاران رفت.
نادر طالب زاده، نادرترین شخصیتی بود که در حوزه 

هنر سینما می شناختم.
 نادر بود در چهره پرنفوذ و مهربانش.

نادر بود در اصرار و ایمان به آنچه معتقد بود و با همه وجود آن را در رســانه و 
هنر به کار می بست.

نادر بود در زیست غریبش در سرزمین غرب.
نادر بود در سلوک عارفانه و مومنانه.

نادر بود و بعید می دانم کسی بتواند جای خالی او را پر کند.
خدایش او را با اولیا  محشور کند.

مسعود ده نمکی:
 نادر جان سام ما را به امام و شهدا برسان

مسعود ده نمکی هم متنی خطاب به نادر طالب زاده 
نوشت و اینگونه با دوست قدیمی اش خداحافظی 
کرد:نــادر جان!می دانم از امشــب پوســتر هایت 
را فراوان چــاپ خواهند کرد و برایــت کلیپ ها و 
مســتندها خواهند ســاخت اما از غصه های این 
ســال های ٓاخر تو نخواهند گفت.از بی مهری های 
کسانی که تو برایشــان نردبان فراهم کردی. از حرف های در گوشی که بارها 

برایم گفتی و مرا هم به صبوری دعوت کردی.
از اینکه می گفتی مسعود جان! نسل جنگ چیز دیگری بود و تکرارنشدنی است 
و از هم سنگران امروز باید به اندازه فهم شان توقع داشت.می گفتی چک دست 
کسانی است که خودمان دسته چک دستشان دادیم اما به اسم نو انقالبی گری 

از روی ما رد شده اند. کاری که ما با نسل خودمان و سیدمرتضی آوینی نکردیم.
می دانم درست مثل شهید ٓاوینی همانها که خون به جگرش کردند و برایش مرثیه 
خواندند، برای تو هم همانها که قلبت را آزردند سیاه پوش خواهند شد.حیف که به 
صبر و سکوتم فراخواندی وگرنه گفتنی ها بسیار است.عزت و ذلت دست خداست 
نادر جان. سالم مرا هم به امام و شهدا برسان و بگو رفقای قدیمی در راه هستند…

رئیس سازمان صدا و سیما: 
رسانه ملی سرمایه ای بزرگ را از دست داد

پیمان جبلی، رئیس ســازمان صدا و ســیما نیز با 
اشاره به فعالیت های مؤثر نادر طالب زاده در رسانه 
ملی درگذشــت این چهره صدیق جبهه انقالب را 
تســلیت گفت. در بخش هایی از پیام پیمان جبلی 
آمده است:حاج نادر در طول عمر پربار خود، همواره 
چون ســربازی فداکار، در صحنــه فرهنگ و هنر 
حاضر بود و با آثار درخشان فرهنگی هویت مدار در عرصه رسانه و در تکاپوی 
بی وقفه فکری، در راه تبیین اندیشه اســالمی و گفتمان انقالب اسالمی گام 
برداشت. آن مرحوم، همواره در آثار مســتند و برنامه های تلویزیونی، در برابر 
 تفکرات صهیونیستی و استکباری دست به افشاگری زد و تفکر عدالت طلبانه و

ظلم ستیزانه انقالب اسالمی را ترویج کرد.
آن عزیز انقالبی با برگزاری سلسله همایش های افق نو و شناسایی و تجمیع 
اندیشمندان غیرایرانی و غیرمسلمان ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی، نقشی 
بزرگ در شکل گیری جبهه جهانی نخبگان عدالت خواه و ضد ظلم ایفا کرد و 
اینچنین شد که هدف مستقیم کینه و عصبانیت آمریکای مستکبر قرار گرفت 
و به جرم تالش برای برگزاری همایش های افق نو در لیست تحریم های ظالمانه 

آمریکا قرار گرفت.
 وی همچنین به عنوان نظریه پردازی متعهد و در جایگاه یکی از بانیان جشنواره 
فیلم عمار، همه ســعی خود را به کار بســت تا با کنار هم قرار دادن و تربیت 
استعدادهای جوان و متدین، جبهه فرهنگی انقالب را ایجاد و مستحکم سازد.
بی شک رسانه ملی با این ضایعه دردناک ســرمایه ای بزرگ را از دست داد. 
اگرچه در ادامه مسیر خود چون گذشــته، از آثار فکری و معنوی آن مرحوم 

بهره خواهد برد.

رئیس حوزه هنری:   بوی سیدمرتضی را از او استشمام می کردیم

محمد مهدی دادمان، رئیس حــوزه هنری انقالب 
اسالمی نیز در پیام تسلیتی درگذشت نادر طالب زاده 
را تسلیت گفت. دادمان در این پیام که بخش هایی از 
آن را می خوانید این چهره جبهه انقالب را مجاهدی 
خستگی ناپذیر نامید: جان بیقرارش، او را 3 ماه پیش 
از پیروزی انقالب اسالمی از دانشگاه کلمبیا به وسط 
خیابان های تهران کشاند.او همیشه حاضر بود؛ از عکاسی لحظه های انقالب تا 
سرپرستی خبرنگارهای خارجی، از دفاع مقدس تا سریال مسیح و برنامه راز، از 
گروه تلویزیونی حوزه هنری تا جشنواره عّمار. او از برپاکنندگان جبهه فرهنگی 
انقالب بود و هر آنچه امروز در این جبهه هست بهره ای از هّمت، اراده و دانش آن 
مجاهد خستگی ناپذیر دارد. حاج نادر برای ما که آن قلندر شهید را از نزدیک درک 

نکردیم، غنیمتی گرانبها بود که بوی سیدمرتضی را از او استشمام می کردیم.

شهردار تهران: 
طالب زاده مروج گفتمان مقاومت ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی بود

 علیرضا زاکانی، شــهردار تهران نیز بعد از انتشار 
خبر درگذشــت نادر طالب زاده در صفحه شخصی 
خود نوشت:» نادر طالب زاده حق بزرگی بر جریان 
رسانه ای و مستند ســاز انقالبی کشور دارد.4 دهه 
تالش رســانه ای او برای ترویــج گفتمان مقاومت 
ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی در خارج از ایران 

نشانه باور عمیقش به آرمان های امام راحل بود.«

گزارش
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یکی از آنها گفت: شما؟ گفتم: اصغر نقی زاده هستم، 
تبلیغات لشکر 27.گفت: همیشــه با این ابزار تبلیغ 
می کنی؟ گفتم: باالخره هر کس ابــزاری دارد. ابزار 
شما بیسیم است و ابزار من این بوق!« نقی زاده ادامه 
می دهد: »گاهی هم با رزمندگان شــوخی می کردم 
و می خواســتم فضا تغییر کند. یادم هســت یکی از 
رزمندگان خواست از او عکس بگیرم. نمی دانم چرا 
حس و حالش را نداشتم. به او گفتم اول عطر بزن تا 
بوی خوش بگیری و بعــد در جیبت پول خرد بریز تا 
ســر و صدا کند و از تو عکس بگیرم. خالصه اینکه از 
او عکس نگرفتم. روز بعد به من گفتند برو تیپ یک 
و از حاج عباس کریمی عکس بگیر. من هم دوربین 
را برداشــتم و رفتم به تیپ یک پرسان پرسان سراغ 
حاج عباس کریمی را گرفتم تا رسیدم به همان بنده 
خدایی که از من خواســته بود عکــس او را بگیرم. 
پرســیدم حاج عباس کریمی شــمایید؟ خندید و 
گفت: بله! گفتم: آمده ام از شما عکس بگیرم. گفت: 
چی شــد؟ چرا دیروز نگرفتی؟ عذرخواهی کردم و 
خالصه از او عکس گرفتم. حاج عباس در عملیات بدر 
شهید شــد. رزمندگان می گفتند از هر کسی عکس 
می گیری شــهید می شــود. خودم هم داشت باورم 
می شد و گاهی نگران این موضوع می شدم که نکند 
واقعا همینطور است اما به هر حال جنگ بود و من هم 
در زمان عملیات عکاسی می کردم. خیلی از افرادی که 
از آنها عکس گرفته ام شهید شدند و حاال این عکس ها 
به عنوان تنها عکس های زمان حضورشان در جبهه به 

یادگار مانده اند«.

پخش فیلم در جبهه
اولین همکاری اصغر نقــی زاده با ابراهیم حاتمی کیا 
به فیلم ســینمایی »مهاجر« برمی گــردد. او با نقل 
خاطره ای برایمان می گوید که چگونه این آشــنایی 
ادامه یافت و حاتمی کیا از برخی خاطراتش در چند 
ســکانس اســتفاده کرد؛ »خاطرات جبهه را برای 

حاتمی کیا تعریف کردم. او هم در چند ســکانس از 
این خاطرات ایده گرفت. در فیلم سینمایی »آژانس 
شیشــه ای« ابراهیم حاتمی کیا از من خواســت تا 
نقش خودم را بازی کنم. من هــم با نام اصغر در این 
فیلم حضور دارم و از شــعرهای طنزی که در جبهه 
می خواندیم استفاده کردم. درفیلم »از کرخه تا راین« 
نیز از بخشــی از خاطراتم در عملیات خیبر استفاده 
کردم. در این عملیات عراقی ها بدجوری شلوغ کرده 
بودند و آتش خمپاره را روی سر ما خالی می کردند. 
یکی از رزمندگان برای اینکه به بچه ها روحیه بدهد، 
پیت حلبی را برداشــت و رفت روی خاکریز و شروع 
کرد به کوبیدن روی آن و اشعاری خواند. بچه ها تا این 
صحنه را دیدند زدند زیر خنده. وقتی این خاطره را 
برای آقای حاتمی کیا تعریف کردم، او از من خواست 
تا این نقش را در سکانسی از فیلم از کرخه تا راین بازی 
کنم. اکثر کسانی که روحیه طنز داشتند به بهانه های 
مختلف اشــعاری می ســرودند یا خاطره هایی نقل 
می کردند که باعث خنده می شد. گاهی از هر موضوعی 
برای خندیدن استفاده می کردیم. همیشه عملیات 
نبود و ما هم جوان بودیم، طبیعی بود که شــوخی 
کنیم و سربه ســر همدیگر بگذاریم. البته شوخی ها 
حالت مسخره کردن نداشــت و هدف این بود که با 
خواندن شعرهای طنز، فضای سخت جنگ را برای 
همدیگر آسان کنیم.« روز بعد از اعالم پایان جنگ، 
نقی زاده تصمیم می گیرد باز هم دست به ابتکاری بزند 
تا روحیه رزمندگان را تقویت کند؛ »29مرداد سال 
1367اعالم شــد که جنگ تمام شده است. یک روز 
بعد آپارت 16میلی متری را به جبهه بردم. در سنگر 
فرماندهی پرده  ای نصب و بلندگو وصل کردم. به این 
ترتیب شب ها فیلم سینمایی روی پرده در فضای آزاد 
پخش می کردم. فیلم با صدای زیادی پخش می شد 
که بعید نبود در آن تاریکی و سکوت جبهه صدای فیلم 

تا سمت دشمن هم رفته باشد!«

 اصغرآقای شوخ طبع جبهه
گفت وگو با اصغر نقی زاده، رزمنده، عکاس جبهه و بازیگر، که اکنون اجرای مستند جنگ دوست داشتنی را بر عهده دارد

روایت شهید سردار نیساری 
از شناسایی پیکر شهید حججی

سردار مدافع حرم  مهدی نیساری هفته گذشته در شب 21 
ماه رمضان آسمانی شد. ســردار نیساری، پایه گذار و فرمانده 
گردان زرهی تیپ 33 المهدی )عج( و تنها فرد ایرانی بود که 
برای شناسایی پیکر شهید محسن حججی به یکی از مقرهای 
داعش رفت، عملیاتی که گفته می شود حاج قاسم سلیمانی 
و سیدحســن نصراهلل از بیروت آن را رصــد می کردند و پس 
از آن سیدحســن نصراهلل به وی لقب »پهلوان مقاومت« داد. 
وی از جانبازان دوران دفاع مقدس و از مدافعان حرم به شمار 
می رفت که از حدود 4سال قبل به دلیل عوارض ناشی از سموم 

شیمیایی دوران دفاع مقدس، دچار بیماری شده بود.
در بخشی از کتاب »سربلند« به مأموریت ویژه سردار نیساری 
برای شناسایی پیکر مطهر شهید محسن حججی اشاره شده 

است. در این کتاب می خوانیم:
بعد از شــهادت حججی تا مدت ها، پیکر مطهرش در دست 
داعشی ها بود تا اینکه قرار شد حزب اهلل لبنان و داعش، تبادلی 
انجام دهند. بنا شد حزب اهلل تعدادی از اسرای داعش را آزاد 
کند. داعش هم پیکر محسن و 2 شــهید حزب اهلل را تحویل 

بدهد و یکی از اسرای حزب اهلل را آزاد کند.
به من گفتند:»می توانی بروی در مقر داعش و پیکر محســن 
را شناسایی کنی؟« می دانستم می روم در دل خطر و امکان 
دارد داعشی ها اسیرم کنند و بالیی سرم بیاورند اما آن موقع، 
محسن برایم از همه  چیز و حتی از جانم مهم تر بود. قبول کردم. 
با یکی از بچه های سوری به نام حاج سعید از مقر حزب اهلل لبنان 
حرکت کردیم و به طرف مقر داعش رفتیم. در دل دشــمن 
بودیم. یک داعشی که دشداشه ســفید و بلند پوشیده بود و 

صورتش را با چفیه قرمز پوشانده بود، با اسلحه ما را می پایید.
پیکری متالشــی و تکه تکه را نشــانمان داد و گفت: »این 
همان جسدی است که دنبالش هستید!« میخکوب شدم. 
از درون آتش گرفتم. مثل مجسمه، خشک شدم. رو کردم 
به حاج سعید و گفتم: »من چه جوری این بدن را شناسایی 
کنم؟! این بدن اربا اربا شــده، این بدن قطعه قطعه شده!« 
بی اختیار رفتم طرف داعشی. عقب رفت، اسلحه اش را مسلح 

کرد و کشید طرفم. داد زدم:

»پست فطرتا، مگه شما مسلمون نیستید؟! مگه دین ندارید؟! 
پس کو سر این جنازه؟! کو دست هاش؟!« 

حاج ســعید حرف هایم را تندتند برای آن داعشــی ترجمه 
می کرد. داعشی برای آنکه خودش را تبرئه کند، می گفت:»این 

کار ما نبوده. کار داعش عراق بوده.«
دوباره فریاد زدم: »کجای شریعت محمد آمده که اسیرتان را 

این جور قطعه قطعه کنید؟!«
داعشــی به زبان آمد و گفت: »تقصیر خودش بــود. از بس 
حرصمون رو درآورد. نه اطالعاتی بهمون داد، نه گفت اشتباه 
کرده ام و نه حتی کوچک ترین التماســی بهمون کرد که از 

خونش بگذریم. فقط لبخند می زد!«
هرچه می کردم پیکر قابل شناسایی نبود. به داعشی گفتیم: 

»ما باید این پیکر رو برای شناسایی دقیق با خودمون ببریم.«
اجازه نداد. بــا صدای کلفــت و خش دارش گفــت: »فقط 

همین جا.«
نمی دانستم چه بکنم. شــاید آن جنازه، پیکر محسن نبود و 

داعش می خواست فریب مان بدهد.
در دلم متوسل شدم به حضرت زهرا)س( گفتم: »بی بی جان! 
خودتون کمک مــون کنید، خودتون دســتمون رو بگیرید. 

خودتون یه راه چاره بهمون نشون بدید.«
یک باره چشمم افتاد به تکه استخوان کوچکی از محسن. ناگهان 
فکری توی ذهنم آمد. خودم را خم کردم روی جنازه و در یک 
چشم به هم زدن، اســتخوان را برداشتم و در جیبم گذاشتم! 
بعد هم به حاج سعید اشــاره کردم که برویم. نشستیم توی 
ماشین و سریع برگشتم سمت مقر حزب اهلل. از ته دل خدا را 
شکر کردم که توانستم بی خبر از آن داعشی، قطعه استخوانی 

را با خودم بیاورم.
وقتی برگشــتیم به مقر حزب اهلل، اســتخوان را دادم تا از آن 
آزمایش DNA بگیرند. دیگر خیلی خسته بودم. هم جسمی 
و هم روحی. واقعا به اســتراحت نیاز داشــتم. فردای آن روز 
حرکت کردم سمت دمشــق. همان روز خبر دادند که جواب 
DNA مثبت بوده و نیروهای حزب اهلل، پیکر محسن را تحویل 
گرفته اند. به دمشــق که رســیدم، رفتم حرم بی بی حضرت 
زینب)س(. وقتی داخل حرم شدم، یکی از بچه ها آمد و گفت: 
»پدر و همسر شهید حججی به سوریه آمده اند. االن هم همین 

جا هستن، توی حرم.« 
من را برد پیش پدر محســن که کنار ضریح ایستاده بود. پدر 

محسن می دانست که من برای شناسایی پسرش رفته بودم.
تا چشمش به من افتاد، جلو آمد و مرا در بغل گرفت و گفت: 
»از محسن خبر آوردی؟« نمی دانستم جوابش را چه بدهم. 
نمی دانســتم چه بگویم. بگویم یک پیکر اربــا اربا را تحویل 
داده اند؟! بگویم یک پیکر قطعه قطعه شده را تحویل داده اند؟! 

بگویم فقط مقداری استخوان را تحویل داده اند؟
گفتم: »حاج آقا، پیکر محسن مقر حزب اهلل لبنانه. برید اونجا 

خودتون ببینیدش.« 
گفت: »َقَسَمت می دم به بی بی که بگو.« التماسش کردم چیزی 
از من نپرســد. دلش خیلی شکست. دستش را انداخت میان 
شبکه های ضریح حضرت زینب)س( و گفت: »من محسنم رو 
به این بی بی هدیه دادم. همه محسنم رو. تمام محسنم رو. اگه 
بهم بگی فقط یه ناخن یا یه تار مویش رو برام آوردی، راضی ام.« 
وجودم زیر و رو شد. سرم را انداختم پایین. زبانم سنگین شده 
بود. به ســختی لب باز کردم و گفتم: »حاج آقا، سر که نداره! 
بدنش رو هم مثل علی اکبر)ع( اربا اربا کردن.« هیچ نگفت. فقط 
نگاه کرد سمت ضریح و گفت: »بی بی، این هدیه رو قبول کن.« 

کتاب کودکی های 
شهید مطهری منتشر شد

در آستانه نمایشگاه 
بین المللــی کتاب 
تهــران، تازه ترین 
اثــر از تولیــدات 
مرکز اسناد انقالب 
اســالمی در قالب 
»کتاب کــودک« 

روانه بازار نشر شد. مؤسسه فرهنگی هنری مرکز 
اسناد انقالب اســالمی اکنون با ورود به عرصه 
»کتاب کودک«، در مسیر معرفی شخصیت های 
مهم و اثرگذار انقالب اســالمی به کودکان گام 
برمی دارد. مجموعه کتاب های »ستاره دنباله دار« 
با همین هدف از سوی مؤسسه فرهنگی هنری 
مرکز اســناد انقالب اســالمی تولید شده است. 
نخســتین اثر از این مجموعه، بــا عنوان »پس 
مرتضی کــو؟« با قلم و تصویرگــری خانم »کلر 
ژوبرت« براســاس خاطره ای جــذاب از دوران 
کودکی شهید آیت اهلل مرتضی مطهری به نگارش 
درآمده است. نویسنده با اســتفاده از خاطرات 
بازمانده از اســتاد مطهری، تالش کرده اســت 
آن را به زبانی ســاده، در قالب داستانی آمیخته 
با تخیل و در فضایی مناســب کــودکان روایت 
کند. عالقه مندان می توانند با مراجعه به صفحه 
منشورات ســایت مرکز اســناد انقالب اسالمی 
برای تهیه ایــن کتاب با قیمــت 35هزار تومان 

اقدام کنند.

جوان ترین خلبان شهید 
دفاع مقدس

امیر سرلشکر خلبان 
حســین  شــهید 
مقیمــی از خلبانان 
شهید نیروی هوایی 
ارتــش جمهــوری 
اســالمی ایران است 
که با شــروع جنگ 
همچون  تحمیلــی  

دیگر نیروهای نظامی و ارتشــی با پروازهای رزمی، شــجاعانه 
مهارت و دانش خود را برای دفاع از کشور به کار گرفت. حسین 
مقیمی، متولد 1322 در تهران بود و در سال 1353 در آزمون 
ورودی و معاینات دانشکده خلبانی نیروی هوایی پذیرفته شد. 
او آموزش های مقدماتی شامل دروس تئوری و پرواز های اولیه را 
در سال 1354 به پایان رساند و سپس برای ادامه تحصیل راهی 
آمریکا شد. سال1356 با دریافت گواهینامه پرواز و نشان خلبانی 
به ایران بازگشت و برای تکمیل فن پروازی در پایگاه چهارم شکاری 
وحدتی)دزفول(، به یادگیری تخصصی فنون پرواز با جنگنده 
شکاری اف5 مشغول شد. شهید مقیمی با شروع جنگ تحمیلی 
در راستای دفاع از کشور، پرواز های رزمی و جنگی خود را آغاز 
کرد و در عملیات البرز )14۰ فروندی( در نخستین روز از مهرماه 
سال1359 شرکت کرد. 6مهرماه همان سال و درحالی که چند روز 
بیشتر از این حضور موفق نگذشته بود، هواپیمای جنگی او مورد 
اصابت پدافند هوایی رژیم بعثی عراق قرار گرفت و خلبان حسین 
مقیمی به درجه رفیع شهادت نایل شد. نام امیر سرلشکر خلبان 
شهید حسین مقیمی به عنوان جوان ترین خلبان شهید دوران 
دفاع مقدس ثبت شده است. چند سال بعد و پس از عقب نشینی 

دشمن، قسمت هایی از هواپیمایش در محل شهادت او پیدا شد.

خانه ای روی شیشه
آنهایــی کــه روزهای 
را  تحمیلــی  جنــگ 
تجربه کرده اند حتما به 
یاد دارند که بسیاری از 
مردم بــرای جلوگیری 
از فروریختن شیشــه ها 
در اثــر صــدای انفجار 
بمب و خمپاره یا غرش 
هواپیماهــای جنگــی، 

چســب های نــواری را به صــورت ضربدری به شیشــه ها 
می چسباندند. شهرام شــفیعی، برای پرداختن به موضوع 
دفاع مقدس چســب های ضربدری را دســتمایه داستان 

»خانه ای روی شیشه« قرار داده است. 
این داستان درباره عالمت سفیدی است که به صورت ضربدر 
روی شیشه ساختمان تازه سازی در یکی از شهرهای جنوبی 
کشور کشیده شده اســت. این عالمت با شروع جنگ راهی 
سفر شده و در طول مسیر تبدیل به باند سفیدرنگی می شود 
و روی دســت مجروح رزمنده ای قرار می گیرد تا زخم او را 

پانسمان کند. 
در ادامه داســتان می خوانیم که این عالمت سفید، تبدیل 
به ضربدری قرمز رنگ از خون رزمنده شــده تا نوشته های 
دشــمن روی دیوار را بپوشــاند. این باند ســفید سرانجام 
به صورت ضربدری روی شیشــه ای قرار می گیرد تا هنگام 
بمباران، مانع از خردشــدن و ریختن شیشه بر سر دیگران 
شود. این کتاب در 24صفحه نوشته شده و برای گروه های 
سنی ب و ج است. خانه ای روی شیشــه همراه با صفحات 
مصور و رنگی با تصویرگری الهام کاظمی توســط آســتان 

قدس رضوی منتشر شده است.

یاد 

معرفی کتاب

 خبر

یاد

اصغر نقی زاده را بیشتر به واسطه بازی در فیلم هایی 
با موضوع دفاع مقدس می شناسیم. او فعالیت خود 
در سینما را با فیلم سینمایی »توبه نصوح« آغاز کرد 
و بعد از آن با بازیگری در فیلم های »مهاجر«، »آژانس شیشه ای«، »خاکستر سبز« و »از کرخه تا راین« به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به شهرت رسید. حضور نقی زاده در جبهه و عملیات های مختلف موجب 
شده بود تا او بتواند در فیلم هایی با موضوع مقاومت و پایداری به خوبی ایفای نقش کند. او پس از حضور در 
جبهه به دلیل آشنایی با حرفه عکاسی، از رزمندگان و عملیات ها عکاسی می کرد. نقی زاده با همان روحیه 
شوخ طبع اش می گوید: »از هر کسی عکس می گرفتم شهید می شد و همین موضوع هم سوژه خندیدن 
بچه ها در جبهه شده بود«. این روزها نقی زاده با مســتند »جنگ دوست داشتنی« میزبان رزمندگان 
برای بیان خاطرات شیرین و شنیدنی از جبهه اســت. به همین بهانه، سراغ این رزمنده و عکاس دوران 

دفاع مقدس رفتیم و با او درباره مشغله های بازیگری اش گفت وگو کردیم.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

متولد 1341است و با شروع جنگ تحمیلی از مسجد 
محل خود به جبهه اعزام و خیلی زود به عکاس جبهه 
معروف شد. او درباره آشــنایی اش با حرفه عکاسی 
می گوید: »در واحد سمعی و بصری آموزش و پرورش 
شــاغل بودم و همان جا هم با حرفه عکاســی آشنا 
شدم. با آقای گلعلی بابایی که اکنون از نویسندگان و 
پژوهشگران دفاع مقدس هستند، هم مسجدی بودیم. 
وقتی او به لشکر 27محمدرسول اهلل)ص( رفت، من و 
چند نفر دیگر از بچه های مسجد هم راهی جبهه شده 
و به این لشکر محلق شدیم. چون با حرفه عکاسی آشنا 
بودم، شروع به عکاســی کردم. معروف ترین عکسی 
که گرفتم از شهید افراسیابی است؛ همان عکسی که 
رزمنده ای را نشان می دهد که یک پایش قطع شده 
است. عکس را از پشت ســر او گرفتم و کمی بعد در 

همان مسیر به شهادت رسید«.

شوخی با رزمندگان
روحیه شــوخ طبع اصغرآقا یکــی از ویژگی های او 
در زمان عکاســی بوده اســت؛ »اوایل شروع جنگ، 
خندانــدن رزمنده هــا، آن هم هنگام عکاســی کار 
ســختی بود. به آنها می گفتم نمی شــود که شهید 
اخمو باشد! برایم فرقی نداشــت سوژه عکاسی من 
رزمنده عادی باشــد یا فرمانده. هر جور شــده آنها 
را می خنداندم. یادم هســت یکــی از بوق های قرمز 
پالســتیکی که روی دوچرخه های قدیمی بچه ها 
بود را با خودم به جبهه بــردم و از آن برای خنداندن 
رزمنده ها استفاده می کردم. در کربالی5 فرمانده ما 
گفت برو از حاج محمد کوثری عکس بگیر. وقتی به 
قرارگاه تاکتیکی لشکر27در فاصله هزار متری خط 
مقدم رفتــم، دیدم جمعی از فرماندهان در ســنگر 
فرماندهی در حال تشــریح نقشه عملیاتی هستند. 
فضای سنگینی بود. صدای بوق را درآورم و آنها هم 
برگشتند سمت من نگاه کردند. اول تعجب کردند و 
بعد زدند زیر خنده و من هم سریع عکسم را انداختم. 

 جنگ دوست داشتنی
 جنگ در هیچ کجای دنیا دوست داشــتنی نیست 
اما در مســتند تلویزیونی»جنگ دوست داشتنی« 
رزمندگانی پای دوربین می نشینند که می گویند 
حاضرند همه دارایی خود را بدهند که به آن روزها 
برگردند! نقی زاده که اجرای این برنامه تلویزیونی را 
برعهده دارد، همراه مهمانان برنامه خاطرات آن روزها 
را مرور می کند. خودش می گوید: »جنگ دوســت 
داشتنی نیست اما یاد کردن از صفا و یکدلی، یکرنگی 
و خلوص و از جان گذشــتگی رزمندگان در 8سال 
دفاع مقدس، آن روزها را برایمان دوست داشــتنی 
می کند«. جنگ دوست داشــتنی، محصول گروه 
مستند روایت فتح و به کارگردانی حسین همایون فر 
است که از شبکه نســیم پخش می شود. نقی زاده، 
درباره اهمیت به اشــتراک گذاشتن خاطرات طنز 
جبهه می گوید: »روزهــای جنگ هم مثل زندگی 
معمولی با شادی و غم همراه بود؛ هم شکست داشت 
و هم پیروزی. واقعیت این است که کسی از جنگ 
خوش اش نمی آید. جنگ بر ما تحمیل شــده بود و 
همه با تمام توان در برابر دشمن مقابله می کردیم. 
در عین حال، با هم بودن ها، دور هم بودن ها و گفتن 
و خندیدن ها در یاد همه آنها که روزهای حضور در 
جبهه را تجربه کرده اند خاطرات خوشی به یادگار 
گذاشته است. خیلی از جوان ها حتی فرزندان خودم 
هم به من می گویند مگر در جنگ هم از این اتفاقات 
می افتاد؟ مگر شوخی هم می کردید؟ پاسخ من این 
است که این جوان ها که از کره مریخ نیامده بودند. 
جوانانی از دل همین مردم و محله ها بودند که راهی 
جبهه شدند. معتقدم نباید روایت های ما از جنگ 
فقط محدود به شــب های عملیات باشد. باید این 
بخش از تاریخ دفاع مقدس را هم به جوانان معرفی 
کنیم که رزمندگان در دل جنگ با حفظ روحیه ای 

قوی در صحنه دفاع حاضر می شدند.«

گلعلی بابایی، نویسنده پیشکسوت دفاع مقدس:
روزی صد بار صلوات می فرستم برای اصغر آقا 

»اصغرآقا آکتور ســینما« مستندی به کارگردانی و نویســندگی محسن نقی زاده و 
تهیه کنندگی یاسر فریادرس است که به زندگی اصغر نقی پور از کودکی تا حضور در 
جبهه و سینما می پردازد. گلعلی بابایی، نویسنده پیشکسوت دفاع مقدس که آن 
زمان مسئول پرسنلی گردان حبیب لشکر27محمد رسول اهلل)ص( بوده در بخشی 
از این مستند می گوید: »اولین پرتره هایی که از رزمندگان گرفته شد توسط 
اصغر آقا بود. به عنوان مستندنگار جنگ، وقتی به این آرشیو مراجعه 
می کنم روزی صد بار صلوات می فرستم برای اصغر آقا که چقدر این 
عکس ها برای تدوین تاریخ جنگ مفید است. عکس های یادگاری، 

پرتره و عکس های دسته جمعی بخشی از تاریخ جنگ است«.

مکث

خاطرات طنز در جبهه

لبخند بزن رزمنده
زدم، نزدم!

وســط عملیــات  خیبر، احمــدی  خــودش  را آمــاده  کرد تا 
هلی کوپتری  را که  از روبه رو می آمــد، هدف بگیرد. هلی کوپتر 
که  به  خاکریز نزدیک  شد، احمدی  موشک  را روی  دوش  گرفت  و 
پس  از نشانه گیری  آن  را شلیک  کرد. موشک  از کنار هلی کوپتر 
رد شد. خوب  که  نگاه  کردم  دیدم  هلی کوپتر شروع  کرد به  شلیک  
موشــک . احمدی  که  دود حاصل  از شلیک  موشک ها را دید، به  
خیال  اینکه  موشــک  خودش  به  هلی کوپتر اصابت  کرده ، کف  
دست هایش  را به  هم   کوبید و توی  خاکریز باال و پایین   پرید و با 
خوشــحالی  گفت : »زدم  زدم ... زدم  زدم... « ولی  تا موشک های  
هلی کوپتر روی  خاکریز خورد و منفجر شدند، احمدی  که  دید 
بدجوری  خراب  کرده ، برای  اینکه  ضایع  نشود و خودش  را کنترل  
کند، باهمان  حال  شادی  و خنده  و درحالی که  دست  می زد ادامه  

داد: »زدم  زدم ... نزدم  نزدم ... نزدم  نزدم «
به نقل از مصطفی  عبدالرضا، منبع: سازمان بسیج دانشجویی

آبگوشت
فروردین سال1365 در مقر شهید محمد منتظری، از مقرهای 
تیپ44 قمربنی هاشــم)ع( در نزدیکی سوسنگرد، زیر حمله 
هوایی دشمن مشغول خوردن آبگوشــت بودیم. آن را در یک 
سینی بزرگی ریخته بودیم و همگی دور آن نشسته بودیم. برق 
که قطع شد، شیطنت ها شروع شد. هرکس کاری می کرد و در 
آن تاریکی سر به سر دیگری می گذاشت. باهماهنگی قبلی قرار 

شد یکی از بچه ها از حوزه استحفاظی آقای خدادادی لقمه ای را 
بردارد که ایشان با لحن خاصی گفت: لطفا غواص اعزام نفرمایید، 
منطقه در دید کامل رادار قراردارد! بــا این حرف او یک دفعه 
چادر از خنده بچه ها منفجر شــد. اینقدر فضا شاد شده بود که 

کسی به فکر حمله هوایی دشمن نبود!
به نقل از علی اکبر رئیسی، منبع: سازمان بسیج دانشجویی

ماسک ضد گاز
سرهنگ آسیایی با دیدن گوســفندان شروع به خندیدن کرد. 
آقای هداوندخانی به صورت هر دو گوســفند ماســک ضدگاز 
زده بود و زبان بســته ها شــبیه فیل شــده بودند. گوسفندان 
چهاردست   وپا باال می پریدند و پایین می آمدند و هرچه تالش 
می کردند نمی توانستند ماســک ها را از صورت خود بیندازند. 
سرهنگ آســیایی درحالی که می خندید، گفت: هداوندخانی 
چه کار کرده ای؟ و هداوندخانی در جواب گفت: قربان برای آنکه 

گوشت شان هدر نشود، به آنها ماسک ضدگاز زده ام...
کتاب »میگ و دیگ« نوشته علیرضا پوربزرگ وافی

لگد بر یزید!
بعد از نوشیدن آب، یکی یکی، لیوان خالی را به سقا می دادیم. او 
اصرار داشت عبارتی بگوییم که تا حاال کسی نگفته باشد و برای 

همه هم جالب باشد. 
یکــی می گفت: »ســالم بــر حســین)ع(، لعنت بــر یزید« 
 دیگری می گفت: »ســالم بر حســین)ع(، لعنت بــر صدام«

اما از همه بامزه تر عبارت: »سالم بر حسین)ع(، لگد بر یزید« بود 
که برای همه بسیار جالب بود.

جشن پتو
قرار گذاشــتیم بودیم هر شــب یکی از بچه های چادر رو در 

مراسم جشن پتو بزنیم. 
یه روز گفتیم: ما چرا خودمون رو می زنیم؟ واسه همین قرار 
شد یکی بره بیرون و نخستین کسی رو که دید بکشونه توی 
چادر. به همین خاطر یکی از بچه ها رفت بیرون و بعد از مدتی 
با یه حاج آقا اومــد داخل. اول جا خوردیــم. ولی خب دیگه 
نمی شــد کاریش کرد. گفتم: حاج آقا بچه ها یه سؤال دارن! 

گفت: بفرمایید و...
یه مدت گذشت. داشــتم از کنار یه چادر رد می شدم که یهو 
یکی صدام زد. تا به خــودم اومدم، هفت هشــت تا حاج آقا 

ریختن سرم و یه جشن پتوی حسابی شد.
کتاب »جشن پتو« نوشته عبدالرحیم سعیدی راد
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باغ های همیشه بهار
کتاب»باغ هــای همیشــه بهــار: 
روایتــی داســتانی از زندگــی امام 
محمدباقــر)ع(« نوشــته علی اصغر 
عزتی پاک، داســتان نوس معاصر از 
سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده 
اســت. این کتاب روایتی از زندگی 
پنجمین امام شــیعیان در 3بخش 

مختلف اســت. بخش اول با عنوان باغ های همیشه بهار از 
زبان جابر بن عبداهلل انصاری، بخش دوم با نام روشــنی های 
شهر با روایتی از عبداهلل بن عطا و بخش سوم با عنوان سرود 
سال های عاشقی از زبان جابر جوفی نگاشته شده است. در 
این کتاب 2نوجوان راوی 2فصل از آن هستند و فصل دیگر 
یک نامه بلند از عبداهلل بن عطاســت که همگی از نزدیکان 
امام محمدباقر)ع( بودند. برای نــگارش این کتاب از منابع 
معتبر فراوانی جهت مســتندات زندگی امام محمدباقر)ع( 
استفاده شده است. طیف ســنی مناسب برای این اثر 16تا 
20سال است اما کتاب به گونه ای نگاشته شده که مخاطب 
بزرگســال را هم جذب خود می کند. در بخشــی از کتاب 
باغ های همیشــه بهار می خوانیم: »چشم های سفیدش را 
بست: من الیق الطاف بزرگی شده ام؛ الطاف بزرگ! از همان 
اول هم همینطور بود؛ از روزی که جوان ترین بیعت کننده 
با پیامبرگرامی مان در میــان دو طایفه بزرگ اوس و خزرج 
بودم، تا همین امروز که یکــی از عزیزترین های اهل بیت به 
شهر پیامبر احضارم کرده؛ شــهر پیامبر؛ پیامبری که دیگر 
نمی توانم دوری اش را تحمل کنم. می دانی، عبداهلل... حاضرم 
همین االن تمام هستی ام را بدهم تا یک نظر دیگر صورتش 
را ببینم. عشق این مرد، در دل من هر روز جوان و جوان تر 

می شود. دیگر تحمل دوری اش را ندارم.«

تاریخ شفاهی سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران
کتاب »تاریخ شفاهی سیاست خارجی 
جمهوری اســالمی ایــران« بــه قلم 
محمدحسن روزی طلب و محمد رحمانی 
از مجموعه آثار تاریخی خواندنی است 
که از سوی انتشارات مرکز اسناد انقالب 
اسالمی منتشر شده است. در معرفی این 
کتاب آمده است: » اگر مدعی شویم که 
یکی از ارکان خروش مردم طی چند دهه 

قبل از پیروزی انقالب، ســرخوردگی در حوزه سیاست خارجی 
بوده است سخن گزافی نگفته ایم؛ آنچنان که شعار »استقالل« 
در کنار »آزادی« تبدیل به مهم ترین شــعار جمهوری اسالمی 
شد. ســرخوردگی ایرانیان در مواجهه با قدرت های منطقه ای 
و فرامنطقه ای از قاجاریه آغاز شــد؛ آنچنان که دیپلمات های ما 
آموختند در مقابل قدرت، به جای تاکتیک و نرمش، بیشتر کرنش 
کنند تا کشور دچار تضرر بیشتر نشود. از قراردادهای ترکمانچای و 
گلستان تا تعیین تکلیف و پذیرفتن انواع اولتیماتوم های خارجی، 
سکوت در برابر توهین بیگانگان به اعتقادات هم میهنان و حتی 
اشغال ایران توسط متفقین این سیاســت بر دستگاه سیاست 
خارجی ما حکمفرما بود... کتاب»تاریخ شفاهی سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران« مصاحبه ها و گفت وگوهایی با متصدیان 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی است که با پیروزی انقالب در 
دستگاه سیاست خارجی منشأ اثر بودند. از البه الی مصاحبه ها 
نحوه  شکل گیری سیاست خارجی ایران، موضع کشورهای مختلف 
در قبال جمهوری اسالمی ایران، فعالیت سفرا برای رساندن پیام 
انقالب به اقصی نقاط جهان و فراز و نشیب های سیاست خارجی 
در زمان جنگ تحمیلی، دولت سازندگی، دولت اصالحات و دوره  

حاکمیت اصولگرایان روشن می شود.

 عارف 12ساله
کتاب »عارف 12ســاله«؛ 
مادرانه هــای نوجــوان 
شــهید رضا پناهی به قلم 
سیدحسین موســوی از 
ســوی انتشــارات شهید 
کاظمی منتشــر شــده 
اســت. در معرفــی این 

کتاب آمده است، رضا پناهی عارف 12ساله ای است 
که شــگرف ترین و عظیم ترین صحنه هــای از خود 
گذشــتگی را در عمر کوتاه خود به نمایش گذاشت. 
ستاره درخشــان کالس اول راهنمایی که عظمت 
روحی او به تنهایی می تواند عالمی را روشن کند. رضا 
پناهی، حقیقت نورانی است که ایمان و ایثار و تعهد و 
عشــق و پایبندی او به ارزش ها، بزرگ ترین سرمایه 
اجتماعی برای تقویت باورهای دینی و ملی نوجوانان و 
جوانان است که این امر جزو اصلی ترین مسائل کشور 
محسوب می شود. در قســمتی از وصیت نامه شهید 
رضا پناهی آمده است؛ »هدف من از رفتن به جبهه 
این اســت که اوالً به ندای »هل من ناصر ینصرنی« 
لبیک گفته باشیم و امام عزیز و اسالم را یاری کنیم 
و آن وظیفه ای که امام عزیزمان بار ها در پیام ها تکرار 
کرده که »هرکس که قدرت دارد واجب است به جبهه 
برود« و من می روم تا به پیام امام لبیک گفته باشم. 
آرزوی من پیروزی اسالم و ترویج آن در تمام جهان 
اســت و امیدوارم که روزی به یاری رزمندگان، تمام 
ملت های زیر سلطه آزاد شوند. کتاب»عارف 12ساله«؛ 
مادرانه های نوجوان شهید رضا پناهی در قطع رقعی و 
80صفحه به تازگی به چاپ بیست و نهم رسیده است.

بعد از اعالم تأسیس حزب جمهوری اسالمی که توسط 
روحانیون نامدار انقالب تأسیس شده بود، نوعی مقابله 
و رودررویی با رهبران شناخته شده مبارزات را تداعی 
می کرد. بیشتر اعضای حزب خلق مسلمان، در 2شهر 
قم و تبریز ساکن بودند اما فعالیت اعضا و طرفداران این 
حزب، در شهر تبریز بیشتر بود. چه اینکه از آغازین 
روزهای پیروزی انقالب اسالمی، طرفداران آیت اهلل 
شریعتمداری با سوء اســتفاده از عرق قومیتی مردم 
آذربایجان، در آن منطقه اینگونه تبلیغ کرده بودند 
که چون در آذربایجان بیشــتر افــراد مقلد آیت اهلل 
شریعتمداری هستند، دیگر نباید در سطح مرجعیت، 

نام امام خمینی)ره( در آن خطه آورده شود!
به هر روی به دلیل فتنه گری های حزب خلق مسلمان 
در قم و تبریز و نشــر اخبار آن، مردم به شدت منتقد 
این گروه شــده و خواهان انحالل آن بودند. با ادامه 
این فتنه انگیزی ها و باال گرفتن اعتراضات نسبت به 
عملکرد حزب خلق مسلمان، آیت اهلل شریعتمداری 

مجبور شد تا انحالل آن را اعالم کند.

شریعتمداری و کودتای نقاب
پس از پیروزی انقالب اسالمی، به دلیل ضربه ای که به 
منافع غرب و به ویژه آمریکا وارد شده بود، ابتدا گزینه 
حمله نظامی آمریکا به ایران مطرح شد که با شکست 
کامل آن در جریان »طوفان شن« در طبس، گزینه 
انجام کودتا با کمک ضدانقالب داخلی، در دستور کار 
قرار گرفت. کودتایی که قرار شد با مسئولیت شاپور 
بختیار و همراهی عده ای از ارتشیان سلطنت طلب، با 
هدف تصرف چند پادگان اصلی از جمله پادگان هوایی 
شهید محمد نوژه و پس از آن بمباران جماران و مراکز 
حساسی چون کمیته مرکزی انقالب اسالمی و مقر 
اصلی سپاه، انجام شود. به دلیل نیاز کودتاگران به یک 
رهبر مذهبی برای مرحله بعد از موفقیت کودتا، ارتباط 
نمایندگان بختیار با آیت اهلل شریعتمداری آغاز شد. بعد 

از اعالم موافقت وی، قرار شد تا حزب  خلق مسلمان 
وارد عمل  شــود. با این همه به این دلیل که کودتای 
نقاب، قبل از شروع عملیات خنثی شد و همه اعضای 
شرکت کننده آن در داخل کشور دستگیر شدند، پس 
از مراحل بازجویی و سپس در مرحله برپایی دادگاه، 
ارتشــیان دخیل در جریان کودتا، ازجمله سالمت، 
نوری مقدم و ایزدی، بــه موافقت و همراهی آیت اهلل 
شریعتمداری با کودتاگران اعتراف کردند. به رغم این و 
برای حفظ شأن آیت اهلل شریعتمداری، اخبار مربوط به 
دخالت وی در کودتا، توسط مسئولین وقت و ازجمله 
آیت اهلل ری شهری، در رسانه انعکاس پیدا نکرد و با او 
هیچ برخوردی نشد! امام خمینی)ره( چند روز بعد از 
کشف و خنثی سازی کودتای نقاب و در تاریخ 24تیر 
1358ش، درباره ماهیت حزب خلق مسلمان اظهار 
داشتند:»گروهی که به اسم اســالم، فرزندان اسالم 
را ترور می کنند و به اســم خلــق، زندگی خلق را به 
تباهی می کشند، می توان آنها را جزو هواداران اجانب 
و خیانتکاران به اسالم و خلق مسلمان دانست...«. این 
رویداد اما، موجب تأثیرپذیری آقای شــریعتمداری 

از رویکرد رحمانی نظام جمهوری اسالمی نیز نشد! 

شریعتمداری و کودتای قطب زاده 
دو سال و نیم بعد از شکست کودتای نقاب و با مقاومت 
جانانه رزمندگان اسالم مقابل ارتش بعث صدام، دوباره 
گزینه کودتا از طرف غربی ها، برای ساقط کردن نظام 
جمهوری اسالمی مطرح شد. این بار صادق قطب زاده 
)اولین مســئول رادیو و تلویزیون در نظام جمهوری 
اســالمی( برای انجام این کار انتخاب شــد! در این 
طرح قرار بود تا با نقش آفرینی عده ای از ارتشی های 
ضدانقالب، به رهبری قطب زاده و دوســتانش، ابتدا 
جماران و چند مرکز استراتژیک منفجر شود و سپس 
با تسلط کودتاگران بر نقاط حساس، کار سقوط نظام 
جمهوری اسالمی به نتیجه برسد! اما با کشف یک خانه 
تیمی مملو از مواد منفجره و سالح توسط پاسداران در 
منطقه جماران و نزدیک به منزل امام)ره(، کودتای 
قطب زاده کشف و عوامل آن دستگیر شدند. پس از 
طی مراحل بازجویی از ســران کودتا، روشن شد که 
آیت اهلل شریعتمداری، در این ماجرا نقش داشته است! 
قطب زاده و دوستانش در اعترافات خود اذعان کرده 
بودند، که از ابتدای شروع فعالیت برای انجام کودتا، 
توسط »سیدمهدی مهدوی«، شــریعتمداری را در 
جریان امر قرار داده اند و بنا بر اعتراف »عباسی« داماد 
آیت اهلل شریعتمداری، مشخص شد که وی نه تنها در 
جریان کودتا بوده است، که مبلغ 500هزارتومان هم 
به مهدوی پرداخت کرده است! هاشمی رفسنجانی 
در خاطرات سال 61خود )6اردیبهشت 1361ش(، 
درباره نقش آفرینی آیت اهلل شریعتمداری در کودتای 

قطب زاده می نویسد: 
»بعدازظهر آقای سید ]عبدالکریم[ موسوی اردبیلی و 
آقای ]سیدحسن[ طاهری خرم آبادی آمدند و گفتند: 
آیت اهلل ]حسینعلی[ منتظری می خواهد که به امام 
گفته شود، مسئله آقای شریعتمداری را از این شور 
بیندازید و در مورد پرونده، از ایشــان بازپرسی شود. 
آقای ]محمد محمدی[ ری شهری هم اطالع داد که در 
بازجویی های مجدد، ایشان اعتراف های جدید کرده و 
پرداخت پول به آقای ]سیدمهدی[ مهدوی و مذاکره 

با آقای ]عبدالرضا[ حجازی را هم پذیرفته است...«.

از اینکه فکر صحیح در این کار نکرده ام، بسیار 
پشیمانم! 

بعد از انتشار اخبار مربوط به اعترافات سران کودتا 
و باخبر شدن مردم از ارتباط کودتاچیان با آیت اهلل 
شــریعتمداری، اعتراض ها به وی افزایش یافت، 
به طوری که در چندین شــهر، علیه کودتاگران و 
به ویژه آیت اهلل شــریعتمداری، راهپیمایی برگزار 
شد. از آنجا که ری شــهری در آن مقطع، مسئول 
رسیدگی به این پرونده بود، تصمیم گرفت که برای 
صحبت با آیت اهلل شریعتمداری، به قم برود. آقای 
ری شهری درباره نخستین جلسه گفت وگو با آیت اهلل 
شریعتمداری در مورد کودتا، در کتاب خاطرات خود 

می نویسد: »احترام به شخصیت وی اقتضا می کرد 
که اینجانب برای تحقیق از وی به قم بروم. از این رو 
به منزل ایشان رفتم و در قسمت بیرونی منزل ایشان 
نشستم و پیغام دادم، که به این قسمت بیاید. آمد و 
نشست. به ایشــان گفتم: آقای قطب زاده تصمیم 
داشت تا حرکتی را علیه جمهوری اسالمی انجام 
دهد، شما را هم در جریان گذاشــت، آیا شما این 
مطلب را قبول دارید؟ آقای شــریعتمداری پاسخ 
داد: این نسبت دروغ است من هیچ اطالعی از این 
ماجرا ندارم! گفتم: بسیار خوب، شما همین مطلب 
را بنویسد که آنچه به من نسبت داده اند، دروغ است. 
در این هنگام من ورقه بازجویی را به ایشان دادم، 
ســؤال هایی را به تدریج و به صورت کتبی، مطرح 
کردم و ایشان پاسخ داد...«. با این حال جالب است 
که بعد از طرح چند پرسش، آیت اهلل شریعتمداری 
در پاسخ ســؤال ری شــهری، درباره صحبت های 
مهدوی در مورد کودتا با وی می گوید:»صحبت های 
ایشــان در زمینه تعویض دولت بود، نه براندازی 
حکومت اسالمی«. وی در مواجهه با پرسش های 
بعدی، در مورد اینکه آیا اطالع داشته است، که این 
به قول وی تعویض دولت، قرار بوده با حمله و جنگ 
و ترور باشد؟ مجبور می شود به ارتباط با کودتاچیان 
و اطالع از اهداف آنها اعتراف کند! در نهایت آقای 
شریعتمداری در جلسات بعدی بازجویی که توسط 
آقای ری شهری انجام می شود، ابراز پشیمانی کرده 
و می نویسد:»از اینکه فکر صحیح در این کار نکرده ام 
و گزارش اینها را شنیده ام و به مقامات به موقع اطالع 
نداده ام، خودم را در پیشگاه خداوند مقصر می دانم و 

بسیار پشیمانم...«.)8( 
 

تأثر رهبــر انقــالب، پــس از بازجویی از 
شریعتمداری

بعد از اعتراف رسمی آیت اهلل شریعتمداری به اطالع 
از برنامه کودتاچیان و همراهی وی با آنها، ری شهری 
به دیــدار امام خمینی)ره( می رود و گزارشــی از 
جزئیات مراحل بازجویی مزبور را، خدمت ایشان 
ارائه می کند. امام بعد از شنیدن گزارش ری شهری، 
با حالتی از تأسف و تأثر می گویند:»من به ایشان 
گفتم ]اشــاره به ماه های پس از پیروزی انقالب 
اســالمی[ این راه که انتخاب کرده ای، برای شما 
روزی پیش خواهد آورد که هیچ کس نتواند از شما 
دفاع کند، آن روز امروز است...«.)9( به هر روی پس 
از اطالع جامعه از نقش آفرینی و همراهی آیت اهلل 
شریعتمداری با کودتای قطب زاده، جامعه مدرسین 
حوزه علیمه قم در بیانیــه ای، عدم صالحیت وی 
برای مقام مرجعیــت را اعالم کــرد و پس از آن، 
شــریعتمداری روزگار را تا زمان فوت در ســال 

1365ش، در انزوا گذراند.

مباهله برای اثبات دروغگویی ضدانقالب!
بعد از درگذشــت آیت اهلل شریعتمداری، برخی از 
عناصر و جریانات ضد انقالب در خارج از کشــور، 
شایع کردند که وی هنگام بازجویی، مورد ضرب 
و شتم قرار گرفته است! این شــایعه به تدریج به 
داخل منتقل شــد. محمدی ری شهری در کتاب 
خاطراتش، ضمن روایت تمــام مراحل بازجویی 
و ارائه سند از آن جلســات، خطاب به کسانی که 
دروغ های ضدانقالب را در این زمینه نشر می دهند، 
می نویسد: »واقع مطلب ]حفظ شأن مقام مرجعیت 
آیت اهلل شــریعتمداری در تمام مراحل بازجویی[ 
همان است که عرض شــد و با هرکسی که ادعای 

دیگری دارد، اینجانب آماده مباهله هستم.«
به هر روی در ماجرای کودتای قطب زاده و همراهی 
آیت اهلل شــریعتمداری با آن، ری شهری با درایت 
و مدیریت صحیح، کاری کــرد که هم ابعاد کودتا 
مشخص و کودتاگران رســوا شوند و هم تا سرحد 
امکان،  شأن آیت اهلل شــریعتمداری حفظ شود و 
مهم تر اینکه توانست خطربزرگی که می توانست 

نظام را با چالشی جدی مواجه کند، دفع کند.
* پی نوشت ها در گروه تاریخ موجود است.

 روزی خواهد آمد که هیچ کس نتواند
 از شما دفاع کند

زنده یاد آیت اهلل محمد محمدی ری شهری و مدیریت رسیدگی به پرونده دو کودتا

 »حدیث پژوهی«
یادگاری از آیت اهلل محمدی ری شهری

صیانت از میراث روایی شیعه
از اوایل سال 90شمســی با چند تن از دوستان پژوهشگر، 
گروهی تشکیل دادیم و تصمیم گرفتیم که در موضوع تاریخ 
انبیای عظام)ع( تحقیق کنیم. در آن دوره و البته همچنان تا 
امروز، معتقد بوده و هستم که تاریخ انبیا، حلقه مفقوده ای در 
تاریخ نگاری های معمول و متعارف ماست. حلقه ای مفقوده 
که اگر درباره آن تحقیقات مفصلی صورت بگیرد، می تواند 
خألهای زیادی که حتی در زمینه تاریخ باستان کشورهای 
مختلف وجود دارد را روشن کند و پاسخ بسیاری از ابهامات 

را بدهد.
به هر روی مطالعه را، از زندگانی حضرت آدم)ع( آغاز کردیم 
اما از همان ابتدا متوجه شــدیم که متأسفانه در کتاب های 
موجود با موضوع تاریخ انبیا عظام)ع(، اســرائیلیات زیادی 
وجود دارد و در بیان تاریخ زندگانی حضرت ابوالبشــر)ع(، 
روایات متناقض دیده می شود. پس از آن در بخش مربوط 
به زندگانی حضرت شیث نبی)ع( و سپس سایر پیامبران، 
بیشــتر با روایت های متناقض درگیر شــدیم. تا اینکه بعد 
از مشــورت با یکی از اســتادان، تصمیم گرفتیم که برای 
تشخیص روایت صحیح از روایت های جعلی در تاریخ انبیا، 
به سراغ احادیث معصومین)ع( برویم. البته ایشان به اعضای 
گروه پژوهشــی توصیه کرد که برای این امر به سراغ کتاب 
حدیثی »بحاراالنوار« نرویم، زیرا تشخیص احادیث ضعیف، 
حســن و یا ثقه، به علم رجال نیاز دارد که ما از آن بی بهره 
بودیم! او همچنین توصیه کرد که سراغ مجلدات مجموعه 
روایی »میزان الحکمه« برویم و احادیث ائمه درباره انبیای 
الهی را، در این کتاب جســت وجو کنیم. همین پیشــنهاد 
ســرآغاز آشــنایی، با آثار حدیثی زنده یاد آیت اهلل محمد 
محمدی ری شهری شد. میزان الحکمه در آن مقطع، به واقع 
راه گشای ما در پژوهش بود. هر بار که در مجلد 12این اثر، 
در باب یکی از انبیای الهی، حدیثی می یافتیم که شبهه ای 
مهم را درباره تاریخ زندگی یکی از پیامبران خدا می زدود و 
نقطه ای تاریک را روشــن می کرد، با تمام وجود برای آقای 
ری شهری، برای تالیف و تدوین این اثر گران دعا می کردیم. 
کمی بعد نگارنده این ســطور، با مجلدات »دانشنامه امام 
حســین)ع(« که به کوشش آیت اهلل ری شــهری به چاپ 

رسیده بود، آشنا شد.
 این بار نیز با غور کردن در مداخلی که اطالعات کمی درباره 
آن وجود داشت، متوجه می شــد که پاسخ شبهات زیادی 
درباره تاریخ کربال و مرتبطین با حضرت اباعبداهلل)ع(، در این 
دانشنامه آورده شده است. مداخلی که باعث نگاشته شدن 
چندین مقاله درباره بانوان عاشورایی شد که گاهی شبهاتی 

درباره مقاطعی از زندگانی آنها وجود داشت.

 بی تردید پژوهشگران فراوانی، از آثار روایی گرانسنگی که 
به همت زنده یاد آیت اهلل محمدی ری شهری در دانشکده 
علوم حدیث نشر یافته اســت، برخوردار شده اند. هرچند 
باید ســالیان طوالنی بگــذرد تا ارزش خدمــات آن عالم 
پژوهنده در تالیف و تدوین کتــب حدیثی، با توجه به نیاز 
امروز پژوهشــگران، برای عموم محققــان و عالقه مندان 

مشخص شود.
این همه که به عنوان جزئی از کارنامه آیت اهلل ری شــهری 
بدان اشارت رفت، جدا از خدماتی که وی در مسئولیت های 
سیاسی خود، به نظام جمهوری اسالمی و کشور ارائه کرده 
است، خدماتی بس ارزنده در ساحت علوم دینی و حدیثی 
که در نهایت باعث شــد، باقیات و صالحــات گرانقدری از 
خویش برجای بگذارد. توصیف رهبر معظم انقالب اسالمی 
از مجموعه خدمات آن اندیشمند فرزانه را، ختام این وجیزه 

قرار می دهیم:
»با تأســف فــراوان خبــر رحلت عالــم مجاهــد جناب 
حجت االسالم والمسلمین محمدی ری شهری، رحمت اهلل 
علیه را دریافت کردم. برای کسانی که از تقوا و سالمت نفس 
و مجاهدت مستمر این روحانی انقالبی باخبرند، فقدان وی 
ضایعه ای تلخ و اندوهبار است. تنوع عرصه های مجاهدت این 
عالم ربانی؛ علمی، اخالقی، انقالبی، سیاسی، اداری که همه 
با اخالص و صفا همراه بود، از او شــخصیتی کم نظیر پدید 
آورده بود. اینجانب در طول ده ها سال آشنایی همواره صالح 
و پرهیزگاری را در ایشان مشــاهده کرده ام و امیدوارم این 
ذخیره ارزشمند موجب رحمت و مغفرت و علو درجات وی 
شود. صمیمانه به فرزندان محترم و دیگر بازماندگان و همه 
دوستان و همکاران و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت 

عرض می کنم...«.

زکیه عاقلی؛ تاریخ پژوهنگاه

زنده یاد آیت اهلل محمد محمدی ری شهری

انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

پــس از طــی مراحــل بازجویــی از ســران 
کودتای سال 61، روشن شد که آیت هللا 
شــریعتمداری در ایــن ماجــرا نقــش 
داشــته اســت! قطب زاده و دوســتانش 
در اعترافات خود اذعــان کرده بودند که 
از ابتدای شــروع به فعالیت بــرای انجام 
کودتــا، توســط ســیدمهدی مهــدوی، 
شــریعتمداری را در جریــان امــر قــرار 
داده اند و بنا بــر اعتراف عباســی، داماد 
او، مشخص شد که وی نه تنها در جریان 
کودتا بوده، که مبلغ 500هزارتومان هم 

به مهدوی پرداخت کرده است! 

روزهایی که بر ما می گذرد، تداعی گر اربعین رحلت 
آیت اهلل محمد محمدی ری شهری است، شخصیتی 
که با روحیه انقالبی، عمری همراه با مجاهدت را، 
از دوران مبارزه با رژیم پهلوی تا تأســیس نظام 
جمهوری اســالمی و خدمت به آن، سپری کرد. 
زنده یاد ری شهری از دهه 60تا اواخر 80شمسی، 
مسئولیت های گوناگونی برعهده داشت که هم 
به نیکی توانســت از پس انجام آنها برآید و هم 
اصول انقالبی خویش، به سان ساده زیستی و آلوده 
نشدن به مظاهر دنیا، باند و جناح گرایی و نهایتا 
ایستادگی بر اجرای قانون را، رعایت کند. یکی 
از نقاط عطف زندگی سیاسی آیت اهلل ری شهری، 
به عنوان نمادی از بصیــرت و مدیریت صحیح 
وی، به دوران ریاســت بر دادگاه انقالب اسالمی 
ارتش برمی گردد، به ویژه در جریان دستگیری 
و بازجویی متهمین دو کودتــای نافرجام نقاب 
و صادق قطب زاده. مدیریــت قابل تقدیری که 
موجب شد، هم نظام از خطری بزرگ نجات پیدا 
کند و هم تا سرحد امکان،  شأن مرجعیت آیت اهلل 
شریعتمداری به عنوان یکی از عناصر دخیل در 
کودتای قطب زاده حفظ شود. در مقاله پی آمده، 
ضمن برشمردن اتهامات آیت اهلل شریعتمداری 
در این کودتا و خطری که از ناحیه وی متوجه نظام 
جمهوری اسالمی بود، به بررسی نقش زنده یاد 
ری شــهری در دفع آن پرداخته ایم. امید آنکه 

مفید  آید.

به دور از انقالب و مبارزه
آیت اهلل العظمی ســیدمحمدکاظم شریعتمداری، 
از علمــا و مراجع تقلید حوزه علمیه قــم، در فاصله 
دهه هــای 30تا 60شمســی بــود. وی تحصیالت 
مقدماتی خویش را، در زادگاه خــود تبریز آغاز کرد 
و سپس در سال 1304شمســی، به قم رفت و درس 
حوزوی را در این شهر، تا سطوح باال ادامه داد. آیت اهلل 
شــریعتمداری بعدها، به همــراه چهره هایی چون: 
امام خمینی)ره(، آیت اهلل سیدمحمدرضا گلپایگانی 
و آیت اهلل سیدشــهاب الدین مرعشــی نجفی، جزو 

معتمدان آیت اهلل بروجردی مرجع اول شیعیان بود.
با این همه برخی عقاید آیت اهلل شریعتمداری، وی را از 
سایر علما و مراجع حوزه علیمه قم، متمایز ساخته بود. 
زیرا او از ابتدای جوانی، طرفدار »سلطنت مشروطه« 
بود و به دلیل همین اعتقاد نیز، در سال1326ش همراه 
با چند روحانی دیگر و با وجود مخالفت برخی علمای 
بزرگ تبریز در آن دوره، از قبیل آیت اهلل شــهیدی و 
آیت اهلل دوزدوزانی، به دیدار محمدرضا پهلوی رفت! 
این اعتقاد در سال های بعد، به ارتباط بیشتر آیت اهلل 
شریعتمداری با دربار منجر شد و همین مراوده، در 
نهایت شــکافی بزرگ میان او با سایر علمای معاصر 
ایجاد کرد. در واقع اگرچه شــریعتمداری با شــروع 
نهضت اســالمی به رهبری امام خمینی)ره( ابتدا به 
همراهی با نهضت پرداخت، اما در اردیبهشت1343 
در اطالعیه ای خطاب به روحانیون طرفدارش در تبریز 
اعالم کرد: »من کاری به فعالیت های ضد دولتی ندارم و 
بی طرف می باشم«. به هر روی در طول سالیان مبارزه و 
تبعید رهبر کبیر انقالب، ارتباط آیت اهلل شریعتمداری 
با رژیم پهلــوی، ابعاد گســترده تری به خود گرفت؛ 
رویه ای که موجبات اعتراض طالب، انقالبیون و حتی 

مردم عادی علیه مواضع وی را، فراهم می کرد.

وقتی حزب خلق مسلمان تأسیس شد
با پیروزی انقالب اسالمی، آیت اهلل شریعتمداری در 
ابتدا، مخالفتی علنی با انقالب و رهبری آن نداشت اما 
پس از اعالم موجودیت حزب »جمهوری اسالمی« در 
تاریخ 19بهمن135۷، طرفداران او با برخورداری از 
حمایت کامل نامبرده، حزب »جمهوری اسالمی خلق 
مسلمان ایران« را در روز 24 اسفند135۷ تأسیس 
کردند. اعالم موجودیت این حزب، آن هم تنها یک ماه 

 بی تردیــد پژوهشــگران فراوانــی، از آثــار روایی 
گرانســنگی کــه بــه همــت زنده یــاد آیــت هللا 
محمدی ری شــهری در دانشــکده علوم حدیث 
نشــر یافته اســت، برخــوردار شــده اند. هرچند 
باید سالیان طوالنی بگذرد، تا ارزش خدمات آن 
عالم پژوهنده در تالیــف و تدوین کتب حدیثی، 
با توجه به نیاز امروز پژوهشــگران، برای عموم 

محققان و عالقه مندان مشخص شود
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شما با اندرو سینکلر و آثارش از طریق 
دیدن فیلم ها یا خواندن کتاب های ایشان آشنا 
شدید؟ زمینه ترجمه اثر کالبدشکافی ترور چگونه 

در ذهن شما شکل گرفت؟
 آشــنایی من با انــدرو ســینکلر از طریــق کتاب 
چاپ شده اش توسط انتشارات خوارزمی به نام چه گوارا 
به ترجمه حیدرعلــی رضایی بود و تــا زمان آغاز به 
ترجمه کالبدشکافی ترور، آشنایی بیشتری با ایشان 
به عنوان کارگردان و ادیب نداشتم تا اینکه ناشری در 
اواسط دهه1380چند کتاب )ازجمله همین کتاب( 
را برای ترجمه به من معرفی کرد و از من خواست که 
یکی را انتخاب و آغاز به ترجمه آن کنم. با تورق این 
کتاب مطالب آن  را وصف حال یکــی از پدیده های 
گریبانگیــر دنیای امروز یافتم و باتوجه به آشــنایی 
ابتدایی با نویسنده، آغاز به ترجمه کردم. ترجمه این 
کتاب 2سال طول کشید و به دالیلی که فرصت طرح 
آن در اینجا نیست پس از گذشت سال ها از ترجمه آن، 

به همت نشر نو چاپ شد.

چه ویژگی ای در آثار اندرو ســینکلر 
سبب شد نسبت به ترجمه کتاب کالبدشکافی 

ترور اشتیاق پیدا کنید؟
پس از مطالعه اولیه کتاب، آن را نه تنها پاســخگوی 
مسائل روز دیدم، بلکه از لحاظ سبک نوشتاری آن  را 
جذاب و پرکشش دیدم. این کتاب ازجمله آثاری در 

این زمینه نبود که آکادمیک صرف و خسته کننده باشد 
و از این لحاظ در دنیای فارسی زبانان منحصربه فرد بود 
و جای خالی آن به شــدت حس می شد. سبک ادبی 
نویسنده، خواننده را با پوست و گوشت با مصیبت ترور 
آشنا می کند. ضمن اینکه نویسنده تمام ادوار تاریخ 
بشر را در جست وجوی این پدیده کهن می کاود. به نظر 
من می توان نام دیگر کتاب را »تاریخ موجز توحش در 

مقابل تاریخ تمدن« نامید.

اهمیت این کتاب را در دنیای معاصر 
و با توجه به شدت گرفتن خشونت ها در سراسر 
دنیا چطور ارزیابی می کنید. از موضوع این کتاب 
برایمان بگویید و اینکه آیــا نگاه تاریخی و دید 
سینمایی و نگاه فلسفی اندرو سینکلر به دنیای 
پیرامون خود تا چه اندازه در جذابیت و مورد توجه 

قرار گرفتن این کتاب تأثیر داشته است؟
خسرو صبری: باتوجه به اطالعات اندکم نمی توانم در 
رابطه با اهمیت آن در دنیای معاصر صحبت کنم، ولی 
می دانم که در ایران کتابی که در عین مستند بودن، 
ترور را همچون یک رمان یا فیلم سینمایی آن هم در 

درازنای تاریخ بشریت به تصویر بکشد، نایاب است.
آنچه از دیدگاه فلسفی نویسنده در نوشتن این کتاب 
می توان گفت تأثیر دیدگاه ایدئولوژیک و جهان بینی 
انسان در دســت یازیدن به ترور است. تأثیر دیدگاه 
ایدئولوژی را در اکثر فصل هــای این کتاب می توان 

کالبدشکافی یک کتاب
گفت وگو با خسرو صبری، مترجم کتاب »کالبدشناسی ترور«، اثر اندرو سینکلر

کارنامه سینمایی اندرو سینکلر

خون آبی در 
رگ های کارگردان 

 

اندرو ســینکلر از جمله مردان چندوجهی عالم 
هنر و ادب بود. او نه تنهــا در زمینه نگارش رمان و 
فیلمنامه نویسی و در زمینه نگارش کتاب های تاریخی 
کارنامه پرباری از خود برجا گذاشته که ازجمله فیلمسازان مطرح نیز 
بوده است. سینکلر ازجمله فیلمسازانی بود که به دلیل چندوجهی 
بودنش و کارنامه  درخشانی که از خود در دنیای ادب و هنربه جای 
گذاشته بود، بســیاری از بازیگران مطرح هم عصرش به بازی در 
فیلم هایش از خود تمایل نشان می دادند تنها در یک فیلم او بازیگرانی 

نظیر ریچارد برتون، الیزابت تیلور و پیتر اوتول گرد هم آمده بودند.

زیر جنگل شیری - 1972
فیلمــی از شــبکه بی بی ســی 
به کارگردانی اندرو سینکلر است. 
این فیلم براساس نمایشنامه ای 
رادیویی به همین نام نوشته دیلن 
توماس شاعر و نویسنده مطرح 
اهل ولز ساخته شــده است. در 
این فیلم بازیگرانی نظیر ریچارد 
برتون  در نقش راوی داســتان  
ظاهر شده است. الیزابت تیلور، 
 شــان فیلیپس، دیوید جیسون، 
گلینیس جانز، ویکتور اسپینتی، 
روت مادوک و پیتر اتول، در فیلم 
»زیر جنگل شیری« در نقش ساکنان روستایی خیالی در ولز به نام الرگاپ 
بازی کرده اند. در این فیلم یک راوی دانا، از مخاطبانش دعوت می کند به 
رؤیاها و تفکرات درونی، مردم یک دهکده ماهیگیری خیالی در ولز گوش 
فرا دهند. جان راسل تیلور درباره این فیلم در تایمز نوشته است: سخت 
بتوان درباره فیلم زیر جنگل شیری نظر داد. تنها چیزی که درباره این فیلم 
می توان گفت؛ این است که تنها به یک شیوه می شد این فیلم را ساخت و 
این همان شیوه  ای است که اندرو سینکلر در ساخت فیلم، آن را به کار برده 
است. درک مالکولم در گاردین نیز درباره زیر جنگل شیری نوشته است: 

آرش نهاوندیگفت وگو
روزنامه نگار

گپ

اهمیت الگو ها در عرضه داستان فارسی 
داستان در ابهام 

ابهام در بســته بندی محصوالتی که به نام کتاب داستان فارسی 
عرضه می شــود، به دلیل بی توجهی تولید کنندگان نیست بلکه 
از کم سوادی و یا زرنگی کســانی است که به فروش محصولی  که 
برایش از جان و مال مایه گذ اشته اند، عالقه ندارند و شعارشان این 
است که کار فرهنگی یعنی زیان اقتصادی. سند این متخصصان 
تبدیل پول به قفسه پرکن های خاک گرفته، تعداد خوانندگان اغلب 
داستان های ایرانی است که نتیجه اش شرمساری جبران ناپذیری 
است که در شناسنامه آثار با عنوان تیراژ منتشر می شود. اما یک 
سؤال بی جواب می ماند: در این بازار سراسر ضرر، چرا وقتی داستانی 
ایرانی از دهمین چاپ می گذرد با سرعت باالیی، تعداد چاپش به 
بیست و سی و... می رسد؟ وقتی ناشران و نویسندگان و طراحان و 
فروشندگان برای فروش کتاب ها کاری نمی کنند، یک کتاب بی نام 
و نشان چرا یک دفعه می شود، تاج راسته کتابفروش ها. خوانندگان 
ایرانی برخالف نویســند گان و ناشــران هموطن خــود، تمایل 
غریبی به ژانر دارند. وقتی خوانندگان یک داستان خوش شانس 
فارسی، توانستند مخاطبانی بیرون از محدود مخاطبان حرفه ای 
ادبیات داســتانی پیدا کنند، همان خوانند گان نقش جلد شفاف 
و توضیح روشــنگر)الگو های ژانــری( را برعهــده  می گیرند و از 
بسته بندی داســتان ها، ابهام زدایی و رمزگشــایی می کنند و در 
مهمانی های خانوادگــی و صفحه های شــخصی به بســتگان و 
دنبال کنند گان خود به راحتی می  گویند که این طفلکی اشتباهی 
این شکلی شده و با خواندنش می توان فهمید که جلد دوم سنجش 
خرد ناب نیست، بلکه داستانی عاشقانه یا جاسوسی یا فانتزی است 
که خواندنش لذتبخش است. با همین روش سینه به سینه و رخ به 
رخ است که در آسمان بی ستاره ادبیات داستانی ما »بامداد خمار« ها 
و »کافه پیانو« ها و »من چراغ ها را خاموش  می کنم« ها و »پاییز 
فصل آخرسال است«هایی می درخشند. فروش این پرفروش ها 
که اغلب شان کتاب اول نویسنده  و در سیاهه ناشرانشان تا چشم 
کار می کند، کتاب های خاکسترشــده هست، حاصل حرف های 
رایج در مهما نی ها و دوستی  ها و ارتباطات خرده فرهنگ هاست تا 
به کار گیری علم بازار یابی. اگر به علم بازار یابی مدرن که نه حتی 
دوران قبل از میالد مسیح هم باشد، فروشنده باید کاالیش را روشن 
و شفاف به مخاطب معرفی کند و برای فهم زبان و ایجاد ارتباط بین 
مشتری و فروشنده الگو ها و قرارداد  هایی نیاز است. هر بازاری برای 
خود این قرار داد ها و الگو ها را دارد که خریداران با تجربه آنها دست 
به جیب می شوند. هنوز مصرف کاالی مبهم رایج نشده و بعید است 
تا آخرالزمان هم رایج شــود. این الگو ها و قرار داد ها در بازار کتاب 
داستانی در سراســر جهان همان عبارتی است که نویسند گان، 
ناشران، پخش کنندگان و کتابفروشــان و مخاطبان با استفاده از 
آنها روی جلد ها و مکاتبات و معرفی ها و نقد ها، اطالعات موجز اما 
حیاتی درباره روایت و محتوای داستان ها را درمیان می گذارند. این 
الگو و قرار داد ها در ادبیات داستانی یک عبارت فرانسوی است که از 
فرط استعمال جهانی شده است؛ ژانر.  کاربرد ژانر در نگارش و تولید 
و عرضه و فروش داستان نه چیز تازه ای است و نه برای فارسی زبانان 
تازگی دارد. کافی اســت ســری برگردانیم و تجربه ناشرانی در 
دهه های مختلف را که با دســته بندی های ژانری خوانندگان را 
در انتخاب کتاب مورد عالقه خود راهنمایی کرده اند، مرور کنیم. 
در طول سالیان ورود صنعت نشر به ایران هرجا که نویسند گان و 
ناشران توانسته اند با تکیه بر الگو ها و قرار داد های ژانری با هم ارتباط 
برقرار کنند نتیجه کار در حد بازار داســتان فارسی اگر موفقیت 
درخشان نبوده، حداقل شکست جبران ناپذیر هم نبوده. ناشرانی 
چون کالله خاور، بریانی، عطائی، گرتنبرگ، معرفت، آسیا، کیهان، 
جیبی، شهریار، ارغوان، شادان و طرح نو با انتشار داستان هایی از 
نویسندگان ایرانی و خارجی با اتکا بر ژانر، بازار کم رونقی نداشته اند. 
از دالیل مهم این رونق، تأکید بر تبلیغات و بسته بندی کتاب ها روی 
ژانر ها با عباراتی چون عاشقانه، تاریخی، جنایی، ترسناک و فانتزی 
است، تا خوانندگان بدانند که با چه داستانی طرف هستند. این 
تجربه های پراکنده نشان می د هد که دنباله پافشاری بر قرارداد ها 
و الگو های مشترک، دلیل محکمی برای رونق بازار داستان است. 
وقتی ناشر متخصص، نویسنده مشهور، کتابفروش آگاه و مخاطب 
پیگیر باشد نتیجه این می شود که تنبل ها شکست  می خورند. ولی 
در بازار متکی بر ابهام جز آنهایی که با کمک ابهام، دکان دو نبش بنا 
می کنند و از بازار دیگری سود می کنند، همه بازنده اند. ژانر گریزی 
در ادبیات داستانی ایران در 2دهه اخیر، چیزی جز بازار کساد در 
پی نداشته است. افزایش بانوان و اندکی آقایان نویسنده چه آنهایی 
که حاصل کارشان را ناشران صفی علیشاهی منتشر می کنند چه 
ناشــران کریم خانی، بازتاب آموزش بی در و پیکر ی است به نام 
داستان نویسی؛ مجموعه ای از کم سوادی و ناتوانی است که از نسلی 
به نسل دیگری منتقل می شود. دانشگاه ها که برای ادبیات داستانی 
جلو تر از »گلدسته ها و فلک« جلو نمی آیند که متهم بستن سر 
سالم نشوند. محافل داستان نویسی هم که برایشان ژانر، معادل 
فحش هایی چون سرمایه داری و سانسور است. ناشران هم عالقه 
دارند که بازار کتاب ایران به عنوان پرزیان ترین بازار جهان بدون 
رقیب برای آنها باقی بماند. نفهمیدن و بدفهمیدن مفهوم ژانر در 
بازار امروز کتاب، یکباره خودش را در سیل نویسند گان و سونامی 
عناوین و تیراژ های زیر 300نسخه ای بیشتر نمایش می  دهد. این 
روز ها ناشران برای تمایز از رنگ استفاده می کنند؛ چرا که غیر از 
این راهی برای نمایش در این صحنه شلوغ وجود ندارد. اما در این 
صحنه شلوغ، ناگهان نور تازه ای از خاکستر شکست مثل یک گلوله 
آتش جرقه می زند. نسل جدیدی از نویسند گان به عرصه رسیده اند 
و فضای غیرواقعی بیشتر از مجاری مجاز اخبار دست اولی از دنیای 
ادبیات و دالیل شکست ها و موفقیت ها به اهل بخیه می رساند و 
داستان نویسان بیشتری از شــمال و جنوب بازار، تحمل نوشتن 
داستان بی مخاطب را بیشتر از دســت می دهند. دیگر مخاطب 
نداشتن دلیلی بر عمیق بودن نوشته نیســت. همه می خواهند 
مخاطب داشته باشند و برای کتاب آنها هم مثل بازی تاج و تخت، 
صف هایي مانند صف توزیع ارزاق عمومی بسته شود. رسیدن به این 
هدف های زمینی و ملموس باعث می شود که نویسند گان ایرانی از 
روش »دود چراغ خوردن« و » نویسنده خوب، نویسنده شکست 
خورده است«، دست بردارند و به روی زمین برگردند. برای فهم 
عالیق مردم فارسی زبان در داستان تجربه انگلیسی و فرانسوی و 
اسپانیایی زبانان را مرور کنند. روش آموزش  داستان نویسی دیگر به 
روش مراد و مریدی خریدار نداشته باشد و جویندگان خوشبختی 
در داستان نویســی دنبال ابزاری مطمئن برای موفقیت باشند. 
اینجاست که ژانر خودش را بروز می دهد و داستان نویسان ایرانی 
را برای پایان دادن به ادامه تجربه شکست نسل های قبل که تیراژ را 
مترادف توهین و داستان نوشتن را در برابر صدور بیانیه سیاسی، 
سوسول بازی می دانستند، به اســتفاده از ابزاری مجبور کند که 

قرن هاست چراغ روایت را در جهان روشن نگه داشته است.

سریال دختری از پلین ویل
لیز هانا و پاتریک ماکمانوس خالقان سریال »دختری 
از پلین ویل« هستند. در این مینی سریال بازیگرانی 
نظیر ال فانینگ، کلوئه شویگنی و کلوتون ریان، بازی 
می کنند. این سریال برای نخستین بار در 29مارس 
2022در شبکه هولول به نمایش درآمد. در دختری 
از پلین ویل وقایع مرتبط با مرگ کنراد روی روایت 
شده، او پس از دریافت پیام هایی از سوی نامزدش 
ترغیب به از بین بردن خود شــد. در این ســریال 
داستانی براســاس وقایع واقعی به تصویر کشیده 
شده است. اصل داستان به 5سال قبل بازمی گردد، 
در ســال 201۷ ماجرای دادگاه میشل کارتر سرو 
صدای زیادی در آمریکا برپا کرد. میشل متهم به جرم 
بی سابقه ای بود که قبل از آن هیچ وقت کسی به خاطر 
ارتکاب این جرم به دادگاه احضار نشده بود. اتهام او 
این بود که با فرســتادن پیام های متنی، نامزدش 
کنراد روی را تشویق به خودکشی کرده است. در آن 
زمان سؤال های زیادی ذهن بسیاری از حقوق دانان 
را به خود مشــغول کرد؛ ازجمله اینکه آیا می توان 
صرف تشــویق یک نفر به از بین بردن خود، فردی 
را به قتل متهم کرد؟ همین پرسش و پرسش های 
دیگر سبب شد سازندگان دختری از پلین ویل در 
قالب این مینی سریال، نگاهی عمیق و گذرا به این 
واقعه عجیب داشته باشند. اگر چه طبق اقرارهای 
میشــل در دادگاه، رابطه وی و کنراد روی پیش تر 
از طریق پیامک بوده، اما سازندگان سریال تصمیم 
گرفته اند، به منظور جذاب تر شدن این مینی سریال، 
رابطه پیامکی این دو را بیشــتر در قالب یک رابطه 

رودر رو به تصویر بکشند.

اسب های کند
سریال  »اســب های کند« یک ســریال هیجان انگیز و ترسناک 
جاسوسی است که براســاس رمانی به همین نام اثر میک هرون 
ساخته شده است. دو قسمت اول این سریال، برای نخستین بار 
در پلتفرم اینترنتی اپل تی وی در روز اول آوریل 2022نمایش 
داده شده اســت. گری اولدمن، جک لودن و کریستین اسکات 
توماس ازجمله بازیگران اصلی این سریال هستند. پس از انجام 
یک ماموریت ناموفق و شکست خورده تمرینی و آزمایشی، ریور 
کارترایت مامور ام ای 5سرویس امنیتی بریتانیا، به خانه اسلو، مکانی 
مخصوص تنبیه مأموران امنیتی فرستاده می شود. نام دیگر این 
ندامتگاه »اسب های کند« اســت. در این مکان کارترایت و سایر 
کارکنانش ناگزیرند مدت های مدید کار طوالنی اداری و کاغذ بازی 
را تحمل کنند. وظایف اعضای این گروه در ندامتگاه اسب های کند 
به بیگاری بیشتر شبیه است تا کار عادی، وضعیت در این ندامتگاه 
همانگونه خسته و ناامید کننده و کسالت بار ادامه می یابد تا زمانی 
که خطر بیرونی این ندامتگاه را تهدید می کند و وقت خودنمایی و 
ابراز وجود مأموران خاطی دوباره فرامی رسد. فیلمبرداری از این 
سریال ابتدا قرار بود در اوایل سال 2020آغاز شود، اما به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به تعویق افتاد.اولین فصل این سریال در 6قسمت 
ســاخته شــده و جیمر هاوز این فصل را کارگردانی کرده است. 
94درصد از 50منتقد مراجعه کننده به روتن تومیتوز نسبت به این 

سریال نظرشان مثبت بوده است. 

ما سقوط کردیم
»ما ســقوط کردیم« ازجمله محبوب ترین مینی ســریال های 
سال 2022است که براساس پادکســتی درباره ظهور و سقوط 
شــرکت »وی ورک« که در زمینه ارائه فضای اشتراکی فعالیت 
می کرد و زمانی یکی از ارزشــمندترین استارت آپ های تاریخ با 
ارزشی بیش از 4۷میلیارد دالر محسوب می شد، ساخته شده و از 
تاریخ 18مارس سال جاری از طریق پلتفرم اینترنتی اپل تی وی 
نمایش داده شده است. این سریال زندگی افراد خودشیفته ای را 
که ا رتباطات شان مسیر سقوط این استارت آپ را ظرف چند ماه 
فراهم کرد، به تصویر می کشد. البته به نظر می رسد دالیل دیگری 
نیز در سقوط این شرکت دخیل باشــند که در البه الی داستان 
این سریال به آن پرداخته می شود، ازجمله این دالیل می توان به 
سرمایه گذاری بی پروای »وی ورک« در تعدادی از شرکت های 
متفاوت مانند استخر موج و تولید مواد و داروهای نیروزا اشاره کرد، 
از اینجا بود که مشخص شد آنها در مسیر اشتباهی قرار گرفته اند. 
بررسی پرونده های این شرکت نشان داد، فقط در شش ماهه اول 
سال 2019، وی ورک 690میلیون دالر ضرر داده است و میزان 
ضررش در 3سال گذشته به 3میلیارد دالر رسیده است.جرد لتو 
و آن هاتاوی در این سریال در نقش های اصلی ظاهر شده اند؛ دریو 

کرولو و لی ایزنبرگ خالقان این سریال هستند. 

سریال روز

سریال روز

سریال روز

شین. عزیزمنش؛ روزنامه نگاریادداشت

دید. در یکی از فصل های کتاب، »گاگی ها«)لفظی 
که به راهزنان هندی ســده های هجدهم و نوزدهم 
اطالق می شود( برای توجیه اعمالشان ایدئولوژی ای 
ابداع کرده بودند. در ژاپن شقاوت ژاپنی ها در ارتباط 
با چینی ها با غیرانسان بودن چینی ها توجیه می شد. 
آغازگر جنگ دوم جهانی یهودی زدایی بود. داعش، 
القاعده و طالبان ایدئولوژی ها و توجیهات خاص خود 
را برای جنایت هایشان دارند. به هر حال سرشت تلخ 
بشر برای ارضای خود به ایدئولوژی و توجیه نیاز دارد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که نویسنده این 
کتاب را در ســال2002و بالفاصله پس از فروپاشی 
برج های تجارت جهانی نوشــته و از نظــر زمانی به 
حوادث و رویدادهای ســال های بعــدی نپرداخته، 
بنابراین به جریانات تروریستی سال های پس از آنکه 
پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق ایجاد شدند، 

اشاره ای نکرده است.

قدری از دیگر آثارشان به ویژه آثاری 
که در ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته بگویید.

آثار ســینکلر اعم از فیلمنامه و فیلم زیاد هستند که 
متأسفانه فقط 2مورد از آنها به فارسی برگردانده شده 
اســت. عالوه بر این کتاب ها که به فارسی برگردانده 
شــده و من یکی از آنها را ترجمه کــرده و در زمان 
برگردان به فارسی به طور جز به جز آن را خوانده ام، 
 )The Last Of The Best( »کتاب»آخرین بهترین ها
یکی دیگر از آثار اندرو سینکلر را که موضوع آن درباره 
اشرافیت آمریکایی است نیز به زبان انگلیسی مطالعه 
کرده ام. تعداد کتاب ها و فیلمنامه های سینکلر از عدد 
20متجاوز است ولی می توان نام فارسی بعضی از آنها 

را )با تسامح( به شرح زیر عنوان کرد.
»شمشیر و جام مقدس«، »منع و فراوانی« که موضوع 
آن درباره تأثیرات منفی مصــرف الکل در آمریکای 
دهه1930است، »فرانســیس بیکن« )زندگینامه(، 
)باید توجه داشــت که ســینکلر زندگینامه نویس 
متبحری بود( و  »مرگ برای شهرت« که موضوع آن 
کشته شدن الیزابت ملکه اتریش توسط تروریست، 

لوئیجی لوچتی است.

از نظرتان مهم ترین و جذاب ترین بخش 
این کتاب کدام بخش بود و ترجمه کدام بخش از 

کتاب »کالبدشکافی ترور« که خسرو صبری آن  را 
به فارسی برگردانده و توســط انتشارات نشر نو به 
چاپ رسیده، ازجمله متأخرترین آثار اندرو سینکلر، 
نویسنده، مورخ، زندگینامه نویس، منتقد و فیلمساز بریتانیایی است. او عالوه بر نویسندگی و فیلمسازی در 
زمینه آکادمیک نیز فردی شناخته شده است. او فیلمنامه های زیادی را نیز به نگارش درآورده است. کتاب 
»ارنستو چه گوارا« ازجمله آثار اندرو سینکلر است که خوانندگان فارسی زبان نسبت به آن اقبال بسیاری 
نشان داده اند. این کتاب یک بار با نام »ارنستو چه گوارا« با مقدمه ای از ژان پل سارتر به ترجمه حیدرعلی 
رضایی توسط انتشارات خوارزمی و بار دیگر با عنوان »ارنستو چه گوارا« به ترجمه شهریار خواجیان توسط 
انتشارات آشیان، به فارسی برگردانده شده است. اندرو سینکلر اما در کتاب کالبدشکافی ترور در یک 
گستره وسیع تمدنی، از شرق تا غرب، شیوه ها و تفکرات تروریستی را در شکل های گوناگون می کاود 
و نشان می دهد سرشت ترور از روزگاران قدیم تا به امروز یکسان بوده است. کالبدشکافی ترور با ارائه 
جزئیاتی مفصل و دقیق، تصاویر قساوت در تاریخ بشر را ترسیم می کند؛ از نابودی کارتاژ به دست رومیان تا 
انهدام انتحاری مرکز تجارت جهانی در نیویورک. گفت وگویی با خسرو صبری، مترجم کالبدشکافی ترور 

درباره اندرو سینکلر و این رمان انجام داده ایم که درپی می آید.

کتاب برای تان لذتبخش بود؟
به نظر من همه فصل های کتــاب خواندنی و جذاب 
هســتند. البته این را هم اضافه کنم کــه بعضی از 
فصل های آن به ویژه فصل اول ممکن است برای بعضی 
از خوانندگان خسته کننده باشــد. این را هم اضافه 
کنم از آنجا که فصل هــای مختلف این کتاب، از نظر 
موضوعی ارتباط مستقیم با یکدیگر ندارند و تنها وجه 
مشترک فصول مختلف این کتاب، نشان دادن چهره 
خشن بشر است، خواننده کتاب می تواند هر فصلی را 

که دوست داشت مطالعه کند.

برای ترجمه این کتاب و برای افزودن 
توضیحات به صورت پاورقی به چه منابعی رجوع 

کردید؟
از آنجا که کتــاب به حوادث تلخ زیادی در سراســر 
جهان می پردازد، در کتاب نام اشــخاص، حوادث و 
مکان های بی شماری آمده اســت که بدون آشنایی 
خواننده با آنها، فهم کتاب برایش امکان پذیر نخواهد 
بود؛ بنابراین ناگزیر شــدم که به صورت زیرنویس به 

توضیح آنها بپردازم.
آوردن زیرنویس به ویژه از این نظر ضروری به نظر 
می رسید که نویســنده این کتاب را در پاسخی به 
حادثه 11سپتامبر و کمی با عجله تألیف کرده بود 
و به نظر من در بعضی از موارد اشــتباهات سهوی 
یا اظهارنظرهای نادرســتی )به ویژه در فصل »پیر 
کوهســتان«( از نویسنده مشــاهده شد که الزم 
بود توضیح داده شــوند. منابع مــن در ارتباط با 
زیرنویس ها عمدتا دایره المعارف های بریتانیکا و 
کلمبیا و همچنین اطالعات کسب شده از طریق 

اینترنت بوده است.

سینکلر با مهارت تام توانسته خطوط مجازی و تصورات مجازی رابه تصویر 
بکشد. زمانی که در سکانسی از این فیلم توماس درباره دریا سخن می گوید، 
ما دریا را می بینیم، اگر او به عشق اشاره کند، ما تصویری نزدیک به تصوری 

که از عشق داریم را روی صفحه تلویزیون می بینیم.

خون آبی - 1973
»خون آبی« یک فیلم ترسناک 
بریتانیایی است که توسط اندرو 
سینکلر ساخته شده و اولیور رید، 
فیونا لویس و درک جاکوبی در آن 
نقش آفرینی کرده اند. سینکلر این 
فیلم را با اقتباس از رمان »چمدان 
مســافرتی« اثر الکســاندر تین 
ساخته اســت. گرگوری که یک 
اشراف زاده است و در یک عمارت 
بزرگ در خارج از شــهر زندگی 
می کند، »بیت« پرستار بچه اهل 
آلمان را اســتخدام می کند که 
درحالی که او در حال عیاشی اســت، او از فرزندانش مراقبت کند. او امور 
اداره عمارت را نیز به سر پیشخدمت خود تام واگذار می کند اما تام که فرد 
خطرناکی است و مقام باالی اشرافی اربابش را همیشه مورد تمسخر قرار 
می دهد، تالش می کند با کنار زدن اربابش همه  چیز را تحت کنترل خود 

درآورد. تام برای رسیدن به هدف خود از جادوی سیاه علیه بیت، پرستار 
بچه ها استفاده می کند. او را درگیر مراسمی شیطانی می کند که قربانی 
کردن پسر گرگوری بخشــی از این مراسم موحش است. زمانی که لیلی 
همســر گرگوری متوجه جراحات روی بدن فرزندانش می شود، بیت را 
متهم به اعمال خشونت علیه فرزندانش می کند و از گرگوری می خواهد 
بیت را از عمارت اخراج کند، اما گرگوری از این خواسته سر باز می زند و 
در نتیجه لیلی خانه را ترک می کند و تام اربابش را با جادوی سیاه، آلت 
دست خود قرار می دهد، این فیلم چندان مورد استقبال منتقدان امروزی 

قرار نگرفته است.

دیلن بر دیلن - 2002
آخرین اثــر مطرح ســینمایی 
آندرو ســینکلر فیلم »دیلن بر 
دیلن« اســت. سینکلر که عالوه 
بر فیلمســازی  مــورخ و ادیب و 
فیلمنامه نویس چیره دستی نیز 
بود، در این فیلم مستند، زندگی 
دیلن توماس، شاعر مطرح اهل 
ولز را به تصویر کشــیده است. 
او در زمان خــود از مطرح ترین 
شعرای دنیای انگلیسی زبان بود. 
اندرو سینکلر همچنین در فیلم 
زیر جنگل شیری از اشعار دیلن 
توماس ازجمله اشــعار شــعر »بر حذر باش از آرام خزیدن در آن شب 
فریبنده« استفاده کرده اســت. در برخی منابع نیز به سفر دیلن توماس 
به ایران در ماه های پیش از ملی شــدن صنعت نفت در ایران اشاره شده 
است. جان گودبای از استادان دانشگاه سوانسی در ولز و از متخصصان و 
پژوهشگران ارشد کارهای این شاعر مطرح ولزی در سایت دیلن توماس 
نیوز، به نقل از ابراهیم گلستان به سفر دیلن توماس به ایران در سال1951 
به منظور نگارش فیلمنامه یک فیلم تبلیغاتی به هزینه شرکت نفت »ایران 

و انگلیس« نیز اشاره کرده است.
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