سؤالازتیم«ناکام»بیشتراست

مطهری ادعا کرد برخی خبرنگاران از برد
پرسپولیس ناراحت هستند ،چرا که بعد از باخت
سؤاالت زیادی دارند ،اما حاال چیزی نمیگویند
18

ابهامی به نام ارسالن

آیا در خط حمله استقالل به اندازه کافی
به مطهری بازی میرسد؟ بهطور کلی نگاه
کادرفنی نسبت به او عجیب است
18

اولتیمملیبعداروپا

سجاد پذیرفته بعد از قهرمانی با تیم شهرداری
گرگان در لیگ برتر بسکتبال ،توقع دارد در
تیم ملی بازی کند

سوژه روز

چه امیدی؟

20
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
عکس|مجتبی صالح|
لیگ برتر انگلیس

تاتنهام

23:15

لیورپول

برنامه بازی
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به استقالل
کاری نداریم

حامدپاکدلستارهگ
لزنپرسپوليسازشانسهایقهرمانیتيمشمیگويد
ا
ومعتقداستپرسپوليسهرگزازقهرمانینااميدنمیشود

ذوب آهن
18:30
پرسپولیس
استقالل
20:40

پدیده
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استقالل

سپاهان

19:45

پرسپولیس
21:50
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19:00
پرسپولیس
21:15
آلومینیوم

تراکتور

استقالل
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پدیده

پرسپولیس
20:00

20:00
استقالل

 ...و بازهم
از گور برخاسته
رئال تنها تیم تاریخ است که
با 3شکست در مراحل حذفی
به فینال اروپا میرسد؛ کارلتو و
کلوپ چه شباهتهایی دارند؟

فوالد

مس
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استقالل
20:00
نفت.م.س

20:00
پرسپولیس

توقف اســتقالل و برتری پرســپولیس در هفته
بیستوپنجم سرخپوشــان را کمی به قهرمانی
امیدوار کرد و بــه یحیی گلمحمــدی هم این
اعتمادبهنفس را داد که بگویــد« :لیگ تازه برای
ما آغاز شده است ».ولی با بررسی بازیهای آینده و
البته فرم فعلی دو تیم ،شاید این امیدواری چندان
هم منطقی بهنظر نرسد .استقالل البته بازیهای
سختتری در پیش دارد اما بازیهای پرسپولیس
هم چندان راحت نیســتند و کسب امتیاز در این
بازیها چندان هم ساده نخواهد بود.
بدترین فرم فصل
استقالل در اصفهان به سومین مساوی متوالیاش
در لیگ برتر رسید .با احتســاب بازی با نساجی در
جامحذفی ،آبیها االن 4بازی متوالی اســت پیروز
نشدهاند و ظاهرا تالش مجیدی برای حفظ رکورد
شکستناپذیری از استقالل یک تیم محتاطتر از قبل
و عالقهمند به نتیجه مساوی ساخته است .استقالل
در 6هفته اخیر لیگ4 ،مســاوی داده درحالیکه
پیش از آن طی 11هفته فقط یک مساوی داده بود.
اما اگر پرسپولیسیها بخواهند به فرم اخیر استقالل
دل ببندند باید گفت وضعیت خودشان هم چندان
بهتر نبوده است .سرخپوشــان از 5بازی اخیرشان
فقط 8امتیاز گرفتهاند کــه پایینترین امتیاز این
تیم در بازههای 5هفتهای بوده است .به فرض اینکه
قرمزهــا در هفتههای باقیمانده متحول شــوند و
امتیازات زیادی بگیرند باز هم نمیتوان 5پیروزی از
5بازی باقیمانده را برای آنها متصور شد .فرض کنید
این تیم در مصاف با ســپاهان و تراکتور الاقل یک
مساوی به یکی از این  2تیم بدهد و 4بازی دیگرش
را ببرد .در این صورت استقالل حق دارد در 5بازی
باقیمانده 6امتیاز از دســت بدهد .یعنی 3مساوی
طی 5بازی با شــهرخودرو ،فوالد ،آلومینیوم ،مس
و نفت مسجدسلیمان .کسب 2برد و 3مساوی از این
بازیها برای تیمی که نشان داده مساوی در آوردن
از بازیهای ســخت را خیلی خوب یاد گرفته ،کار
سختی است؟
گره خوردن صدر و قعر
پرســپولیس که امروز 53امتیازی اســت فصل
گذشته در همین مقطع یک امتیاز بیشتر یعنی
54امتیاز داشــت .آن تیم برای قهرمان شدن از
5بازی باقیماندهاش 13امتیاز گرفت و فقط یک
مســاوی به فوالد داد .اگر سرخپوشــان امسال
قهرمانی میخواهند باید قید آن یک مساوی را هم
بزنند و همه 5بازی باقیمانده را ببرند .کاری سخت
برای تیمی که در5هفته باقیمانده با2گزینه سقوط
هم بازی دارد و در هفتههای پایانی امتیاز گرفتن از
این تیمها آسانتر از امتیازگیری از حریفان صدر
جدولی نیست .پرســپولیس
در
2
هفته
پایانی
با
شهرخودرو و فجرسپاسی روبهرو میشود که هر دو
در رقابت فرار از سقوط هستند .استقالل هم باید با
شهرخودرو و نفت مسجدسلیمان بازی کند و آن
 2مســابقه هم نقش مهمی در قهرمانی و سقوط
خواهد داشت .البته در رقابت سقوط ،یک مسابقه
دیگر هم نقش بسیار مهمی دارد که بازی همین
هفته فجرسپاسی با نفت مسجدسلیمان خواهد
بود .جالب اینکه شهرخودرو در 5بازی آینده باید
با استقالل ،پیکان ،سپاهان ،پرسپولیس و فوالد
بازی کند که بازیهای خیلی خیلی سختی خواهد
بود .اما تیم مشهدی تا حدودی متحول شده و شاید
بتواند از این بازیها هم امتیازات الزم را کسب کرده
و در لیگ برتر ماندگار شود.
روز آخر ،بازی بازندگان؟
در قعر جدول شهرخودرو و نفت مسجدسلیمان
در هفتههای اخیر نتایج نسبتا بهتری گرفتهاند.
شهرخودرو در 5بازی اخیر شکست نخورده و نفت
مسجدســلیمان هم بعد از آمدن رضا مهاجری
نتایج بهتری گرفته است .اما فجرسپاسی با تغییر
سرمربی هم نتایج بهتری نگرفت و اگرچه شکل
بازیاش کمی بهتر شد اما در کسب امتیاز ناکام
ماند .از لحاظ فرم فعلی وضعیت فجرسپاســی از
دو تیم دیگر خرابتر اســت اما از لحاظ سختی
بازیهای باقیمانده شرایط شــهرخودرو از تمام
تیمها خطرناکتر و ناامیدکنندهتر بهنظر میرسد.
به این ترتیب شاید بتوان شانس مسجدسلیمان
را برای باقی ماندن در لیگ بهتــر از  2تیم دیگر
دانست .همانطور که شانس استقالل برای قهرمانی
خیلی بیشــتر و پررنگتر از پرســپولیس است.
شــاید بازی هفته آخر پرسپولیس و فجرسپاسی
با نایبقهرمانی این یکی و ســقوط آن یکی تمام
شود .بازی بازندگان! درست مثل بازی پرسپولیس
و راهآهــن در آخریــن روز لیگ پانزدهــم که با
نایبقهرمانی قرمزها و سقوط راهآهن تمام شد.

فجر
خبر روز

بازیهای آسیایی
به تعویق افتاد
لیگ قهرمانان اروپا  -فینال
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23:30
رئال مادرید

لیورپول

بازیهای آسیایی 2022هانگژو یکسال به تعویق
افتاد .قرار بود این بازیها از19شهریور تا3مهر برگزار
شود اما شرایط پاندمی کرونا در چین ،اجازه برگزاری
بازیها را نداد .شورای المپیک آسیا تا یکماه آینده
تاریخ جدید بازیها را اعالم میکنــد .این تعویق
یکساله ،کمیته ملی المپیک ایران را هم با چالش
روبهرو میکند .قرار بود انتخابات اسفند سال قبل
برگزار شــود اما بهخاطر در پیش بودن بازیهای
آسیایی انتخابات تا مهر امسال به تعویق افتاد.
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صفحه9

جنگ اوکراین؛جنگ آمریکا

آمريكا با تغيير رويكرد خود در بحران اوكراين ،به يك پاي جنگ نيابتي
در شرق اروپا تبديل شده است
دولت آمریکا درخواست 33میلیارد دالر برای حمایت از اوکراین کرده است

رئیس سازمان حفاظت محیطزیست :تیم دامپزشک مجرب در کنار
توله یوزها حضور داشت
اسماعیل کهرم :دامپزشک حتی قادر به تشخیص جنسیت تولهها نبود

صفحه14

مینگذاریآمریکادرمذاکرات

معاون اول رئیس جمهوري :دولت سیزدهم در مسیر حذف ارز  ۴۲۰۰گام برداشته است

صفحه7

صفحه4

تصویب طرحهای ضدایرانی جدید در کنگره آمریکا بزرگترین مانع
دربرابر احیای برجام محسوب میشود
طرح سنای آمریکا ،تضعیف توان دفاعی ایران را هدف گرفته است

صفحه2

%40

31

قیمت کاالها در بازار
میوه و ترهبار ارزانتر
به دست مردم رسید.

غرفه تخصصی
در  29ایستگاه مترو برای
تنظیم بازار ایجاد شد.

%20
کیفیت محصوالت فرنگی
در میادین میوه و ترهبار
افزایش یافت.

%10
عرضه میوه بهطور متوسط
در بازارهای میوه و ترهبار
افزایش یافت.

صفحه22

احیاییوزایرانیدردستانداز

گمانهزنی درباره برنامه مسئوالن برای اصالح تدریجی قیمت کاالهای اساسی

روایت تعدادی از معلمان داوطلب از سالها آموزش به کودکان کار
و مهاجر در محلههای آسیب پذیر
کودکان کار اغلب خستهاند و برخی سرکالسها میخوابند

HAMSHAHRI

فرنگیس؛ نماد مقاومت
زنان شجاع ُ
کرد

35

تن گوشت قرمز
در اسفندماه در میادین
میوهو ترهبار توزیع شد.

بازارهای میوه و ترهبار شهرداری باعث چقدر
صرفه جویی در سبد غذایی مردم  شده اند؟

2هزارمیلیارد تومان
«برای مردم» در 200روز

 263بازار میوه و ترهبار در 43سال ساخته شد ،اما مدیریت جدید شهری در 6ماه 32 ،بازار جدید ساخت

یادداشت

حنیف غفاری؛کارشناس مسائل بینالملل

3

عكس :همشهري /منا عادل

نگاه

دادهنما

حامد فوقانی؛ دبیر گروه شهر

گرافیک :مهدی سالمی


واقعیت
ریشههای
در بوستانهای مادر و کودک

رمزگشاییازمصوبات
ضدایرانیسنایآمریکا
اقدام مشترک سناتورهای 2حزب سنتی آمریکا علیه
مذاکرات وین و پروسه احیای برجام ،مولد تحلیلها و
گمانهزنیهای زیادی است .صورت ماجرا از این قرار است که مجلس سنای آمریکا با
تصویب 2مصوبه ضدایرانی ،گره بهوجود آمده در مذاکرات وین را کورتر کردهاست.
براین اساس ،سناتورهای آمریکا با ٦٦رأی موافق و ٢۳رأی مخالف ،طرحی را برای
باقینگه داشتن سپاهپاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی ادعایی آمریکا
موسوم به  FTOتصویب کردند .براســاس این مصوبه غیرالزامآور ،سنای آمریکا از
دولت جو بایدن خواسته است که درصورت بازگشت به برجام ،سپاه پاسداران باید
همچنان دراین فهرست ادعایی باقی بماند .در ادامه نیز مصوبه پیشنهادی سناتور
جمهوریخواه تد کروز درخصوص محدودسازی همکاریهای اقتصادی تهران و پکن
(از طریق اعمال فشار بر بانک مرکزی ایران و نهادهای اعتباری در چین) با 86رأی
موافق سنا به تصویب رسید.
اگرچه این مصوبات فعال غیرالزامآور هستند ،اما هشــداری صریح ازسوی کنگره
آمریکا به دولت بایدن در قبال مذاکرات وین محســوب میشود .دراین خصوص،
3نکته اساسی وجود دارد که الزم است مورد توجه قرار گیرد:
نخست اینکه همپیمانی سناتورهای 2حزب دمکرات و جمهوریخواه در تصویب این
طرحهای ضدایرانی ،بهوضوح نشاندهنده پایبندی آنها به تاکتیک «بازگشت پوچ به
برجام» است .براین اساس ،سران و تصمیمسازان 2حزب سنتی آمریکا معتقدند در
پروسه احیای برجام ،نباید اقدامی فراتر از تعلیق «قطره چکانی» و «غیرعملیاتی»
تحریمهای ضدایرانی صورت گیرد .مصوبه اخیر مجلس سنا ،پردهبرداری از مخرج
مشــترک اســتراتژیک و راهبردی حاکمیت آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران
محسوب میشود .این درحالی است که کشورمان بارها در مواضع علنی و صریح خود
اعالم کرده بازگشت صوری و ظاهری واشنگتن به توافق هستهای را هرگز برنتافته
و اساسا مکانیسمهای راستیآزمایی و ارائه تضمینهای عینی و ذاتی در قبال رفع
تحریمها را به همین جهت طراحی و به طرف مقابل اعالم کردهاست.
نکته دوم اینکه اقدام اخیر کنگره ،صرفا معطوف به مسئله خروج سپاه پاسداران انقالب
اسالمی از فهرست موسوم به  FTOنبوده و فعالیتهای بانک مرکزی ایران را نیز هدف
قرار میدهد .بدیهی است که رفع تحریمهای بانک مرکزی ،نبض اصلی پروسه احیای
برجام محسوب میشود و اگر محدودیتی در زمینه انتقال پول بانکی یا همکاریهای
اعتباری ایران و سایر کشورها ایجاد شود ،پروسهای به نام رفع تحریمها حتی روی کاغذ
نیز معنای خود را از دست خواهد داد .اگرچه دولت بایدن با توجه به غیرالزامآور بودن
مصوبه کنگره ،میتواند چنین موضوعی را در پروسه مذاکرات وین توجیه کند اما بدیهی
است کنگره به مانند سال 2016میالدی (سال نخست اجرایی شدن برجام) ،در تقابل
ماهوی با این توافق خیز برداشته و حتی با در دست داشتن اکثریت نسبی کرسیهای
سنا توسط همحزبیهای بایدن نیز از تکرار این بازی جلوگیری نکردهاست.
نکته سوم ،به نوع و نحوه واکنش دستگاه دیپلماسی و سیاستخارجی کشورمان نسبت
به این موضوع بازمیگردد .بدیهی است که بخشی از این واکنش ،معطوف به زمان حال
(نقطه کنونی در مذاکرات وین) و بخشی از آن معطوف به آینده خواهد بود .در برهه
کنونی ،اصرار بر خطوط قرمز تعیینشده در پروسه تعلیق تحریمها و عدمعقبنشینی
از مواضع و خواستههایی که تحقق آنها در مسیر رفع عملیاتی تحریمها الزامی محسوب
میشود ،باید در دستور کار تیم مذاکرهکننده کشورمان قرار گیرد.
ازســوی دیگر ،با توجه به همراهی اکثریــت قابل توجه ســناتورهای دمکرات با
2مصوبه ضدایرانی و ضدبرجامی اخیــر ،دیگر خلق دوگانه
ادامه در
صفحه2
«دمکرات  -جمهوریخواه» در قبال توافق هستهای تبدیل به
یک مفهوم کلیشهای شدهاست ،اما اصلیترین اقدامی که باید صورت داد ،معطوف
به آینده خواهد بود.

100

ک زیر پای تهرانیها
21گود خطرنا 
کدام منطقه بیشترین گود خطرآفرین را دارد؟

براساس آخرین آمارها در حال حاضر ۲۳۳گود رها شده در ۲۲منطقه پایتخت
وجود دارد که از این تعداد ۲۱،گود بسیار پرخطر هستند و هرچه سریعتر باید از
سوی مالکان و یا توسط شهرداری ایمنسازی و تعیین تکلیف شوند.
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آمار کل گودهای رها شده پایتخت

رفــع خطــر شــده

بازار میوه و ترهبار
جدیدامسال درپایتخت
احداث میشود.

تعــداد گودهــای رهاشــده

کمخطــر

خطرنــاک

بســیار پر خطر

در این زمانه کافی است تا شایعهای تیتر یکرسانه باشد یا
خبری کوتاه شود و در فضای مجازی بارگذاری؛ پس از آن
است که موجی عظیم به راه میافتد تا عده زیادی به آن دامن بزنند و شایعه را گسترش
دهند .نکته اصلی اینجاست که در میان آنها تعدادی ب ه خاطر ناآگاهی و عدمشناخت
واقعیت ،موضوع را میپسندند و حتی به انتشار خبری که صحت ندارد ،کمک میکنند.
این طیف بدون آنکه بدانند اصل قضیه از چه قرار است با چشم بسته ،الیک میکنند ،فیو
کرده ،ریتوییت میزنند و سوار بر موجی میشوند که عدهای آگاهانه و با نیت تخریب اما
با نقاب اطالعرسانی ،ایجاد کردهاند .در این میان ،عدهای دیگر ،همسف ِر موج نمیشوند؛
یا کنار مینشینند و نظارهگر خواهند بود ،یا بهدنبال صحت و سقم ماجرا میروند یا پس
از کسب اطالع و راستیسنجی خبر ،آگاهسازی و تکذیب را پی میگیرند .شاید گاهی
اقدام علیه خبر جعلی (فیکنیوز) ،زمان ببرد و تا حدی دیر شده باشد .خالصه آنکه شایعه
و فیکنیوز خیلی زودتر از پیش تأثیرش را میگذارد .حاال قضیه ،پارکهای مختص
بانوان که موجود است و پارکهایی که بهعنوان مادر و کودک در حال راهاندازی هستند،
است .عدهای با هر نیتی ،از اقدام برای ایجاد پارکهای مادر و کودک در شهر تهران ،با
عنوان تفکیک جنسیتی در پارکها نام بردهاند .بماند که ردیابی ماجرا نشان میدهد که
چه کسانی با چه هدف اولیهای بحث زنانه  -مردانه شدن بوستانهای تهران را به میان
کشیدهاند تا واقعیت ،نهتنها پنهان که حتی وارونه جلوه کند؛ واقعیتی که ریشههایی دارد
و پرداختن به آنها میتواند به روشنترشدن قضایا کمک کند.
در بوستانهای محلهای که قرار است تبدیل به بوستان مادر و کودک شوند ،در
1
درجه نخست ،این نکته مورد توجه قرار میگیرد که در آن محله خاص2،بوستان
نزدیک به هم قرار گرفته باشــند که یکی از آنها قابلیت تبدیلشدن به بوستان مادر و
کودک را داشته باشد؛ مثل بوستانی در محله کارون منطقه.10
یکی از نکات مهم دیگر اینکه قرار نیست ورود آقایان به همه بوستانها ممنوع
2
شود؛ مثال در بوستان عبقری (پدر) محله سعادتآباد ،تنها بخشی به محل بازی
راحت و امن مادران و کودکان اختصاص داده شده و اتاقی نیز برای انجام رتق و فتق امور
مربوط به شيرخواران و خردساالن توسط مادرانشان ایجاد شده است.
بهعنوانیکشهروند،نگارندهبراینباوراستکهاگربخشیازیکبوستانیاتمام
3
آنبرایحضورآزادانهوامنبانوانتغییرشکلدهد،نهتنهامسئل هبدینیستبلکه
بهعنوانیکاقداممثبت،بایدتبلیغهمشودتاتوسعهیابد.ایننوعباور،قطعامیتواندمورد
ارزیابیآماریوپرسششهروندانقرارگیرد،امابانیمنگاهیبهوضعیتعرفیجامعه،حکایت
ازپسندیدهشدنباوردارد.اگرچهکهاقدامبرایایجادچنینبوستانهاییبهخواستبسیاری
ازمردمدردستورکارقرارگرفتهاست.پساینکهاطرافمحلبازیکودکانبهطورکاملامن
شود ،اما عدهای ،نام تفکیک جنسیتی را بر آن بگذارند ،جای سؤال است.
هفته پیش خانمی اعالم میکرد که در بوستانهای مختص بانوان (7بوستان
4
ایجاد شده در دورههای پیشین مدیریت شهری) ،کارگران و پرسنل بوستان،
مرد هستند .اما واقعیت چیزی دیگری است .این طور که چند نفر از بستگان و همکاران
خانم اعالم کردهاند در بوســتانهای بانوان مثل بوستان مرضیه حدیدهچی یا بهشت
مادران ،تمامی پرسنل با لباس سفید پذیرای بانوان هستند و شهروندان خانم به شکل
آزادانه و امن میتوانند به فعالیت بپردازند.
نتیجه :با همه اینها  2مورد مهم باید مدنظر قرار گرفته شــود؛ نخســت آنکه در این
اقدام ،شهرداری تهران باید بیشتر به جزئیات کار اهمیت دهد و تنها فلسفهاش ایجاد
بوســتانهای مادر و کودک نباشــد .احداث اتاقهای ویژه مرتب و بــا امکانات الزم،
مناسبسازی ،رنگآمیزی ،طراحی و نصب مبلمان مرتبط نباید مورد غفلت واقع شود.
دوم هم به شفافسازی این طرح و اطالعرسانی دقیق برمیگردد تا شهروندان آگاهانهتر
در مورد خبر و اقدام تصمیم بگیرند .البته که در باب شایعهپراکنیهای صورت گرفته تا
ندانستن اصل ماجرا ،نباید اسیر فیکنیوزها شد.

متنکاملرابااسکنکیآرکد،درهمشهریآنالینبخوانید

شهری
مشوقهای جدید ساختوساز در راه است

افزایش ۳برابری نوســازی پالکهای فرســوده تهران،
پیشبینی مشوقها و تسهیالت جدید برای نوسازی
ت طالیی تامین
بافتهــای ناکارآمد شــهری 2 ،فرصــ 
مسکن مناسب برای شهروندان و ...از محورهای مهم
صحبتهای مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران
در گفتوگوی اختصاصی با همشهری آنالین است...

جامعه
رشد جمعیت ایران واقعا به صفر میرسد ؟

شــهال کاظمیپــور ،جمعیتشــناس در گفتوگــو بــا
منجمعیتشناس،
همشهریآنالینمیگوید:ازنظر ِ
ســیر رشــد جمعیــت در ایــران کاهشــی اســت و اگــر
سیاســتی در راســتای افزایش میزان باروری در کشور
اتخاذ نشــود ،طی  ۲۵تا ۳۰ســال آینده ممکن اســت
جمعیت کشورمان به رشد صفر برسد.

دانش
شاید دیگر به مترجم نیازی نباشد!

یک شرکت در اســلوونی عینکی ســاخته که میتواند
گفتههــای فــرد مقابــل شــما را بهصــورت زیرنویس به
نمایشدرآورد.اینعینکهمراهبامیکروفونحذفنویز
درجلو،داراییکصفحهنمایششبیهبهعینکگوگل
در داخل یک لنز ،یک ریزپردازنده مبتنــی بر اندروید،
یکصفحهلمسیوالبتهیکباتریلیتیوماست.

جناب آقای دکتر ايروانی

درگذشت همسر مکرمه تان را ازطرف خود و همکاران تسلیت عرض
میکنم.از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و رحمت
واسعه و برای جنابعالی و سایر وابستگان صبر مسألت مینمایم.
محمدی گلپایگانی

جناب آقای دکتر قربان زاده

رياست محترم سازمان خصوصیسازی
با نهایت تألم و تأثــر ،درگذشــت مادرگرامیتان را تســلیت میگوییم.
ازدرگاهخداوندمتعالبرایایشانعلودرجاتوبرایشماوخانوادهمحترمتان،
صبروشکیباییآرزو میکنیم.
مدیرمسئول و کارکنان روزنامه همشهری
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شنبه  17اردیبهشت 1401
شماره 8489

دولت

یادداشت

بهادریجهرمی:

آزموده را آزمودن خطاست

مشکل کاالهای اساسی را هم مثل
واکسن حل میکنیم

سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به انتقادات
عمومی نسبت به مشکالت معیشتی گفت« :اقتصاد کشور
یک اقتصاد بیمار است و مردم سالیان ســال است که این
بیماری (تــورم ،رانــت و )...را لمس میکننــد .همچنین
فشارهای بیرونی بر این بیماری میافزاید؛ از اینرو مهمترین
برنامه دولت سیزدهم درمان بیماری اقتصاد کشور است».
علی بهادریجهرمی همچنین درخصوص کمبود برخی اقالم
اساسی موردنیاز مردم گفت :دولت کاالهای اساسی را بیش از
اندازه تامین کرده است و امروز ما کمبود کاالهای اساسی در
کشور نداریم؛ این درحالی است که اکنون کشورهای جهان
با کمبود کاالهای اساسی مواجه هستند که یکی از علل این
موضوع جنگ روســیه و اوکراین است ،اما این موضوع هیچ
خللی در تامین کاالهای اساســی برای دولت ایجاد نکرده
است و ادامهدار هم هست.
رئیس شورای اطالعرسانی دولت درباره امنیت غذایی کشور
تصریح کرد :دولت در برخی از موارد مانند امنیت غذایی مردم
شوخی با هیچکسی چه در داخل و چه در خارج ندارد؛ مثال
در حوزه واکسیناسیون دولت سیزدهم که بر سرکار آمد با
جدیت ورود کرد و امروز ما به ۷فوتی رسیدهایم؛ این درحالی
است که در کشورهای غربی مخصوصاً آمریکا تعداد فوتیها
به ۱۵۰۰نفر رسیده است .پس دولت زمانی که تمرکز خود
را روی موضوعی بگذارد به سرانجام میرساند؛ این اتفاق در
کاالهای اساسی نیز رخ داده است.
بهادریجهرمی با اشاره به اینکه ثابتترین معضل اقتصادی
کشور تورم است ،افزود :متأسفانه تورم یک بیماری مزمن در
کشور شده است.
حدود 4سال است که کشور تجربه تورم  ۴۰درصد را دارد و
وضعیت اقتصاد ما بحرانی شده است و چندین سال متوالی
مردم با تورمهای باال روبهرو هستند .او در عین حال تأکید
کرد :دولت تمرکز ویژه خود را در کنترل تورم اقتصادی کشور
معطوف کرده است .بهادری جهرمی تصریح کرد :همانطور
که وزیر اقتصاد هم مطرح کرده تا پایان امســال ،نان گران
نمیشود و حتی در جلســات متعدد رئیسجمهور تأکید
داشتند که اجازه گرانشدن نان را نمیدهم.

سیاست خارجی

رئیسی روی خط دیپلماسی
تلفنی با منطقه
رئیسجمهور هفته گذشته قریب به 10گفتوگوی
تلفنی با مقامات منطقهای داشــت .ســیدابراهیم
رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی مصطفی الکاظمی،
نخســتوزیر عراق با بیان اینکه انسجام و وحدت
در عراق همــواره مورد تأکید جمهوری اســامی
ایران بوده و هســت ،اظهــار امیــدواری کرد که
روند سیاســی انتخابات پارلمانی اخیــر در عراق
هر چه سریعتر با تشــکیل دولتی مقتدر و قوی به
سرانجام برسد .براساس گزارش پایگاه اطالعرسانی
ریاستجمهوری ،ســیدابراهیم رئیسی همچنین
در گفتوگــوی تلفنی خــود با جوکــو ویدودو،
همتای اندونزیایی خود گفت :جمهوری اســامی
ایران بهدنبال آن اســت که روابط خود را با اولویت
کشــورهای دوســت ،در عرصههــای منطقهای و
بینالمللی ارتقا دهد.ابراهیم رئیسی هفته گذشته
در تماس تلفنی با شیخ نواف االحمد الجابر الصباح،
امیر کویت با ابراز امیــدواری برای دیــدار با امیر
کویت در تهران گفــت :افزایش رفتو آمد مقامات
 2کشور میتواند ظرفیتهای موجود برای ارتقای
ســطح همکاریهــای دوجانبه را هر چه بیشــتر
عملیاتی و فعال کند .رئیســی مواضع کویت را در
قبال توطئههای منطقهای ،آگاهانه توصیف کرد و با
یادآوری مناسبات خوب ایران و کویت در گذشته،
تأکید کرد کــه باید روابط ایــران و کویت بهعنوان
 2دوســت قدیمی به ظرفیت واقعی خود بازگردد.
شــیخ نواف االحمد الجابر الصباح ،امیر کویت نیز
گفت :عمیقا از رویکرد جدید و اهمیتی که جمهوری
اسالمی ایران در دوره جنابعالی برای گسترش روابط
با کشورهای همسایه و دوست قائل است ،خرسندیم.
او متقابال برای میزبانی از رئیسی ابراز امیدواری کرد.
رئیسی با روسای جمهور ترکمنستان ،تاجیکستان،
صربســتان ،ترکیه ،امیر قطر و ســلطان عمان نیز
گفتوگوی تلفنی داشت.

مصوبه پنجشنبه گذشته سنای آمریکا مانع حذف نام سپاه از تحریمهای آمریکا میشود .عكس :همشهری

مینگذاری آمریکا در مذاکرات

تصویب طرحهای ضدایرانی جدید در کنگره آمریکا بزرگترین مانع دربرابر احیای برجام محسوب میشود
ابهام در سرنوشت گفتوگوهای
هستهای میان جمهوریاسالمی
برجام
ایــران و 4+1در حالــی هر روز
بیشتر میشود که طرف آمریکایی همچنان ناتوان
از تصمیمگیری ،درحــال افزایش موانع موجود
درمســیر احیای توافق هســتهای سال2015
است؛ رویکردی که تصویب طرحهای ضدایرانی
اخیر در مجلس سناي آمریکا و همچنین مجلس
نمایندگان این کشــور نمودی از آن بهحســاب
میآید.
بهگزارش همشــهری ،در روزهای اخیر و حدود
 5ماه پساز ارائه طرح «متوقفسازی پهپادهای
ایران» از سوی تعدادی از نمایندگان هر دو حزب
دمکــرات و جمهوریخواه آمریــکا ،این طرح در
مجلس نمایندگان این کشــور بهتصویب رسید
تا گام خصمانه دیگری ازسوی آمریکاییها علیه
کشورمان برداشته شود؛ موضوعی كه درنهایت
میتواند دســتیابی به توافق در مذاکرات وین را
سختتر از قبل کند.
این طرح که بــا ۴۲۴رأی موافق و 2رأی مخالف
به تصویب رسیده و باید به تأیید سنا هم برسد،
تقویت توان دفاعی کشورمان را هدف گرفته و با
تحریم «اشخاصی که دانسته و آگاهانه از طریق
عرضه و فــروش یا انتقال قطعــات هواپیماهای
بدونسرنشــین و فناوریهای پیشرفته مرتبط
بــا آن ،از برنامه پهپــادی جمهوری اســامی
پشــتیبانی میکنند» ،میکوشــد از دستیابی
ایران به فناوریهــای پیشــرفته دراین حوزه
جلوگیری کند؛ رویکردی که در سالهای اخیر و
با بهکارگیری توان و تخصص بومی ،بارها شکست
آن به اثبات رسیدهاست.
سنگهای جدید پیش پای مذاکرات

ازســوی دیگر در روزهای اخیر مجلس ســنای
آمریــکا نیز بــا تصویب طرحی بــا هدف حفظ
تحریمها علیه بانک مرکزی جمهوری اســامی
ایران بهمنظــور محدود کــردن همکاریهای
پکن -تهران ،گام خصمانه دیگری علیه کشورمان
برداشت که کارشناسان معتقدند بیشاز هرچیز
رویکــرد مینگذاری در مســیر احیــای توافق
هستهای سال2015را دنبال میکند.
این طرح که با هدف «حفظ تحریمهای مرتبط
با تروریســم» با ۸۶رأی مثبت و ۱۲رأی منفی
تصویب شــد ،شــاهد دیگری بــر تناقضهای
حاکمیتی موجــود در ســاختار تصمیمگیری
آمریکاســت که در شــرایط کنونی اصلیترین
مانع در مسیر دســتیابی به «توافق مثبت» در
گفتوگوهای هستهای محسوب میشود.

تــد کــروز ،ســناتور ضدایرانــی آمریــکا ،که
پیشــنهاددهنده اصلی این طرح نیز بهشــمار
میرود ،دراین باره در جمع سناتورهای آمریکایی
ادعا کرد که «ایران نخســتین حامی تروریسم
دولتی در جهان اســت ...اگر شما از تحریمهای
تروریستی علیه ســپاه حمایت میکنید ،باید به
این طرح رأی مثبت دهید».
ادعاهای واهی تد کروز درحالی مطرح میشود
که در روزهای اخیر برخی رسانههای آمریکایی
ادعا کرده بودند یکی از پیشنهادهایی که رابرت
مالی ،نماینده آمریکا در امور ایران و سرپرســت
تیم مذاکرهکننده این کشــور در وین ،به طرف
ایرانی برای بازگشــت به توافق هستهای داده،
برداشتن تحریمهای مرتبط با تروریسم بر بانک
مرکزی ایران بودهاست.
رأی مثبــت ســناتورهای آمریکایــی به حفظ
تحریمهای بانک مرکــزی ایران با هدف محدود
کردن همکاریهای پکن-تهران نشان میدهد
ادعای دولت بایدن مبنی بر «بازگشــت متقابل
به برجام» از پشتوانه حاکمیتی مناسبی دراین
کشــور برخوردار نیســت و افزایــش روزافزون
تحریمها علیه کشورمان ،چشمانداز احیای توافق
هستهای سال2015را تیرهتر از قبل کرده است.
طرح پیششرطهای شکستخورده

عالوهبر اینها تصویب طرح ضدایرانی جلوگیری
از لغو تحریمهای ســپاه و ممانعت از گنجاندن
مسائل فرابرجامی در هرگونه توافق هستهای با
ایران در مجلس سنای آمریکا ،گام دیگری بود که
نشان داد تصمیمسازان این کشور از اراده کافی
برای دســتیابی به توافق خوب در گفتوگوهای
هستهای برخوردار نیســتند و صرفا با فرافکنی
و طرح ادعاهای واهی ،توپ مذاکرات را به زمین
ایران میاندازند .این طرح که با پیشنهاد جیمز
لنکفورد ،سناتور جمهوریخواه ضدایرانی ارائه شد،
با ۶۲رأی مثبت و ۳۳رأی منفی بهتصویب رسید
تا دولت آمریکا را مجــاب کند که هرگونه توافق

هســتهای با ایران باید شامل «همه فعالیتهای
شــرورانه و مخرب» جمهوری اســامی شود.
اگرچه رســانههای آمریکایی اعالم کردند این
طرح« ،اقدامی غیرالزامآور برای دولت آمریکا»
محسوب میشود ،اما نشان میدهد تصمیمسازان
آمریکایی میکوشند با طرح برخی پیششرطها
ازجمله محدود کردن فعالیت موشکی بالستیک
ایران ،که بارها ازسوی مقامهای ارشد کشورمان
رد شــده ،در مســیر دســتیابی بــه توافق در
گفتوگوهای هستهای سنگاندازی کنند.

اینکه آمریکاییها ثابت کردهاند در هر شرایطی
به دشمنی خود علیه جمهوریاسالمی ایران ادامه
میدهند ،تأکید کرد :در هر صورت آمریکا همواره
بهانهای برای اعمال تحریم علیه کشورمان مطرح
میکند.
ازســوی دیگر معتقدم اگر نام سپاهپاســداران
در این فهرســت باقــی بماند نیز ایــن موضوع
بهانهای میشــود در دســت آمریکاییها برای
اعمال یکسری تحریمهای جدید؛ روندی که در
گذشته نیز مسبوق به سابقه بود و پس از توافق
برجام در سال2015نیز شاهد آن بودیم.

یک دیپلمات سابق کشورمان
دراین باره به همشهری گفت:
اصوال اقــدام آمریکاییها در
قرار دادن نام سپاهپاسداران
در فهرست ادعایی گروههای
تروریستی ب ه مفهوم تحریم نیروی نظامی رسمی
جمهوریاسالمی ایران است؛ اقدامی که بهوضوح
برخالف قواعد و قوانین بینالمللی است.
محمدحســن قدیریابیانه با بیان اینکه چنین
اقدامی از سوی آمریکا در دهههای اخیر تقریبا
بیسابقه بودهاست ،افزود :آمریکاییها حق انجام
چنین اقدامی را ندارند ،چرا کــه عالوهبر اینکه
برخالف قوانین رایج و مورد قبول جهانی است،
برای این کشــور نوعی نقضغرض نیز بهحساب
میآید .آمریکاییها در سالهای اخیر اقدامهای
تروریستی بسیاری را در سراسر دنیا انجام دادهاند
که بهشهادت رساندن ســردار شهید حاج قاسم
سلیمانی یکی از این اقدامهاست.
وی با بیــان اینکه نبایــد زیر بار قبــول چنین
رویهای برویم ،ادامــه داد :باید به این نکته توجه
داشت که حتی اگر آمریکاییها حاضر شوند نام
سپاهپاسداران را از فهرســت ادعایی گروههای
تروریستی خارج کنند ،این موضوع ب ه معنی پایان
خصومت واشــنگتن در قبال کشورمان نیست.
سفیر سابق کشورمان در ایتالیا و مکزیک با بیان

دشمنی آمریکا با حاکمیت ملی ایران

نقض مشهود قوانین بینالمللی

ادامه تناقضگوییهای آمریکا در قبال مذاکرات هستهای

مکث

طرح شفافیت که اوایل هفته
گذشته و قبل از تعطیالت
مجلس
عیــد فطــر ،کلیاتــش در
مجلس به تصویب اکثریت
قاطع نمایندگان رســیده بود ،این هفته در
دستور کار رســیدگی صحن علنی مجلس
قرار دارد .محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس
یک ماه پیش در پاسخ به اخطار قانون اساسی
یکی از نمایندگان گفته بود« :بحث شفافیت
در جلسات تعیین دســتور جلسات صحن
علنی مجلس مطرح است و انشاءاهلل موضوع
شــفافیت در ماه مبارک رمضان در صحن
به بحث گذاشته خواهد شــد ».نمایندگان
مجلــس ،یکشــنبه هفتــه قبــل یازدهم
اردیبهشتماه با کلیات طرح شفافیت قوای
سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها
موافقت کردند .یکشــنبه گذشــته کلیات
طرح دوفوریتی شــفافیت قوای سهگانه و

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در نشست خبری اخیر خود اعالم کرد که بازگشت به برجام
هنوز اهداف این کشور را تأمین میکند؛ اظهاراتی که در تناقض آشکار با اقدامهای ضدایرانی
روزهای اخیر نمایندگان کنگره آمریکا قرار دارد و بهنظر میرسد بیشتر با هدف فضاسازی علیه
کشورمان بیان میشود .ند پرایس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برنامه جایگزین آمریکا
درصورت شکست مذاکرات برجام چیست ،گفت« :معتقدیم برجام کماکان منافع امنیتملی
آمریکا را تأمین میکند ،چراکه برجام یکبار دیگر برنامه هســتهای ایران را مهار میکند؛
برنامهای که از سال 2018در وضعیتی قرار گرفته که بهصورت غیرقابلقبولی برای ما ،رو به جلو
میتازد ».وی اضافه کرد« :ما میدانیم وضعیت موجود نمیتواند برای مدت طوالنی ادامه داشته
باشد .یا در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که به پایبندی برجام برمیگردیم و آن محدودیتها
یکبار دیگر برمیگردند یا اینکه مجبور خواهیم شد مسیر متفاوتی درپیش بگیریم .برای ما از
ابتدا روشن بوده که بازگشت دوجانبه به برجام نه تضمینشده بود و نه قطعی».

قدیریابیانه با بیــان اینکــه آمریکاییها ثابت
کردهاند با حاکمیــت ملی ما دشــمنی دارند،
گفت :واشــنگتن تاکنون اقدامهای بسیاری را
در راســتای نقض حاکمیت ملی مــا انجام داده
که اعمال تحریمهــای ظالمانه بخشــی از این
اقدامها بهشــمار میرود .ترور ســردار سپهبد
شهید حاج قاســم ســلیمانی هم نمود دیگری
کشــور

از اتخاذ چنین رویکردی ازســوی این
محسوب میشود.
وی افزود :همه این اقدامهای غیرقانونی واشنگتن
درحالی است که با توجه به فرایندهای ناعادالنه
حاکم بر مجامع بینالمللی ،ازجمله برخورداری
آمریکا از «حقوتو» در شــورای امنیت سازمان
ملل ،نمیتوان به احقاقحــق از طریق مجامع
بینالمللی ،ازجمله سازمان ملل امیدی داشت.
بنابراین راهی بهجز مقاومت در برابر آنها نداریم.
این دیپلمات سابق کشــورمان ادامه داد :اینکه
فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه را تروریستی
اعالم کردیم ،اقدامی در مسیر مقابله بهمثل بود؛
فرایندی که باید ادامه یابــد .در واقع ما هم باید
مقاومت کنیم و هم برای مقابله آماده باشــیم.
این رویکردی اســت که جزو سیاستهای نظام
محسوب میشود .قدیریابیانه افزود :نکته مهم
این است که باید توجه داشته باشیم رفع تحریمها
دست دشــمن اســت ،اما خنثی کردن آنها ،در
توان ماست و باید برای تحقق بیش از پیش این
موضوع تالش کنیم .وی اضافهکرد :در هر حال
آمریکا دشمن ماست ،چراکه با اعمال تحریمهای
غیرقانونی ،اموال مردم ایــران را مصادره کرده
است .این موضوع نشان میدهد دنیای کنونی،
دنیای قلدری اســت ،اما نظام جمهوریاسالمی
ایران ثابت کرده تســلیم این فشارها نمیشود.
بنابرایــن حتی اگر مذاکرات ویــن به توافق هم
ختم شــود ،نباید از ترفندهای دشــمنانمان
غافل باشیم.

طرح شفافیت این هفته
تصویب میشود؟
دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مورد بحث
و بررســی قرار گرفت و نمایندگان مجلس
بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان در
نهایت با ۱۸۳رأی موافق۳۰ ،رأی مخالف و
۴رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰نماینده حاضر
با کلیات این طرح موافقت کردند .مجلس با
تصویب کلیات ،وارد بررســی جزئیات این
طرح 5مادهای شد که تنها ماده یک آن قرائت
شد و قرار شد در جلســات بعدی مجلس،
جزئیات طرح مورد رســیدگی قــرار گیرد.
انتشار عمومی صورتهای مالی و اطالعات
اموال ،درآمدها و هزینهها ،تسهیالت ،امالک،

کمکها و واگذاریهای بالعوض ،انتشــار
متن ،متمــم و الحاقات تمامــی معامالت،
انتشار فرصتهای اشــتغال و جذب نیروی
انسانی و همچنین انتشار عمومی فرصتهای
سرمایهگذاری از دیگر ویژگیهای مهم این
طرح است که نقش مهمی در جلوگیری از
فسادهای احتمالی و رانتخواریها خواهد
داشت.
براساس گزارش ایســنا و بنا به توضیحات
سیدنظام موسوی ،سخنگوی هیأت رئیسه
مجلس ،جزئیات این طــرح در هفته جاری
در مجلس جمعبندی میشود .او گفته که

این طرح در مجلس تصویب خواهد شــد.
ماده3طرح شــفافیت قوای سهگانه تصریح
دارد« :مشموالن این قانون از جمله مجمع
تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل
 ۱۱۲قانون اساسی در موارد اختالفی مجلس
و شــورای نگهبان) ،مجلس ،هیأت وزیران،
شوراهای اسالمی شهر و روستا و شوراهای
موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات
خود را اعم از صحن و کمیســیونهای تابع
آنهــا و آرای ماخوذه از اعضــا را به تفکیک
اسامی موافق ،مخالف ،ممتنع و کسانی که
در رأیگیری شــرکت نکردهانــد ،حداکثر
ظرف یک ماه در پایگاه اطالعرسانی خود با
قابلیت خوانش رایانهای منتشر کنند؛ مگر در
مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین
مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این
قانون ،تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأیگیری
مخفی پیشبینی شده باشد».

ابراهیم عزیزی ؛ نایبرئیس کمیسیون امنیتملی مجلس

تصمیمســازان آمریکایی در روزهای اخیر
با انجام بعضی تحــرکات و تصویب برخی
طرحهای ضدایرانــی ثابت کردند برخالف
ادعای دولتمردان این کشور ،آنها از قاطعیت
و اراده کافی برای به نتیجه رســیدن گفتوگوهای هســتهای
برخوردار نیستند و صرفا تالش میکنند با فرافکنیهای بیهوده،
جمهوریاسالمی ایران را مقصر جلوه دهند .این درحالی است که
تصویب طرحهای ضدایرانی در مجالس سنا و نمایندگان آمریکا
نمود شفافی از ادامه سردرگمیهای اخیر در سیاستخارجی این
کشور بود و بهوضوح نشان داد مقامهای ارشد آمریکا در حوزههای
مختلف ،ازجمله گفتوگوهای هستهای میان جمهوریاسالمی
ایران و  4+1دچار تناقضگویی و فرافکنی شــدهاند و از توان الزم
برای تصمیمگیری در این زمینه برخوردار نیستند.
در بررســی چرایی اتخاذ رویکردهای متناقــض اخیر در قبال
مذاکرات هستهای در وین میتوان به موضوعهای متعدد و متنوعی
اشاره کرد ،اما آنچه بیشاز هرچیز بهچش م میآید ،حجم زیادی از
مشکالت داخلی این کشور است که دولتمردان آمریکایی ناتوان از
رفع آنها را وادار به فضاسازیهای بیهوده کردهاست .در واقع اکنون
ناظران بینالمللی نیز تأیید میکنند که عجز دولت بایدن در حل
مشکالت داخلی و نداشتن پاسخ قانعکننده برای مردم این کشور،
تأثیر عمیقی حتی بر رویکردهای حوزه سیاستخارجی این کشور
برجا گذاشتهاست که نمود واضحی از آن را در سردرگمی آمریکا در
قبال گفتوگوهای هستهای شاهد هستیم .آنچه امروز بهروشنی
مشاهده میشود این است که هیأت حاکمه آمریکا نتوانسته پاسخ
مناسبی به مطالبات مردم این کشور بدهد و در قبال اجرای تعهدات
خویش نیز ناتوان بوده؛ موضوعی که دولتمردان و تصمیمسازان این
کشور را به تناقضگویی باهدف فرار از پاسخگویی وادار کردهاست.
گرفتاریهای منطقهای و بینالمللی که آمریکاییها در ماههای
اخیر دچار آن شدهاند را میتوان از اصلیترین دالیل اتخاذ چنین
رویکردهای متناقضی دانست .چالشهای اساسی امروز این کشور،
بهویژه در بحران اوکراین ،آمریکاییها را واداشته تا با رو آوردن به
فضاسازی و فرافکنی و نادیده انگاشتن ناتوانیهای خود ،بهدنبال
سرپوشگذاشتنبامشکالتداخلیوشکستهایبینالمللیشان
باشند .به همین دلیل شاهد بودهایم در روزهای اخیر جریانهای
اصلی حاکم بر سیاست آمریکا ،نوعی رفتار مبتنی بر فرافکنی را
درپیش گرفتهاند و میکوشند علل ناکامی و شکستهای خود
را در ارتباط با دیگر کشورها تحلیل کنند و برهمین مبنا با انجام
اقدامهایایذاییوشکستخورده،مانندتصویبطرحهایتحریمی
بر ضدایران ،قصد سرپوشگذاشتن بر چالشهای پیش روی خود را
دارند .در این میان اما به جرأت میتوان گفت تصویب قانون «اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» ،بهعنوان
«کمک ویژه» مجلس به تیم مذاکرهکننده که زمینهساز دستبرتر
ایران در گفتوگوهای هستهای اخیر جمهوریاسالمی ایران و4+1
شد ،بر سردرگمی آمریکاییها افزود و اکنون آنان را وادار به برداشتن
گامهای متقابل کردهاست .براساس قانون اقدام راهبردی ،دولت
نسبتبهغنیسازیاورانیومباهدفرفعنیازهایداخلیوهمچنین
ارتقای صنعت هستهای کشور مکلف شده؛ موضوعی که سبب شد
آمریکاییها به این نتیجه برسند در زمین بازی با ایران شکست
خوردهاند و دســت برتر با ایران اســت .بنابراین ناتوانی از تحمل
چنین شرایطی تصمیمسازان این کشور را وادار به انجام اقدامهای
تقابلی کردهاست و این در شرایطی است که بهنظر میرسد اکنون
آمریکاییها بیشاز هر زمان دیگری جرأت تصمیمگیری در قبال
گفتوگوهای هستهای را از دست دادهاند.
در واقع از شرایط موجود چنین برمیآید که دولتمردان آمریکا از
اتخاذ رویکردهای تقابلی در برابر سیاستخارجی تعاملی ایران با
قدرتهای جهانی ،ازجمله چین و روسیه ناتوان شدهاند و گیجی
حاصل از موفقیتهای ایران در پیشبرد دیپلماسی منطقهای خود،
نمایندگان آمریکایی را بــه تصویب طرحهای تحریمی جدیدی
واداشته که شکســت آنها از هماکنون قطعی است .در این میان
شــاهدیم دولت آمریکا حتی از تصمیمگیری بــر مبنای منافع
مردم این کشــور نیز عاجز بوده و صرفا فرافکنی را در دستورکار
خود قرار دادهاست .در مقابل اتخاذ چنین رویههای مذبوحانهای
ازســوی آمریکا ،ما باید همچنان با اقتدار روزافــزون بر مواضع
اصولی خویش مقاومت کنیم و حرکت دراین مسیر را ادامه دهیم،
چراکه در ماههای اخیر شــاهد بودهایم در دستورکار قرار گرفتن
رویکرد «خنثیسازی تحریمها» آثار مثبت خود را آشکار کرده
است و به موفقیتهای قابلتوجهی دراین عرصه دست یافتهایم.
بهکارگیری تالش مضاعف دراین راه ،پاسخ کوبندهای خواهد بود
به اقدامهای دشــمنان ،ازجمله آمریکا ،برای تضعیف ارزشهای
مردم ایران .دولتمردان جمهوریاسالمی همواره باید به یاد داشته
باشند که شکست دشــمنان در طرحریزیهای ضدایرانیشان،
بهدلیل مقاومت و صبوری مثالزدنی مردم کشورمان بودهاست؛
موضوعی که اهمیت رعایت دقیق راهبردهای تعیین شده ازسوی
مقاممعظمرهبری و مجلس را برای مسئوالن دوچندان میکند.
نهایت کالم اینکه دشمنان ملت ایران ،ازجمله آمریکاییها ،باید
با این واقعیت کنار بیایند که درپیش گرفتن راهبرد خنثیسازی
تحریمها ازسوی جمهوریاسالمی ایران ،زمینهساز بیاثر شدن
تحریمهای حداکثری آنان شدهاســت؛ امروز شاهدیم با وجود
تحریمهای نفتی ،جمهوریاسالمی ایران از قدرت فروش و صادرات
مناسبی برخوردار است و اذعان وزیر نفت و بررسیهای میدانی
تأییدکننده چنین موضوعی است .ازسوی دیگر وضع تحریمهای
جدید،نشاندهندهشکست تحریمهایگذشتهبودهاست؛ بنابراین
خطاب به سیاستگذاران آمریکایی باید گفت که «آزموده را آزمودن
خطاست» و نمیتوان ملت شجاع ایران را از ایستادگی روی اصولی
که هزینههای سنگینی برای آن پرداخته ،ناامید کرد.

رمزگشاییازمصوباتضدایرانی
سنایآمریکا
دراین خصوص باید نهاد متناظر با کنگره
ادامه از
صفحه اول آمریکا در داخل کشورمان یعنی مجلس
شورایاســامی به معادله کنونی ورودی مؤثر پیدا کند و در
هماهنگی با شورایعالی امنیتملی ،وزارت امورخارجه و دیگر
نهادهای اجرایی دخیل در عرصه سیاســتخارجی ،تصویب
طرحهایی را با هدف مقابله با آثار قانونی و عملیاتی اقدام اخیر
سنا در دستور کار قرار دهد .بسط قانون راهبردی رفع تحریمها
(که قبال توسط مجلس شورای اسالمی تصویب شدهاست) یا
ارائه طرحهای بازدارنــده و محدودکننده جدید علیه آمریکا و
حتــی تروییکای اروپایــی ،در مدیریت صحنه بازی توســط
جمهوری اسالمی ایران قطعا مؤثر خواهد بود.
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مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهر تهران در گفتوگو با همشهری اعالم کرد

گزارش

2هزار میلیارد تومان
«برای مردم» در 200روز

40درصد ارزانتر خرید کنید
تعــداد میادین میوه و ترهبار شــهر تهران تا پایان ســال 1402
به 500عدد افزایش مییابــد که بســیاری از بازارها در مناطق
کمبرخوردار و فاقد میدان میوه و ترهبار هســتند .علیرضا زاکانی
از زمانی که بر مسند ریاست شــهرداری تهران نشست ،یکی از
دغدغههای خــود را افزایش میادین میوه و ترهبار و دسترســی
آسان به بازارها برای شهروندان تهرانی عنوان کرد .توجه به مناطق
کمبرخوردار البته رویکرد اصلی مدیریت شــهری در دوره ششم
است و در این مسیر ،توجه ویژه به میادین میوه و ترهبار در دستور
کار قرار دارد .ایجاد بازارچههایی در مترو با نیت تنظیم بازار ،عرضه
کاالهای اساسی در میادین میوه و ترهبار ،دسترسی آسان به این
میادین در زمان کوتاه و ...فعالیتهایی است که سازمان مدیریت
میوه و ترهبار شهرداری تهران انجام داده است .این سازمان از سال
گذشتهبرنامهایرابرایزنجیرهتامینمحصوالتاساسیآغازکرده
که اکنون این برنامه در چند محصول پرمصرف مانند سیبزمینی،
گوجهفرنگی ،برنج ،ســیب ،پرتقال و کیوی اجرا میشود .عرضه
ارزان محصوالت میادین میوه و ترهبار نسبت به بازار در شرایطی
که محصوالت گران در دیگر بازارها بهدســت مردم میرسد نیز
همچنان مورد توجه سازمان مدیریت میادین است .به هر روی،
سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار تا پایان دوره ششم مدیریت
شهری3برنام ه را در دستور کار قرار داده است؛ برنامه کوتاهمدت یک
ساله ،میانمدت۲ساله و برنامه بلندمدت۴ساله که موضوع ایجاد
زنجیرهتأمینمحصولسالمباقیمتمناسبیکیازمحورهایاین
برنامه است؛ طوریکه سازمان میادین قصد دارد از طریق قرارداد
با کشاورزان و کانونهای تولید ،احداث واحدهای سردخانه ،انبار و
بستهبندی این برنامه را جلو ببرد .موضوع دیگر نیز مرتبط با توسعه
شبکهتوزیعاستکهازطریقتوسعهمیادینوبازارهاانجاممیشود.
شهردار تهران با تأکید بر اینکه قیمت اقالم میادین میوه و ترهبار
حدود ۴۰درصد نسبت به سطح شهر ارزانتر است ،گفت« :پیش
از شروع سال جدید ،توزیع اقالم پرمصرف کاهش قیمت داشت تا
معیشت مردم تأمین شود».
افزایش کیفیت و کاهش قیمت میوه و ترهبار

به گزارش همشهری ،معاون بهرهبرداری و بهداشت سازمان مدیریت
میادین شــهرداری تهران هم از افزایش کیفیت و کاهش قیمت
محصوالتدرمیادینمیوهوترهبارخبردادهاست.محمدسرابنشین
در این رابطه گفت« :با تکمیل زنجیره تامین و کاهش فاصله تولید
تا مصرف محصوالت باغی و کشاورزی ،شــاهد افزایش کیفیت و
کاهش قیمت این محصوالت در میادین میوه و ترهبار شــهرداری
خواهیم بود ».او با تأکید بر لزوم حمایت جدیتر از تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان ،اضافه کرد« :بســتر الزم برای عرضه مستقیم
محصوالت در میادین میوه و ترهبار فراهم شــده است و از حضور
یواسطهتولیداتشاناستقبالمیکنیم».
تولیدکنندگانبرایعرضهب 
 294میدان و بازار میوه و ترهبار در مناطق ۲۲گانه تهران
فعال است.
263میدان میــوه و ترهبار از مدیریت شــهری گذشــته
تحویل گرفته شده است.
ل  1401احداث میشود.
100میدان میوه و ترهبار در سا 
۱۰۰میــدان میــوه و ترهبــار نیــز در ســال  1402احــداث
خواهد شد.
500میدان میوه و ترهبار برآورد افزایش میادین تا پایان
سال  1402است.
32میــدان میــوه و ترهبــار در 6مــاه نخســت مدیریــت
شهری به پایتخت اضافه شده است.
43ســال از احداث نخســتین میــدان میــوه و ترهبار در
تهران میگذرد.
200میدان میوه و ترهبار با نــگاه ویژه به مناطق جنوبی
تهران ایجاد خواهد شد.
5تا 10درصد کاالها در مدیریت شــهری جدید ارزانتر
بهدست مردم میرسد.
2هزار میلیارد تومــان صرفهجویی اقتصــادی مردم در
طول 200روز از دوره مدیریت شهری است.
31غرفه تخصصــی در 29ایســتگاه مترو احداث شــده
است.
قیمــت برنــج پاکســتانی در
میادیــن میــوه و ترهبــار 18هــزار
و 500تــا 20هــزار تومــان اســت؛
درحالیکــه در بازار هــر کیلو برنج
پاکســتانی بیــن 27تــا 30هــزار
تومان است.
ی است.
15درصد افزایش کیفیت در محصوالت فرنگ 
6برابــر افزایــش عرضه گوشــت گوســفند و گوســاله از
بهمنماه سال قبل تا امروز است.
5تــا 10درصد عرضه میوه از فروردین ســال گذشــته تا
فروردین امسال افزایش داشته است.
15تا 20هزار میلیارد تومان هزینه احداث چند ابرپروژه
است.
10تا 30هزار تن ظرفیت ذخیرهســازی و بستهبندی در
میدان مرکزی ایجاد خواهد شد.
300تن در روز پســماند میادین میوه و ترهبار است که
تبدیل به کمپوست و خوراک میشود.
4میدان میــوه و ترهبار تــا خردادماه ســال  1401احداث
میشود.
123محله در تهران میدان میوه و ترهبار ندارند.
70محله بدون میدان میوه و ترهبــار در اولویت احداث
بازار میوه و ترهبار قرار دارند.

تفاوت عرضه
در میادین میوه و ترهبار با بازار
39درصد عرضه میوهجات افزایش داشته است.
32درصد عرضه گروه سبزیجات افزایش داشته است.
16درصد عرضه گوشت گوساله افزایش داشته است.
22درصد گوشت گوسفند افزایش داشته است.
9درصد عرضه گوشت مرغ افزایش داشته است.
اختالف قیمت میادین میوه و ترهبار با بازار
14درصد قیمت تخممرغ
17درصد قیمت گروه حبوبات
20درصد قیمت قندوشکر

نقلقولخبر
محمدمهدی عزیزی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
چنــد قــرارداد بــا شــرکتهای دانــش
بنیان و شرکتهای سابقهدار در بحث
بازیافت پسماند در حال انعقاد است
و در بســتر ایــن قــرارداد زبالــه ســوزی
۲هزار تن زباله در پهنه شرقی تهران به
وقوع میپیوندد و در این بســتر ضمن
فروش بــرق میتــوان بــرای شــهرداری
درآمد پایدار ایجاد کرد .درآمدی که به
شــهرداری میرســد عدد خیلی بزرگی
نیســت زیــرا عــدد بــزرگ در زبالههــای
قابل بازیافت نهفته است ،موضوعی
که شــهرداری در این حــوزه آن را دنبال
میکند اقدامــات محیطزیســتی برای
کاهش دفن است.

گفت و گو همشهری آنالین
43سال از احداث نخستین میدان میوه و ترهبار در
تهران میگذرد و ســازمان میادین میوه وترهبار در
ادوار مختلف تالش کرده تا در امر تهیه و توزیع میوه
و ترهبار و فرآوردههای کشاورزی در مسیر حمایت
از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گام بردارد .این
ســازمان در دوره جدید فعالیت خود تالش کرده تا
برنامههاییراباتکیهبراصلعدالتاجتماعیوتنظیم
بازار در دستور کار خود قرار دهد .در همین رابطه ایوب
فصاحت ،مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار
شهرداری تهران در گفتوگو با همشهری تأکید کرد
که در مقایسه با گذشته «حدود 5تا 10درصد کاالها را
ارزانتر بهدست مردم رساندیم ».او همچنین خبر داد
که پس از سالها قرار است آزمایشگاه مرکزی تعیین
باقیمانده ســموم را در میدان مرکزی افتتاح کنند.
فصاحت همچنین گفت که توجه به عدالت در ایجاد
میادین جدید در دستور کار است و 200میدان میوه و
ترهباربانگاهویژهبهمناطقجنوبیتهرانایجادخواهد
شــد .اینطور که او اعالم میکند با توجه به اختالف
قیمت میادین با بازار «مردم در طول این 200روز که از
دوره جدید مدیریت شهری میگذرد ،بیش از 2هزار
میلیارد تومان صرفهجویی اقتصادی داشــتهاند».
ماحصل گفتوگو با مدیرعامل سازمان میادین میوه
و ترهبار شهر تهران را در ادامه میخوانید.
شــما در آخرین روزهای بهمن سال
گذشته بهعنوان مدیرعامل سازمان میادین میوه و
ترهبار شهرداری تهران معرفی شدید .در این مدت
چه فعالیتهایی را برای بهدست آوردن دستاورد
جدید در سازمان انجام دادهاید؟

برنامه جدیدی که بعد از حضورمان مــورد توجه قرار
گرفت ،بحث تغییر رویکرد تحت عنــوان تنظیم بازار
بود؛ بهعبارت دیگر به جای اینکه فقط عرضهکننده یا
اجارهدهنده غرفه باشیم ،در بحث تنظیم بازار نیز وارد
عمل شدیم.
این خواسته به چه شکل پیگیری شد؟

تا پیش از حضور ما در سازمان ،تنها بحثی که پیگیری
میشــد ،این بود که میادین میوه و ترهبار ،غرفههایی
را سالی 2یا 3بار به شــکل مزایده در اختیار تعدادی از
بهرهبردارها قرار میدادند ،آنها هــم موظف بودند که
براساس نرخنامه با سود معقول کار کنند .گاهی اوقات
این سود در میدانهای میوه و ترهبار با کاهش کیفیت
اقالم جبران میشد؛ یعنی آن بخشی که بنا بود بهعنوان
عملکرد کاهش قیمت و ارزانسازی انجام شود با کاهش
کیفیت همراه بود .ما در این دوره از مدیریت شهرداری
به بهرهبردارها تأکید کردیم که کاالها باید متناسب با
قیمتها یک کیفیت معقولی داشته باشند.
با تکیه بر بحث تنظیم بــازار ،عرضه
کاالهای اساسی در میادین با تغییری همراه بود؟

بله! ما عرضه کاالهای اساســی را در میادین بهشدت
افزایش دادیم؛ چون این کاالها بیش از کاالهای معمولی
از سوی مردم مصرف میشــوند .در رابطه با میوههای
اصلی مثل سیب و پرتقال نیز وارد عمل شدیم .در راستای
برنامههایپیگیریشده،توانستیماختالفقیمتکاالها
با بازار را نسبت به قبل افزایش دهیم و براساس آمار باید
گفت که بین حدود 5تا 10درصد متوســط کاالها را
ارزانتر بهدست مردم رساندیم.
این درصد در مقایسه با گذشته است؟

احسان خیراتیان صفایی
معاون خدمات شهری و
محیطزیست منطقه 13
جابهجایــی درختــان منطقــه خجیــر
برای ســاخت ایســتگاه متروی پردیس
صحت ندارد .ساخت ایستگاه مترو بر
عهده شــرکت عمران شــهرهای جدید
است و با وجود صدور مجوز کمیسیون
مــاده  ۷بــرای جابهجایــی درختــان،
شــهرداری منطقــه ۱۳نهتنهــا اقدامــی
در ایــن خصوص انجــام نــداده بلکه از
هرگونه فعالیت در این زمینه قاطعانه
جلوگیــری و مــورد را بــه دســتگاههای
نظارتی گزارش کرده است.

گزارش2
بگیرد؟

کام ً
ال درست اســت؛ یعنی با آن شفافسازی اطالعات
این اتفــاق افتاد .چنین تغییری در بحث میوه بســیار
مشهود بود؛ یعنی پررنگترینش در این حوزه بود .یک
مثال در این رابطه مطرح کنم؛ برنامهای که خود وزارت
جهاد داشت و سازمان تعاون روستایی بنا بود که سیبی
که کیفیتش یک درجه با میادین ما تفاوت داشت را با
قیمت حدود 16تا 17هزار تومان و پرتقال هم با 15تا
16هزار تومان بهدست مردم برسانند ،اما با ورودی که ما
داشتیم و با اطالعات دقیقی که از منابع تولید بهدست
آوردیم ،از این رشد قیمت نهتنها جلوگیری کردیم ،بلکه
این قیمتها را حدود 30تا 40درصد هم کاهش دادیم.
اجازه ندادیم که داللبازی که برخــی برای میوه عید
انجام میدادند ،تکرار شود .به همین دلیل شاهد بودیم
که حدود 20تا 30درصد قیمتها در کانالهای تولید
کاهش پیدا کرد؛ بهعنوان مثال پرتقال حدود9تا10هزار
تومان و سیب هم بین 11تا 12هزار تومان در کل کشور
عرضه شد .در رابطه با قیمت برخی کاالها با سیاستهای
تنظیم بازاری ما 50درصد به نفع مردم عمل کردیم.
بنابراینبابحثتنظیمبازارکهشمااشاره
کردید ،توانستید دغدغه کیفیت محصوالت را نیز
پوشش دهید؟

در رابطه با کیفیت محصوالت باید بگویم که امسال در
رابطه با میوهها پوشش کام ً
ال خوبی ایجاد شد .دلیلش هم
این بود که بهرهبردارهایمان را موظف کردیم که میوه با
کیفیت باال به غرفهها بیاورند و غرفهدارها با ارائه محصول
با کیفیت باالتر ،سود معقولتری داشتند.
دارید؟

آمار دقیقی در رابطه با افزایش کیفیت

بین حدود10تا15درصد یا شاید هم تا20درصد کیفیت
را در فرنگیهایمان باال بردیم ،اما در بحث میوههایمان
میتوانم این ادعا را داشته باشم که سال گذشته برای
نخســتینبار کیفیتی که ما ارائه کردیم شاید باالترین
سطح در طول تاریخ سازمان میادین را داشته باشد.

بله! این را با همان نگاه تنظیم بازاری و شفافســازی
اطالعات در میدان مرکزی بهدست آوردیم و اثرش بر
میدانهای ما هم خیلی واضح بود.

غرفههایی که در مترو ایجاد شد نیز در
راستای تنظیم بازار بودند؟

باعرضهمحصوالت تنظیمبازاریمثلمرغ،گوشت قرمز،
برنج و ...سعی کردیم که میزان عرضهمان را بهصورت
قیمت مصوب انجام بدهیم و با قیمت تعادلی انجام نشود.
درواقع زمانی محصولی با قیمت تعادلی عرضه میشود
و ممکن است مصرفشان هم کمی تغییر بکند -مصرف
بیشتری داشته باشند -بهدلیل اینکه ما نرخ میدهیم
و افراد این تفاوت قیمت را نســبت به بیرون احساس
میکنند ،اما هدف ما این نبود و کارکرد اصلی میادین ما
در این مدت تنظیم بازار (بهای تمام شده) بود تا مبنایی
برای قیمتهای دیگر در سطح شهر شود.

بنابرایــن در هر دورهای متناســب با
نیازسنجی انجام شده ،محصوالت خاصی در غرفه
ارائه میشود؟

کاالی خاصی بود که جزو آن کاالهای
اساسی باشد و در این دوره وارد میادین شده باشد؟

یعنی این اقدام شما در سازمان میادین
میوه و ترهبار باعث شد که قیمت مواد خوراکی مانند
میوه و سبزیجات در ســطح شهر هم روند کاهشی

بله! در بازه زمانی کمتر از یکماه و نیم با برنامه منسجمی
که انجام شد ،توانستیم31غرفه تخصصی در29ایستگاه
مترو احداث کنیم .این بازارچهها با نیت تنظیم بازار ایجاد
شدند و در طول ماه مبارک رمضان هم در آنها خرمای
تنظیم بازاری عرضه شد .برنامه داریم از این بازارچهها
به نیت تنظیم بازار و در مقاطع خاص همچون عید ،ماه
مبارک رمضان ،شب یلدا و ...استفاده کنیم .ما برنامهمان
این است که بهصورت مستمر در روزهای خاص کاالهای
اساسی مث ً
ال برنج ،قند ،شکر ،روغن و ...را عرضه کنیم.

ال درست است مث ً
کام ً
ال شــما فرض کنید ماه مبارک
رمضان مردم به خرما و شکر نیاز بیشتری دارند؛ آن موقع
اینها بهصورت ویژه اضافه میشوند ،ولی تقریباً در طول

3برنامه کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت

مکث

3

سازمان میادین میوهوترهبار شهرداری تهران در دوره جدید 3برنامه ،کوتاهمدت یکساله،
میانمدت ۲ساله و بلندمدت ۴ساله دارد .موضوع ایجاد زنجیره تأمین محصول سالم با قیمت
مناسب یکی از محورهای این برنامه است و میخواهیم آن را از طریق قرارداد با کشاورزان و
کانونهای تولید ،احداث واحدهای ســردخانه ،انبار و بستهبندی پیش ببریم .موضوع دیگر
مرتبط با توسعه شبکه توزیع است که از طریق توسعه میادین و بازارها انجام میشود .چند
ابرپروژه داریم که در بحث بنکداری میدان مرکزی است ،این پروژه نزدیک به  15تا 20هزار
میلیارد تومان هزینه خواهد برد و در چندماه آینده کلنگ آن زده خواهد شد.
برنامه سوم بحث هوشمندسازی و توزیع شبکهای اســت که از طریق هوشمندسازی تمام
فرایندهای زنجیره تأمین پیگیری خواهد شد .در تالش هستیم تا فروش مجازی میادین نیز
پیگیری شود.
برنامه چهارم هم توســعه صنایع تبدیلی ،صادرات و واردات است یعنی ما در حوزه واردات
محصوالت مورد نیاز مردم اگر وارد شویم ،میتوانیم این محصوالت را با قیمتهای متعادلتری
به بازار بیاوریم.
در تالش هستیم تا فاز صنعتی میدان مرکزیمان را راهاندازی کنیم که شامل سردخانهها و
صنایع بستهبندی میشود؛ این کار به ذخیرهسازی محصوالت کمک میکند و امسال اگر خدا
توفیق بدهد بین  10تا 30هزار تن ظرفیت ذخیرهسازی و بستهبندی را در میدان مرکزی ایجاد
خواهیم کرد.

ایام این کاالهای اساسی با نرخهای بسیار متفاوت در
غرفهها وجود دارند؛ بهعنوان مثال برنج پاکســتانی در
بازار شاید 27تا 30هزارتومان باشد ،اما ما این کاال را با
قیمتهای تنظیم بازاری مث ً
ال 18هزار و 500تا 20هزار
تومان ارائه میکنیم.
ی در همــان روزهای عید
عرضه کاالهای اساســ 
هم با قیمت خیلی مناسب همراه بود؛ یعنی ما در
اسفندماه که مصرف مردم بهشــدت باال میرود
عرضه گوشت گرم مرغ را نســبت به قبل -بهمن
ماه – 3برابر کردیم و عرضه گوشت قرمز گوسفند
و گوســاله را تا 6برابر افزایش دادیم .در ماه بهمن
حدود 6تا 7تن گوشت گوسفندی و گوساله ارائه
میکردیم ،اما در اسفندماه این رقم را به 20تا 35تن
رســاندیم .بعد از عید هم همین میزان بین 15تا
20تن عرضه میشد.
اگر بخواهید مقایسهای نسبت به
دوره مشابه در سال قبل انجام دهید ،آماری
وجود دارد که بدانیم ایــن تغییر تا چه حد
بوده است؟

نسبت بهمدت مشابه سال گذشته باید گفت که
از اسفندماه تا انتهای فروردین بهصورت متوسط
بین 5تا 10درصد عرضه میو ه افزایش داشت.
یک برنامه دیگری هم که از سال گذشته شروع کردیم
آغاز زنجیره تأمین بود .بهصورت پراکنده این کار شروع
شد و در تالش هستیم که بتوانیم یک زنجیره تأمین در
محصوالت اساسی ایجاد کنیم .اکنون در چند محصول
اصلی پرمصرفمان یعنی سیبزمینی ،گوجهفرنگی،
برنج ،سیب ،پرتقال و کیوی این کار را شروع کردیم.

اینکاربهچهشکلانجاممیشود؟یعنی
با رایزنی با جهاد و تعاون روستایی است یا خودتان
وارد عمل میشوید؟

هردو مسیر را انتخاب کردهایم ،به جای اینکه از میدان
مرکزی و حتی از کســانی که داللی و واســطهگری
میکنند ،کاال تأمین کنیم ،خودمان بهصورت مستقیم از
کانونهای تولید خریداری و در میادین عرضه میکنیم.
این روند را در چند محصــول امتحان کردیم که البته
یک مقداری مقاومتهایی در تعــدادی از میدانهای
میوه و ترهبار بود که در تالش هستیم تا این مشکل را
هم حل کنیم.
به این شکل سود بیشتری به کشاورز و
مصرفکننده میرسد...

دقیقاً همین اســت؛ یعنی ما برنامهمان این است که
این ســودی که داللها میبرند را بــه تولیدکننده و
مصرفکننده برسانیم .یک مطلب دیگر این است که
عالوه بر کاهش قیمت ،محصــوالت با کیفیت بهتری
بهدست مصرفکننده میرسد؛ بهعبارت دیگر ما از مبدأ
نظارت خواهیم داشت تا سموم سازگار با محیطزیست
مصرف شود و به این شکل محصول با کیفیت و با قیمت
خوب را بهدست شهروندان برسانیم .ما بحث سالمت
محصوالت را کلید زدهایم ،در گام اول بهصورت چشمی
و تجربی این کار انجام میشود ،اما در آینده بهصورت
علمی هم پیگیری خواهد شد.
بررسی علمی به چه شکل خواهد بود؟

بنا داریم که ظرف چندماه آینده ،آزمایشــگاه مرکزی
تعیین باقیمانده ســموم را در میدان مرکزی افتتاح
کنیم .از این طریق محمولههای ورودی به میدان
مرکزی بهصورت تصادفــی نمونهبرداری
خواهند شد و اگر بعد از بررسیهایمان
نشان داده شود که در منطقهای سموم
غیرمجازی اســتفاده میشود ،از ورود
محصوالت آن منطقه به میادین میوه و
ترهبار جلوگیری میکنیم .آزمایشگاهی
در سال89تأسیس شده بود ،اما واگذار
شــد و هیچ اثری از آن نیســت .ما
مقدمات احیای آزمایشگاه
را فراهم کردهایم .در
آینــده نزدیک یک
ســاختار تحــت

عنوان بهداشت و سالمت محصوالت غذایی در مجموعه
میادین میوه و ترهبار راهاندازی میشود .مسئولیت این
بخش پرداختن به حوزه ســامت و موضوعاتی مانند
کاهش پسماندهای میادین میوه و ترهبار است.

جراحت با قمه نتیجه مبارزه با فساد

چقدر پسماند در روز تولید میشود؟

حدود 300تن در روز پسماندهایی داریم که از آنها برای
کمپوست و خوراک دام استفادههای خوبی میشود .اگر
بخواهم به دیگر برنامههای سازمان اشاره کنم باید بگویم
که امسال حدود 100میدان را در میادین ،بازار و غرفههای
خاص در تهران براساس عدالت در محالت احداث ميکنیم.
امیدوارم بتوانیم تا پایان سال ،1402حدود 40تا45درصد
افزایش در میادین را داشته باشیم؛ این یک کار بیسابقهای
است .اکنون 31غرفه خاص ایجاد شده است و انشاءاهلل
4بازار هم تا یکماه آینده احداث میشوند.
شما بحث عدالت را مطرح کردید .در
محالت جنوبی که بیشتر درگیر مشکالت اقتصادی
هســتند ،برنامه خاصی دارید؟ قرار هســت که
غرفههای جدیدی ایجاد بشــود تا مردم بتوانند
خرید آسان و ارزانی داشته باشند؟

در طول این مدت بررســی کردیم و دیدیم که مبنای
ایجاد میادین درست نبود123 .محله در تهران میدان
میوهوترهبار ندارند .یک برنامهریزی دقیق کردیم که این
200میادینی که میخواهیم در طول 2ســال احداث
کنیم با یک سیاســت عادالنهای در کل شــهر تهران
توزیع بشوند و در همین راستا تقریبا 70محله را از میان
محلههای بدون بازار انتخاب کردیم و انشاءاهلل میادین
را با اولویت این محلهها احداث میکنیم .این برنامهریزی
نیاز به اطالعات خاصی داشت ،یعنی ما شاخصهایی
مانند جمعیت ،مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،قدرت خرید
و ...را انتخاب کردیم.
بنابراین سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی
آنمحالتبرایایجادمیادینمدنظرقرارگرفتهاست؟

بله کامال درست است.

123محل ه فاقد میادین ،بیشتر در کدام
مناطق بودند؟

بیشتر در محالت جنوب شهر قرار دارند.

پس ما میتوانیم امیدوار باشیم که این
میادین میوهوترهبار در مناطق جنوبی پررنگتر
باشند؟

تردید نکنید که این اتفــاق میافتد .در مناطق جنوب
شهر یک فرهنگی ترویج شــده که آنجا خریدشان از
وانتبارهاست ،ما آنها را میخواهیم ساماندهی کنیم
چراکه عمده آنها متأســفانه محصــوالت بیکیفیتي
عرضه میکنند.
یعنــی برنامه دارید کــه محصوالت
باکیفیت به وانتبارها داده شود؟

بله! همینطور است .یک مطلب دیگر هم اینکه ما آمار
دقیق گوشت قرمز تنظیم بازاری امسالمان نسبت به
سال گذشته 35درصد افزایش داشته است.
یعنی عرضه گوشت تنظیم بازاری چند
تن بیشتر شده است؟

افزایش 35درصدی انواع گوشــت قرمز تنظیم بازار و
همچنین رشد 23درصدی میزان فروش تمامی ارزاق
عمومی را در میادین میوهوترهبار و بازارهای سازمان در
مقایسه با قدرت خرید مردم در سا ل جاری داشتهایم .ما
در گروه میوهجات در طول این 3ماه حدود 39درصد،
گروه ســبزیجات حدود 32درصد ،گوشت
گوســاله 16درصد ،گوشــت گوســفند
22درصد و گوشت مرغ 9درصد نسبت
به بازار اختالف قیمت داشتیم.
تفاوت قیمت مثال تخممرغ 14درصد،
گروه حبوبات حدود 17درصد ،قندوشکر
حدود 20درصد اســت .به جرأت میتوان
گفت شهروندان تهرانی توانستهاند در
طول این 200روز بیش
از 2هزار میلیارد تومان
صرفهجویی اقتصادی
داشته باشند.

برخورد با نیروهای شهرداری تهران به حمله با سالح سرد کشید
و شــهردار یک ناحیه هنگام بازدید از ساختوسازهای غیرمجاز
بهشدت زخمی شد .به گزارش همشهری ،سیدجواد هاشمی هنگام
ماموریت و رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز بهشدت مضروب
شد .ساعت۱۶روز پنجشنبه۱۶اردیبهشتماه ،او و تعدادی از عوامل
ناحیه 3منطقه 19برای بازدید و جلوگیری از ادامه تخلف ساختمانی
غیرقانونی در خیابان گلپاش محله خالزیر وارد ساختمان شدند که
متخلفان با چاقو و قمه به آنها حملهور شده و هاشمی را با ضربات قمه
از ناحیه سر مجروح کردند .وی بالفاصله توسط نیروهای اورژانس به
بیمارستان ضیائیان منطقه ۱۷منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.
بعد از این حمله ،با ورود پلیس امنیت ،ضاربان شناسایی و بازداشت
شدند .علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره این حادثه گفت« :برای
سالمت آقا سیدجواد هاشمی همکار شجاع و سربلند منطقه ۱۹
که ناجوانمردانه با قمه به او حمله شد ،دعا میکنم و شخصاًپیگیر
مجازات عامالن خواهم بود .این حوادث عزم ما را در اجرای قانون و
مبارزه با فساد استوارتر خواهد کرد .شهرداری تهران مبارزه با فساد
گردن کلفتها را از پاالدیوم تا خالزیــر آغاز کرده و از منافع مردم
کوتاه نخواهد آمد».
انتشار تصاویر شــهردار زخمی در شــبکههای اجتماعی باعث
واکنشهایی شد .در بخشــی از این واکنشها بیانشد که هرگاه
مأموران شــهرداری برای جمعآوری بســاط دستفروشان اقدام
میکنند،فیلمهایایناتفاقعلیهشهرداریوبهصورتمکررمنتشر
میشود .اکنون که پرسنل شهرداری برای انجام ماموریت خود و
مقابله با تخلفات ،آسیب جدی دیدهاند ،چرا در مقابل این خشونتها
اقدامی انجام نمیشود؛ مخصوصا که در روزهای گذشته بهخودروی
سیدجواد هاشمی تیراندازی هم شده بود.
علیرضا نادعلی ،سخنگوی شورای شهر تهران در شبکه توییتر در
اینباره نوشته است« :بهخودروی سیدمحمدجواد هاشمی ،شهردار
ناحیه ۳منطقه ۱۹بهخاطر جلوگیری از ساختوساز غیرقانونی،
چند روز پیش تیراندازی شــد! مجددا با قمه به وی حمله شــده
که ۲۲بخیه خورده! شــما گردنکلفتان قانونشکن پشتتان به
کجا گرم است که میزنید و میدرید و...؟! قانون گردن شما را»...
عبدالمطهر محمدخانی ،سخنگوی شهرداری تهران در اینباره در
توییتر نوشت« :هاشمی در پاکدستی و جدیت در مقابله با فساد از
مدیران شاخص شهرداری تهران است .برای سالمتی ایشان دعا
کنیم » .ناحیه 3منطقه 19در غرب این منطقه و شــمال بزرگراه
آزادگان قرار دارد و در سمت جنوب این بزرگراه محدوده شهرداری
تهران به پایان میرسد و حریم شهر آغاز میشود .مشکالت گوناگون
امالک در این محدوده باعث تخلفات و فساد متعدد شده است که
منافع سرشاری برای سودجویان دارد .یکی از اعضای شورایاری این
منطقه که نخواست نامش فاش شود دراینباره میگوید« :معضل
ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده نعمتآباد و شهرکها باید
بهصورت ریشهای حل شود .چرا ساختوساز در محدوده اوقافی
و انجام مراحل تراکم ،تفکیک و دریافت پروانه باید ســخت باشد.
متأسفانه تا این موضوعات حل نشــود اوضاع همین خواهد بود و
مردم با ز هم دچار ضرر و زیان میشوند ».در فروردین امسال هم
پرسنل شــهرداری برای جلوگیری از قطع درختان وارد محوطه
«مؤسسه ژئوفیزیک» شدند ،اما مأموران حراست دانشگاه تهران با
باتوم و گاز اشکآور با آنها برخورد کردند .در اسفند سال گذشته نیز
حکم تخریب بخش اضافی ساختمان «پاالدیوم» صادر شد؛ زمانی
که کارکنان شهرداری برای تخریب این بنا وارد عمل شدند با وجود
حضور نمایندگان قضایی و انتظامی در صحنه ،باز هم کار به برخورد
فیزیکی و دخالت پلیس و شــلیک تیرهوایی رسید .سود ناشی از
تخلف در کنار سوءاستفاده و فساد ساختوساز باعث شده است که
قانونشکنان دست به اقدامات خشونتآمیز بزنند .
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چهره روز

بازار

پایان حیات چک برگشتیها

نرخنامه جدید نان

مهران محرمیان ،معــاون فناوریهای
نوین بانک مرکزی با اشــاره به اقدامات
یک ســال اخیــر در ارتباط بــا اجرای
قانون جدید چک میگوید :دسترســی
به خدمات ســامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر شده
است .در شبکه بانکی هر فردی که یک چک برگشتی حتی
به میزان یک ریال هم داشته باشد ،حسابش قفل میشود و
دیگر نمیتواند چک صادر کند.
تاکنون از 17تکلیفی کــه قانونگذار بــرای بانک مرکزی
تعیین کرده11 ،تکلیف نهایی و اجرا شــده اســت ،انتظار
میرود با تکمیل زنجیره و اجرای کامل این قانون ،اعتبار از
دست رفته دسته چکها احیا شود و حیات چک برگشتی
به پایان برسد .بیتردید اجرای این قانون دستاوردی مهم
در مسیر احیای شاخص اعتماد به بازار بهویژه با استفاده از
ابزار چک است .انتظار میرود در آینده نزدیک چک ماهیت
واقعی خود را در داد و ستدها به دست آورد و صادرکننده و
دریافتکننده چک مطمئن باشند که برگ چکها در موعد
مقرر نقد خواهد شد.
گرچه ضرورت دارد تا برای رفع نیاز مردم ابزارهای جایگزینی
هم از جمله بــرای چکها بهعنوان اعتبار افــراد طراحی و
معرفی شود ،اما مهم این اســت که پشتوانه هر دسته چک،
اعتبار شهروندان باشد و هر شهروندی بداند که به هر میزان
که چک بالمحل صادر کند ،کسی در سطح بازار و جامعه به
او اعتماد نخواهد کرد.
البته هنوز بســیاری از مــردم از تغییرات و البتــه مزایا و
پیامدهای ایــن قانون کم اطالع هســتند و بانک مرکزی و
شبکه بانکی در اطالعرسانی باید همچنان فعاالنه عمل کنند
تا دردسرها کم شود .مهران محرمیان خودش بهتر میداند
که مسیر آینده سخت خواهد بود.

نقدخبر

ظاهرسازی در بازار اجاره
خبر :یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی
به رســانهها اعالم کرده دولت قصد دارد ،سیاست
مدیریت افزایش ســقف اجارهبها را که در 2ســال
گذشته اجرا شده با انجام اصالحاتی در جهت ارتقای
ضمانت اجرایی این مصوبه ادامه دهد.
نقد :براســاس مصوبه ســتاد مقابله با بیماری
کرونا ،در ســالهای  1399و  ،1400قراردادهای
سررسید شده در بازار اجاره باید بهصورت خودکار
برای یک ســال دیگر تمدید میشــد و درصورت
رضایت مســتأجر ،افزایش قیمــت در این قرارداد
نیز نباید از نرخهای تعزیــری 25درصد در تهران،
20درصــد در کالنشــهرها و 15درصد در ســایر
شهرهای کشور تجاوز میکرد ،اما این قانون بهواسطه
نبود ضمانت اجرایی قوی ،عمال بر بخش قابلتوجهی
از بازار اثر نداشت و نتوانست رشد شاخص اجارهبها را
کنترل کند .در مقابل ،برای آن دسته از قراردادهایی
نیز که با این مصوبه تمدید شدند ،عمال تورم انباشته
بازار به سال  1401موکول شد و اکنون این دسته از
مستأجران با جهش سنگین قیمتهای پیشنهادی
برای تمدید قــرارداد مواجه هســتند؛ آنهم در
شــرایطی که عمال بازار ،مصوبه 2سال اخیر ستاد
مقابله با کرونا را به فراموشــی سپرده است .در این
شــرایط ،اصرار متولیان حوزه مسکن در وزارت راه
و شهرسازی بر تکرار مصوبه ســتاد مقابله با کرونا،
در بهترین حالت فقط به درد تبرئه از بیتوجهی به
بازار اجاره میخورد و گرهی از کار مســتأجران باز
نمیکند .بازار اجاره ،تنها بازاری است که دولتها
حتی در آزادترین اقتصادها نیز با دخالت کارشناسی
آن را ساماندهی میکنند ،اما در ایران ،متولیان این
بازار همچنان بهدنبال اختراع دوباره چرخ هستند و
اگر دخالتی در این بازار رهاشده انجام میدهند فقط
در قالب امر و نهی و درگیر کردن موجر و مستأجر
با یکدیگر است.

تا 20درصد نان تهران و 9درصد نان کل کشور
در واحدهای صنفی فانتزیپز پخته میشود

همشهری با بررسی گفتههای مسئوالن و شواهد خبری گمانهزنی میکند

نقشه جدید دولت برای هدفمندی یارانهها
معاون اول رئیسجمهوری :دولت سیزدهم در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰توماني گام برداشته است

بهنظر میرســد دولت همزمان با
پایان ماه رمضان ،عمال فاز جدید
یارانه
هدفمندی یارانهها را ،با حذف ارز
4200توماني کلید زده اســت .چنانکه محمد
مخبر ،معاون اول رئیسجمهــوری به صراحت
تأکید کرده است :دولت سیزدهم در مسیر حذف
ارز ۴۲۰۰توماني گام برداشــته اســت .بررسی
گفتههای دولتمردان و همچنین برخی شــواهد
خبری نشــان میدهد احتماال قرار است اصالح
قیمت کاالها و خدمات مشمول یارانه ،در ماههای
آینده ،بهتدریج انجامشود.
بهگزارش همشهری ،گمانهزنیها نشان میدهد
ممکن اســت پس از اصالح قیمت آرد ،نوبت به
روغن و پس از آن حاملهای انرژی ،بهویژه بنزین
برسد .بهنظر میرسد برنامه دولت سیزدهم اصالح
تدریجی قیمت کاالهای اساســی مشــمول ارز
4200توماني براســاس مصوبــه قانونی مجلس
خواهد بود .اظهارات مقامات رسمی نشان میدهد
سیاست رســمی دولت 2محور مشــخص دارد،
نخست اینکه اصالح قیمتها بر سفره و معیشت
خانوارها فشاری وارد نکند و از سوی دیگر جلوی
قاچاق کاالهای مشــمول یارانه و رانت واسطهها
گرفته شود .توضیحات جواد ســاداتینژاد ،وزیر
جهادکشاورزی هم موید همین نکته است .او وعده
داده است ،بهمنظور جبران افزایش قیمت آرد به
مردم یارانه پرداخت خواهیم کرد و یارانه پرداختی
بیش از هزینهای خواهد بــود که از محل افزایش
نرخها به خانوارها تحمیل شده است.
شواهد ماجرا

هرچند مقامهــای دولتی ظرف چنــد روز اخیر
هیچگاه به صراحت از جزئیات برنامه در دســت
اجرای خود سخن نگفتهاند ،اما بهنظر میرسد آن
بخش از سخنان وزیر جهادکشاورزی که میگوید:
«قانون بودجه سال ۱۴۰۱دولت را ملزم کرده نظام
توزیع یارانه را تغییر دهد» ،در تحلیل رفتار دولت
راهگشاست .مجتبی بوربور ،نایبرئیس اتحادیه
واردکنندگان دارو نیز همین ادعا را تأیید میکند
و میگوید :ســازوکار افزایش قیمت دارو ،در دل
بودجه 1401دیده شد ه است.

وزیر جهادکشــاورزی هم در توضیحی تأکیدی
میگوید :طبق قانون بودجه یارانه باید مســتقیم
بهدست مردم برسد.
او در عین حال رشد فزاینده قیمت کاالهای پایه
در بازارهای جهانی ،پــس از وقوع جنگ اوکراین
را در سرعت بخشــیدن به اجرای این برنامه مؤثر
میداند و تأکید میکند :البته آغاز این کار با توجه
به شرایط بازارهای جهانی سرعت گرفته است.
گامهای احتمالی بعدی

همزمان با ردیابی برخی شــواهد میتوان درباره
گامهای بعدی دولت در این مسیر به نتایج روشنی
رسید؛ مثال انتشار گزارشی در صدا و سیما درباره
مقایســه قیمت روغن خوراکی در ایران و ترکیه،
احتمال حــذف ارز 4200تومانی این کاال پس از
حدف ارز 4200توماني آرد را تقویت میکند .وزیر
جهادکشــاورزی هم تلویحا این موضوع را تأیید
میکند .او میگوید :بــا افزایش هزینههایی مثل
انرژی،دســتمزدها و ...مواجهیم .تولیدکنندگان
روغن خواستار افزایش قیمت شدهاند؛ در جریان
مذاکره با تولیدکنندگان قرار شده این مابهالتفاوت
را دولت پرداخت کند اما هرگاه بسته هدفمندی
اجرا شود ،با پرداخت یارانه جدید ،هزینه اضافی
روغن برای مردم جبران خواهد شد.
معمای یارانه بنزین

از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق مصوبه کارگروه
تخصیص ســوخت ،اعتبار دریافتی ماهانه به آن
دسته از خودروهای فعال در ناوگان تاکسیهای
اینترنتــی کــه از قابلیت دوگانه ســوز شــدن
برخوردارند40 ،درصد کاهش یافته ،میتوان این
گمانه را مطرح کرد که شاید در ادامه ،اصالح نرخها
در بازار سوخت ،مدنظر دولتمردان قرار گیرد .طبق
مصوبه اخیر کارگروه تخصیص سوخت ،حداکثر
ســوخت قابل تخصیص به تاکسیهای اینترنتی
از 300لیتر در ماه ،معادل 450هــزار تومان ،به
180لیتر ،معادل 270هزار تومان ،کاهش یافته
است .در سال گذشته خبر پرداخت یارانه بنزین
به هر شهروند به جای هر خودرو مطرح شد حتی
2جزیره کیش و قشم اجرای آزمایشی این طرح را

ی داده برای اصالح نرخ آرد
بهنظر میرسد اتفاق رو 
و نان ،با طرح کلی دولت برای هدفمندی یارانهها
همسو اســت ،چنانکه محمدرضا پورابراهیمی،
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس میگوید:
موضوع حذف ارز ترجیحی و یارانه نان در دولت در
حال بررسی است .بهگفته او ،هماکنون این طرح
در 2استان به شــکل آزمایشی در حال اجراست.
بررسی سایر اخبار نشان میدهد یکی از استانهای
پایلوت در اجرای این طرح ،اســتان زنجان است؛
زیرا در روزهای آخر هفته قبل ،یک مقام مسئول
در استانداری زنجان ،خبر اجرای آزمایشی توزیع
عادالنه یارانه آرد و نان در این استان را تأیید کرد
و گفت :براساس این طرح هیچ تغییری در حجم
و قیمت نان اتفاق نمیافتــد و فقط فروش نان با
کارتهای بانکی متصل به شــبکه یارانه صورت
میگیــرد .بهگفته این مقام اســتانداری زنجان،
نانواییهای این استان به کارتخوانهای هوشمند
متصل میشوند تا به ازای تعداد نانهای فروخته
شده یارانه نان به نانوا تعلق گیرد.

دولت بهعنوان کمــک مالی مبلغــی را که تنها
برای خرید کاال اســتفاده میشــود ،برای واریز
بهحســاب بانکی اقشــار مختلف ،درنظر گفته تا
در این صورت عالوهبر کمک و از بین بردن اثرات
حذف ارز ۴۲۰۰توماني ،از تورم و افزایش پایه پولی
و نقدینگی نیز جلوگیری شود.
مسعود میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
هم در توضیح برنامه دولــت میگوید :ما یارانهها
را حذف نمیکنیم ،بلکــه آن را بهصورت بهینه
بازتوزیع میکنیم .میرکاظمی در عین حال تأکید
میکند :فعال برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانهها
هیچ تصمیمی گرفته نشده اســت؛ البته اگر این
اصالحات قیمتی صورت بگیرد و پرداخت یارانه،
نه حذف یارانه ،بلکه پرداخت یارانه مستقیم بهخود
مردم انجام شــود ،بســیاری از این ظرفیتهای
اقتصادی فعال میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بهصورت تلویحی
محدودیت منابع ارزی را دلیل ایــن اقدام اعالم
میکند ،او میگویــد :طبق قانــون بودجه ،اگر
بخواهیم طبق سال گذشــته حرکت کنیم ،باید
۲۰میلیارد دالر برای تأمین نهاده ،کاالهای اساسی
و دارو ارز پرداخت کنیم .اما در بودجه امسال فقط
۲۵۰هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای این امر
درنظر گرفته شده که معادل نیمی از منابع دالری
سال گذشته ،یعنی ۱۰میلیارد دالر است.

ایده کلی دولت چیست؟

راهبرد افزایش تدریجی قیمتها

شروع کردند؛ بهنظر میرسد تیم اقتصادی دولت
در حال ارزیابی نتایج این طرح و تسری آن به کل
کشور براســاس یک الگوی تدریجی و با کمترین
شوک به جامعه است.
اجرای پایلوت در 2استان

بررســی گفتههای محمــد مخبر ،معــاون اول
رئیسجمهوری ،جزئیات بیشــتری از ایده کلی
دولت در اینباره بهدست میدهد ،مخبر میگوید:

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس:
موضوع حذف ارز ترجیحی و یارانه نان

در دولــت در حــال بررســی اســت ،این

طرح در 2استان به شکل آزمایشی در
حال اجراست

اما در کنار اینها ،از گفتههای احســان خاندوزی،
وزیر اقتصاد ،نــکات تازهای دربــاره طرح دولت
دریافت میشــود .بهگفته وزیر اقتصــاد ،راهبرد
دولت این است که با «زمینهســازی« و افزایش
تدریجی ،کار حذف ارز ترجیحــی را ادامه دهد.
خاندوزی میگوید :دولت در سال ۱۴۰۰براساس
قانون بودجه موظف بود از مهرماه ،قیمت کاالی
اساسی را براســاس نرخ ارز ( ،etsیعنی هر دالر
۲۴هــزار تومان) ،محاســبه کند اما ایــن کار را
انجام ندادیم ،زیرا معتقد بودیــم اول باید در این
ی صورت گیــرد و بهصورت
ارتباط ،زمینهســاز 
تدریجی ،با کمترین فشار بر سفره مردم ،این اقدام
صورتگیرد.

معمای تولید هندوانه و مصرف آب

در روزهای اخیر شــایعاتی در مورد صادرات روزانه 700کانتینر هندوانه به
ترکیه مطر ح شده که با توجه به آببری باالی تولید این محصول و قرارداشتن
کشاورزی کشور در شــرایط کمآبی ،حساســیتهایی را برانگیخته است؛ اما حسین
اصغری ،مدیرکل دفتر امور ســبزیها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی میگوید:
برآورد میزان آب مصرفی به ازای تولید یک کیلوگرم هندوانه ۲۰۰لیتر بوده و آب مصرفی

برای تولید هندوانه در بسیاری از موارد شور و لبشور است که قابلیت مصرف در شرب و حتی
در صنعت را نیز بدون تصفیه ندارد؛ ازاینرو هندوانه بسیار کمتر از سایر محصوالت کشاورزی
و میوهها آب مصرف میکند .بهگفته او ،با توجه به اطالعات دفتر امور ســبزیها و گیاهان
جالیزی ظرفیت صادرات هندوانه به ترکیه روزانه از ۱۰۰کامیون فراتر نمیرود و صادرات
۷۰۰کانتینر بهنظر غیرواقعی است.

در روزهای اخیر بهدنبال حاشــیههای ایجادشده با افزایش
قیمت آرد صنــف و صنعت و قطعی شــدن رشــد قیمت
محصوالت وابسته به آن ازجمله ماکارونی ،نان بهعنوان قوت
الیموت اکثر قریب به اتفاق ایرانیان در مرکز توجه قرار گرفته
است .طی روزهای گذشته دستکم 3مقام دولتی در اظهارات
خود تأکید کردهاند قیمت نان سنتی تغییر نخواهد داشت.
هفته گذشته ابتدا مسعود میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه
و بودجه از تغییر نکردن نرخ آرد نانواییهای سنتی خبر داد و
اعالم کرد :سیاست جدید دولت درخصوص قیمت آرد ربطی
به نانواییها ندارد.
با اوجگیری نگرانیها درباره قیمت نان ،روز گذشته سخنگوی
دولت و همچنین وزیر جهادکشــاورزی در گفتوگوهایی
جداگانه با خبرگزاریها تالش کردند تــا حدودی آرامش
را به جامعــه بازگردانند .علی بهادریجهرمی ،ســخنگوی
دولت با بیان اینکه به هیچوجه قیمت نان تا پایان سال تغییر
نمیکند ،تأکید کرد :رئیسجمهوری اجازه گران شدن نان را
نمیدهد .جواد ساداتینژاد ،وزیر جهادکشاورزی هم با تأکید
بر اینکه قیمت نان در نانواییها هیچ تغییری نکرده ،گفت:
نان صنف و صنعت آزاد شده است.
وزیر جهادکشــاورزی وعده داده برای جبران این افزایش
قیمت یارانهای بهحســاب خانوارها واریز خواهد شد .گفته
میشود مبلغ یارانهنان در قانون بودجه سال  ،۱۴۰۱معادل
4هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که احتماال طبق گفته وزیر
جهادکشاورزی بهحساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
طبق محاسبات انجامشده ،سهم هر فرد از این بودجه ،ساالنه
۴۷هزار تومان و ماهانه کمتر از 4هزار تومان خواهد بود.

با توجــه به افزایــش 9برابــری قیمــت آرد نانوایان

فانتزی ،قیمت این محصوالت از این پس براساس
عرضه و تقاضا و کشش منطقه تعیین میشود
قیمت نان چقدر افزایش مییابد؟

با توجه به اینکه گفته شــده آرد نانواییهای ســنتی با نرخ
سابق تامین خواهد شــد ،از این پس نانواییهای یارانهای
نوع اول گندم 665تومانــی و آرد 800تومانی و نانواییهای
یارانهای نوع (2آزادپزهــا) گندم 900تومانی و آرد 1200تا
1250تومان دریافت خواهند کرد .این نرخهایی است که تا
این لحظه قیمت نان را در واحدهای صنفی تعیین میکرده،
اما نانوایان ســنتی معتقدند حتی در صــورت ثبات قیمت
خ کنونی عرضه شــود .بیژن
آرد ،باز هــم نان نمیتواند با نر 
نوروزمقــدم ،رئیس اتحادیه نانوایان تهــران در گفتوگو با
همشــهری گفت :هزینههای تولید از دســتمزد تا برخی
مواداولیه مثل خمیرمایه تا 50درصد باال رفته ،قیمت آب و
برق و گاز و کرایه حملونقل باال رفته و با درنظر گرفتن این
موارد باید تا قبل از اینکه غل و غشی در تولید نان ایجاد شود،
برای قیمت نان تصمیم جدی گرفته شــود .او تأکید کرد:
نمیشود با ثابت ماندن قیمت یک بخش از مواداولیه انتظار
ثابت ماندن قیمت محصول را داشــت؛ چــون قیمت دیگر
بخشها هر سال در حال افزایش بود ه است.
قیمتهای حداکثری نان فانتزی
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هفته گذشــته همزمان با رســمیت یافتن نرخ جدید آرد و
قطعیشدن افزایش قیمت ماکارونی ،محصول دیگری نیز
در مرکز توجه قرار گرفت و انتشار جدول قیمتهای جدید
آن سرو صدای زیادی به پا کرد .افزایش قیمت هر عدد نان
باگت از 6هزار تومان به 10هزار تومــان ،خبری بود که در
هفته گذشته همزمان با انتشــار جدول قیمتهای جدید
نان فانتزی ،پیشبینیهای افزایش شدید قیمت ساندویچ را
بهدنبال داشت .براساس جدول منتشر شده ،قیمت هر عدد
نیم باگت و هر عدد نان همبرگری 7500تومان ،هر بســته
نان تست بزرگ 29هزار تومان و هر بسته نان تست کوچک
22هزار تومان تعیین شده بود .این فهرست قیمتها را ابتدا
اتحادیه فانتزیپزان تکذیب کرد ،اما گفتوگوهای تکمیلی
با مسئوالن صنفی نشان داد ،نرخنامه منتشر شده چندان
هم بیراه نبوده است.
رئیــس اتحادیه نانهــای فانتــزی تهــران در گفتوگو
با همشــهری ،جدول مذکور را نرخهــای حداکثری برای
محصوالت تولیدی این صنف توصیف کرد و افزود :با توجه به
افزایش 9برابری قیمت آرد نانوایان فانتزی ،قیمت محصوالت
ما از این پس براساس عرضه و تقاضا و کشش منطقه تعیین
میشــود ،اما اتحادیه برای اینکه سوءاستفادهای از شرایط
اتفاق نیفتد ،حداکثر قیمت محصوالت فانتزی را در جدولی
تنظیم کرد که اگرچه این قیمتها هنــوز در اتحادیه مهر
و امضا نشده و رســمیت نیافته ،اما چکیده قیمتهاست و
بهاحتمال زیاد نرخهای نهایی همان خواهد بود.
محمدجواد کرمی با بیان اینکه 15تا 20درصد نان تهران و
9درصد نان کل کشور در واحدهای صنفی فانتزیپز تامین
میشود ،افزود :آزادسازی قیمت آرد باید برای تمام واحدهای
پخت نان اعم از ســنتی و صنعتی همزمان رخ میداد؛ زیرا
فاصله قیمتی بین نان صنعتی و ســنتی با این شیوه اجرا با
هدفگذاری افزایش مصرف نان صنعتــی به 40درصد در
برنامههای توســعهای کشور در تضاد اســت و آسیبهایی
دیگری را نیز به همراه خواهد داشت.

شنبه  17اردیبهشت 1401
شماره 8489

خبر

بهبودی کامل از حضور کودکانی که چنین عالئمی را
دارند ،جلوگیری شود».

آموزش مکمل با شاد و مدرسه
تلویزیونی ادامه دارد

عکس :همشهری /امیر پناهپور

با شروع ویروس کرونا ،مدرسه تلویزیون ایران تأسیس شد و
در این مدت  ۲۴هزار کالس درس ،بدون تجربه قبلی برگزار
شد و با اینکه تجربیاتی در حوزه آموزش تلویزیونی در سایر
کشورهای دنیا وجود داشت ،اما به وسعت آموزش تلویزیونی
مدرســه تلویزیونی ایــران تاکنون در دنیا بیســابقه بوده
است .یوســف نوری ،وزیر آموزش و پرورش درباره استمرار
آموزشهای تلویزیونی میگویــد :قرارگاهی به نام قرارگاه
فضای مجازی در آمــوزش و پرورش با هدف ســاماندهی
آموزشهای ترکیبی تشــکیل شده اســت .در دوره شیوع
کرونا ،آموزشهای تلویزیونی به همراه شبکه شاد توانستند
تا استمرار فعالیتهای آموزشی دانشآموزان را داشته باشند
و در آینده نقش آموزشهای ترکیبــی مانند آموزشهای
تلویزیونی و شــبکه شــاد در قرارگاه فضای مجازی تعیین
خواهد شد .بهطور میانگین شبکه شاد  ۱۱میلیون دانشآموز
را به مقدار  ۵۷دقیقــه در هر روز تحت پوشــش قرار داده
است .نوری به  4رکن؛ خانواده ،حکومت ،رسانه و نهادهای
غیردولتی در حوزه تربیت کودکان اشاره میکند و میگوید:
خیرین در حــوزه نهادهای غیردولتــی در تربیت کودکان
اثرگذار هســتند ،بهطوری که خیرین مدرسهســاز از سال
 ۱۳۷۷تاکنون  ۵۰درصد کالسهای درس ما را ساختهاند،
بنابراین نیاز داریم تا مدرسه تلویزیونی ایران را به سمت یک
مدرسه تعاملی سوق دهیم.
محمد مهدی کاظمــی ،معاون آموزش متوســطه در ویژه
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران؛ از ارائه آموزش مکمل برای
ســال تحصیلی آینده از طریق  2بستر شبکه شاد و مدرسه
تلویزیونی ایران خبر داد .كاظمی گفت ۶۰۰ :معلم در دوره
متوسطه در مدرسه تلویزیونی تدریس کردند تا برنامههای
آموزشــی مربوطه روی آنتن تلویزیون برود .در زمان شیوع
کرونا فرصت یادگیری حضــوری دانشآموزان از بین رفته
بود و باید برای تداوم جریان آموزش از این فرصت بهرهمند
میشدیم که با توجه به پوشش رسانهای گسترده رسانه ملی،
آموزش به دورترین مناطق نیز گســترش پیدا کرد .معاون
آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش بــا بیان اینکه
مدرسه تلویزیونی و بستر آموزش مجازی میتوانند بهعنوان
مکمل آموزش همچنان در دوران پســاکرونا مورد استفاده
قرار بگیرند ،افزود :آموزش و پرورش باید بهصورت توأمان در
کنار یکدیگر پیش بروند ،زیرا موضوع تربیت از طریق آموزش
حضوری محقق میشود .کاظمی با اشاره به اینکه بعد از ۱۴
فروردین ماه آموزش حضوری را آغاز کردیم ،گفت :آموزش
مکمل را برای ســال تحصیلی آینده از طریق  2بستر شبکه
شاد و مدرسه تلویزیونی دنبال میکنیم ،اما آموزش اصلی از
طریق حضور در مدرسه تداوم پیدا میکند.
منبع :مهر

نقلقول
یوسف نوری
وزیر آموزش و پرورش
این دولت عزم جدی دربــاره رتبهبندی
معلمــان دارد و بــا همــکاری مجلــس
و شــورای نگهبــان ،رتبهبنــدی را کــه به
شعار تبدیل شده بود ،به مرحله عمل
رســاند و از هفتــه آینده در کمیســیون
دولت مطرح خواهد شد .سیاستهای
دولت تقویت نیروی انســانی و ارتقای
معیشــت معلمان و فرهنگیان اســت.
(فارس)

ابالغ دستورالعمل مقابله با هپاتیت کودکان

افزایش نگرانی از شیوع هپاتیت کودکان

وزارت بهداشت :با وجود شیوع هپاتیت کودکان در چند کشور ،تاکنون هیچ موردی در ایران
گزارش نشده ،اما نظام مراقبتی آن تعریف و به مراکز درمانی ابالغ شده است
گزارش

مریم سرخوش
روزنامهنگار

سازمان جهانی بهداشت ( )WHOاز شناسایی حدود
۳۰۰کودک مبتال به هپاتیت حاد در۲۰کشور خبر داده
است؛ بیماریای که از آمریکا و انگلیس آغاز شده و حاال
پای آن به جنوب شرق آســیا هم رسیده و ورودش به
ایران هم محتمل است؛ هر چند که شدت و بیماریزایی
ویروس این بیماری هنــوز در مرحله خطرناکی قرار
ندارد و تنها مرگ یک کودک مبتال به هپاتیت از سوی
ســازمان جهانی بهداشت تأیید شــده است .ضعف،
بیحالی ،کاهش اشتها ،تهوع و استفراغ و در مواردی
درد شکمی و زردی قسمتهای سفید چشمها ازجمله
عالئم این بیماری در کودکان است و التهاب کبدی حاد
هم در این گروه سنی منجر به پیوند کبد در برخی از
بیماران شده اســت .محمدمهدی گویا ،رئیس مرکز
مدیریــت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشــت در
اینباره به همشهری میگوید« :با وجود شیوع هپاتیت
کودکان در چند کشور ،تاکنون هیچ موردی در ایران
گزارش نشده ،اما نظام مراقبتی آن تعریف و به مراکز

درمانی ابالغ شده اســت ».بهگفته این مسئول ،بهتر
است خانوادهها تا زمانی که گزارشها و آزمایشهای
دقیقی درباره این بیماری منتشــر نشده ،مانند دیگر
بیماریهای ویروسی ،رعایت اصول بهداشتی فردی
ازجمله شستوشوی دستها و پوشش ماسک را بیش
از گذشته به کودکان آموزش دهند.
پروتکلهای محافظتکننده از کودکان

اولین نمون ه هپاتیت کودکان از آمریکا و بریتانیا گزارش
شده و به دیگر کشورها سرایت کرده ،اما هنوز علت دقیق
و مشخصی برای آن عنوان نشده است .هر چند در همین
گزارشهای موجود هم چند نکته مهم وجود دارد که
باید به آنها توجه کرد .این موضوعی است که صالحی،
متخصص بیماریهای عفونی مجتمع بیمارســتانی
امامخمینی(ره) به آن اشــاره میکند و به همشهری
میگوید« :در بررسی کودکان مبتال به هپاتیت جدید
اعالم شــد بیش از 50درصد آنها با آدنوویروس آلوده
شدهاند؛ همان ویروسی که از گذشتههای دور از عوامل
سرماخوردگی و عامل ایجاد هپاتیت بوده است .حدود
30درصد کــودکان هم تجربه ابتال بــه کووید 19-را

داشــتند و بیش از 10درصد هم هیچ علت ویروسی
نداشتند ».بهگفته این متخصص بیشترین گروهی که
در این مدت درگیر بیماری شدهاند در رده سنی پیش از
دبستا ن هستند« :با اینکه تاکنون بیماری شیوع شدید
و گســترده نداشته ،اما شــاهد افزایش موارد بیماری
بهصورت روزانه هستیم؛ چرا که ویروس به شکلی جدید
منجر به بیماری شــده و احتماال جدیتر خواهد بود؛
بهویژه اینکه تعدادی از کودکان مبتال نیازمند پیوند کبد
هم بودهاند ».این متخصص بیماریهای عفونی درباره
اینکه خانوادهها هماکنون باید چه میزان هوشــیاری
درباره کودکان و اقدامات پیشگیرانه برای این بیماری
داشته باشــند ،عنوان میکند« :بهتر است خانوادهها
نسبت به بروز عالئم بیماری در کودکان توجه داشته
باشند و درصورت مشاهده آنها به متخصص کودکان
یا برای نوجوانان به متخصص عفونی مراجعه کنند .باید
کودکان را نسبت به شستوشوی کامل دستهایشان و
استفاده درست از ماسک آگاه کنیم .همچنین کودکان
بدانند که درصورت بروز عالئم اولیه ازجمله ســرفه و
آبریزش بینی در کودکان دیگــر ،فاصله فیزیکی را با
آنها رعایت کنند .در مراکز آموزشی هم ضرورت دارد تا

در این میان بهگفته ابراهیم قادری ،رئیس اداره مراقبت
مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت ،هنوز
علت هپاتیت جدید مشخص نیست و بهطور دقیق اعالم
نشده که آمار افزایشی بیماری واقعی است یا حساسیت
پزشکان به پیگیری و ثبت بیماری بیشتر شده است ،اما این
بیماری بیشتر در کودکان مشاهده میشود و فعال احتمال
ارتباط آدنوویروس و ویروس کووید19با این بیماری مطرح
شده اســت« :با اینکه در ایران هیچ موردی از ابتال ثبت
نشده ،اما دستورالعمل این بیماری از سوی مرکز مدیریت
بیماریهای واگیردار تنظیم و بــه تمامی مراکز درمانی
کشور ابالغ شده است .بر این اساس اگر موارد مشکوکی
وجود داشته باشد ،پس از ارزیابیهای اولیه و مبتال نبودن
فرد به هپاتیت کالسیک ،پیگیری و بررسی بیشتر برای
ابتال به هپاتیت جدید انجام خواهد شد ».این مسئول در
پاسخ به این ســؤال که با توجه به گسترش این بیماری و
افزایش موارد ابتال ،درباره کشور خودمان چه پیشبینی
وجود دارد ،هم میگوید« :نمیتوانیم پیشبینی کنیم که
درکشورمانروندبیماریچگونهخواهدبود؛چراکهچندین
احتمال در اینباره وجود دارد؛ غیر از کووید و آدنوویروس،
ممکن است مسمومیت با داروها در افراد دارای التهاب کبد و
افزایشحساسیتپزشکاندرگزارشمواردمشابهنیزعامل
افزایش ثبت این موارد باشد .یک فرضیه دیگر نیز این است
که به علت کاهش سطح ایمنی گروهی در کودکان نسبت
به آدنوویروسها و سایر ویروسهای عامل سرماخوردگی،
طغیان این ویروسها را در برخی از نقاط جهان شــاهد
هستیم و عوارض نادر این ویروسها را به علت تعداد باالی
ابتال ،مشاهده میکنیم .به هرحال ما درحال رصد وضعیت
سایر کشورها و نتایج تحقیقات آنها هستیم ،آمادگی الزم
هم برای بررسی موارد مشابه در کشــور وجود دارد و به
محض دریافت گزارش از مراکز درمانی در این باره اقدامات
و ارزیابیهای الزم انجام خواهد شد».
هپاتیت کودکان فعال نگرانکننده نیست

درباره هپاتیت کودکان هنــوز نگرانی خاصی وجود
ندارد و بهگفته علی میالنی ،ایمونولوژیســت مقیم
اســپانیا ،این بیماری از نــوع هپاتیــت غیررایج و
آدنوویروس نوع 41اســت که عمدتا از مدفوع پخش
میشــود .وی بار دیگر بر اهمیت شســتن درست
دســتها تأکید میکنــد و میگویــد« :ویروس به
شکل کنونی نمیتواند بهعنوان یک بیماری کشنده
مطرح باشد؛ چراکه بیماری ناشی از این آدنوویروس
مانند ویروسهــای هپاتیت  Bو  Cشــدت و قدرت
بیماریزایی ندارد؛ هر چند که بــروز التهاب کبدی
ناشی از این بیماری کودکان غیرمعمول است و باید
مورد توجه قرار بگیرد».

5

علی دهقانکیا
رئیس کانون بازنشستگان تأمین
اجتماعی استان تهران
کانون عالی بازنشستگان پیگیریهای
الزم را بــرای افزایــش مبلــغ وام
بازنشستگان این ســازمان انجام داده
است .امیدواریم شــرایط و اعتبار الزم
برای پرداخت وام ۱۰میلیون تومانی به
بازنشستگان هر چه زودتر مهیا شود.
امسال قرار است شرایطی فراهم شود
که تعداد بیشتری از بازنشستگان این
وام را دریافت کنند(.مهر)

عدد خبر

 50هزار

تخت

5100
پروژه

 50هزار

میلیارد

258
پروژه

بیمارستانی در كشور دچار فرسودگی
است و  10هزار تخت بیمارستانی به
طور ساالنه در صورت تامین اعتبارات
مورد نیاز ،باید تكمیل شود.
برای توسعه زیرساخت بهداشت و
درمان با زیربنای باالی  12میلیون متر
مربع در دست اجراست.
تومان برای تجهیز مراكز درمانی و
پروژههای مرتبط نیاز است.

بیمارســتانی با ظرفیت بیش از  48هزار
تخــت و زیربنــای بــاالی  4.8میلیــون
مترمربع در تمام كشور از جمله مناطق
محروم در دست اجراست.

6
با مردم

شنبه  17اردیبهشت 1401
شماره 8489

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

تکلیف کسبه مشاغل پایه و خاص در این شرایط اقتصادی
چیست

در سایت چوبفروشان واقع در شــهرک صنعتی خاوران
مدتهاســت خاک مرگ پاشیدهاند .صدها ســوله از انواع
چوبهای آماده برای ســاخت درب و پنجره ،تخت و مبل،
آالچیق و ...موجود اســت که فقط خاک میخورند .بدیهی
است که در شرایط اقتصادی فعلی اولویت با کاالهای اساسی
و موادغذایی است اما تکلیف مشــاغلی مانند ما ،آهنگران،
صنعتیسازان و غیره چیست؟ خود من بهشخصه در سال
جدید حتی یک متر چوب نفروختهام.
صالحی از سایت چوبفروشان خاوران

پیامک

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

نگهداری ذخیرهگاههای گیاهی به کلی فراموش شده است

اگــر نگاهی به بازارهــای محلی بهخصوص در شهرســتانها
بیندازید خواهید دید که این روزها مملو از سبزیهای کوهی
است .این میزان چندین برابر ســبزیهایی است که سالهای
قبل دیده میشده درحالیکه خشکســالی بیشتر بوده و قطعا
سبزی کمتری روییده است .اما بیکاری باعث شده عده زیادی
برای جمعآوری این گیاهان به کوه و صحرا بروند که نهایتا اندک
باقیمانده سبزی و گیاهان مفید که نگهدارنده خاک هستند از
بین خواهد رفت .حتما باید در این خصوص نظارت صورت گیرد
و حداقل اینکه در همه نقاط اجازه چیدن سبزیها را ندهند.
محمدی از شهرکرد

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

یک نفر باید مقابل فروشگاههای زنجیرهای متقلب بایستد

فروشــگاههای زنجیرهای مدتهاســت تخلــف میکنند و
کاالهایشان را با قیمت بیشتر از درجشده روي کاال میفروشند
و دست آخر هم منت تخفیف بر سر خریداران میگذارند .وقتی
در یک مورد اعتراض کردم مدیر فروشگاه گفت تعزیرات میآيد
 200تومان میدهم و تمام ،حاال شما برو هر کاری میخواهی
بکن .این نشان میدهد جریمهها و برخوردها بازدارنده و کافی
نیست و رویه تقلب در فروش هر روز بیشتر میشود.
شهروز از تهران

برای واکسن حجاج اطالعرسانی کافی شود

سال گذشته  3دوز واکسن برکت تزریق کردیم و امسال اگر قسمت
باشد قرار است به حج ابراهیمی مشرف شویم ،اکنون خبر رسیده که
باید واکسن سینوفارم یا آسترازنکا بزنیم .آیا مسئوالن پاسخگوی
عوارض تزریق چند دوز واکسن از انواع مختلف خواهند بود.
سلیمی از تهران

دختر جوان که رؤیای گویندگی در سر داشت به دام خواستگار متجاوز افتاد

کوتاه از حادثه

همدستی پدر و پسر برای قتل دختر آشنا
دختری جوان که رؤیای گویندگی
در سر داشــت ،وقتی قدم در خانه
گزارش
خواستگارش گذشــت تا با یکدیگر
برای تست صدا به استودیو بروند گمان نمیکرد که
خواستگار فریبکار با همدســتی پدرش نقشه قتل او
را بکشــند و تا یک قدمی مرگ پیش برود .بهگزارش
همشــهری ،چند روز قبل اهالی یکی از خیابانهای
پایتخت چشمشان به دختری جوان افتاد که بهشدت
مصدوم شده بود و از شدت درد ناله میکرد .او بهشدت
از ناحیه صورت ،دست و پا آسیب دیده و به خوبی قادر
به صحبت نبود .مردم با دیدن وضعیت او به اورژانس
زنگ زدند و دختر جوان برای درمان به بیمارســتان
انتقال یافت .او از ناحیه صورت بهشدت آسیب دیده و
دست و پایش دچار شکستگی شده بود .هنوز مشخص
نبود ،چه بالیی بر سر دختر جوان آمده است تا اینکه
وی پس از بهبودی و مرخص شدن از بیمارستان راهی
اداره پلیس شد تا از پدر و پسری آشنا شکایت کند.
فریب

آنطور که دختر 28ســاله میگفت او بــه دام مردی
آشنا افتاده بود که در نقش خواستگار ظاهر شده و او
را فریب داده بود .او درباره جزئیات آشــنایی و حادثه
شومی که برایش رقم خورده بود گفت :مدتی قبل در

تصادف 2پراید 8قربانی گرفت
تصادف 2خودروی پراید با یکدیگر حادثه هولناکی
را رقم زد و موجب جانباختن 8نفر شــد .به گزارش
همشهری ،این حادثه شامگاه سهشنبه  13اردیبهشت
ماه در مســیر تربت جام به تایباد اتفــاق افتاد .علی
لطفی ،رئیس اورژانس تربت جام در اینباره گفت :به
همکارانم خبر رسید که 2خودروی پراید بنابردالیل
نامعلومی با یکدیگــر تصادف کرده و سرنشــینان
2خودرو وضعیت وخیمی دارنــد .ازاینرو نیروهای
اورژانس بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند .او ادامه
داد :متأسفانه در این حادثه دلخراش 8نفر که ۲نفر از
آنها زیر ۱۰سال سن داشتند ،فوت شدند .یک نفر دیگر
نیز مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شد و
تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفت .بهگفته لطفی علت
حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است.

یکی از کالسهای گویندگی با جوان 30ســالهای به
نام ناصر آشنا شدم .من صدای خوبی داشتم و یکی از
رویاهایم این بود که گوینده مشهوری شوم .ناصر برای
چند برنامه کار گویندگی انجام داده و مدعی بود که
آشنایان زیادی در این حرفه دارد که میتواند مرا به
آنها معرفی کند تا به رویایم برسم .وی ادامه داد :ارتباط
من و ناصر ادامه داشت تا اینکه او از من خواستگاری
کرد .ناصر مدعی بود که چند وقت قبل از همســرش
جدا شده اســت و دلیل اختالفاتشــان این بوده که
همسر ناصر مخالف کار و پیشرفت او بوده است .ناصر
خیلی خوب نقش بازی کرد و توانست با چربزبانی
اعتماد مرا بهخودش جلب کند تا جایی که تصور کردم
واقعا دلباخته من شــده و قصد ازدواج و زندگی با مرا
دارد .حتی یکبار تلفن را به پدرش داد و او هم به من
اطمینان داد که پسرش عاشق من شده و میخواهد
بهزودی به خواستگاریام بیاید تا زندگیمان را شروع
کنیم .همه اینها باعث شد تا اعتمادم نسبت به ناصر و
خانوادهاش جلب شود غافل از اینکه همه اینها نمایشی
بود برای فریب من .دختر جوان در ادامه گفت :ناصر
آخرین بار با من تماس گرفت و به بهانه اینکه قرار است
برای تست صدا به یک اســتودیو برویم قرار مالقات
گذاشت .او از من خواست تا قبل از رفتن به استودیو،
به خانهاش بروم تا پدر و مادرش مرا ببینند .بیخبر از

اینکه حادثهای هولناک در انتظارم است راهی خانه
ناصر شدم .مقابل واحد آنها که طبقه سوم ساختمانی
مسکونی بود ،چند جفت کفش زنانه و مردانه چیده
شده بود .حدس زدم کفشها متعلق به پدر و مادرش
باشد .برای همین قدم در خانه گذاشتم .اما خبری از
پدر و مادر ناصر نبود .او با تهدید و زور به من تجاوز کرد
و لحظاتی بعد همسرش رســید .زن جوان پشت در
مانده بود و هرچه زنگ میزد ناصر در را باز نمیکرد.
او بهشدت ترســیده بود و چون کلید داخل قفل بود
همسرش نمیتوانست در را باز کند .همان لحظه ناصر
با پدرش تماس گرفت و وحشــت زده موضوع را به او
گفت .پدرش که در همان محدوده زندگی میکرد از
پسرش خواست تا مرا از پنجره به پایین پرتاب کند.
وی ادامه داد :پدر تصور میکرد که با این اتفاق جانم
را از دست میدهم و بعد او جسدم را از بین میبرد تا
راز قتل هرگز فاش نشود .باور کردنی نبود ،در تمام این
مدت ناصر مرا فریب داده بود .او با همســرش زندگی
میکرد و به دروغ به من گفته بود که از یکدیگر جدا
شدهاند .آن روز همسر او برای انجام کاری به خارج از
تهران رفته بود اما بازگشته و سر زده رسیده بود .ناصر با
دستور پدرش قصد قتل مرا داشت .هرچه به او التماس
کردم فایدهای نداشــت ،همان لحظه پدرش رسید
و ناصر با بیرحمی مرا از پنجره طبقه ســوم به پایین

دستور ویژه دادستان برای دستگیری
زورگیران شهریار

پرتاب کرد و پدرش که در حیاط ایستاده بود پیکر نیمه
جان مرا روی زمین کشیده و در همان محدوده رهایم
کرد .او قصد داشت جانم را بگیرد و جسدم را بسوزاند
اما من زنده بودم و بهدلیل اینکه افرادی در حال گذر
از آن محدوده بودند ناچار شد با همان وضعیت رهایم
کند و بخت با من یار بود که پس از این اتفاق و صدماتی
که دیده بودم ،زنده ماندم .با این شکایت ،قاضی محمد
امین تقویان بازپرس شــعبه هشتم دادسرای جنایی
تهران دستور بازداشت پدر و پسر به اتهام مشارکت در
شروع به قتل و پسر را به اتهام تجاوز صادر کرده است.

انتشــار فیلم زورگیری از زنی در شــهریار موجب تشکیل تیم
ویژهای برای دستگیری زورگیران مسلح به دستور دادستان این
شهرستان شد .به گزارش همشــهری ،در روزهای اخیر فیلمی
کوتاه که صحنه زورگیری از زنی توسط زورگیران مسلح را نشان
میداد در شبکههای اجتماعی منتشر شد که بازتاب گستردهای
داشت .آنطور که در این فیلم نشان داده میشود 3پسر جوان که
ظاهرا مسلح هســتند با تهدید زیورآالت زنی را از او سرقت کرده
و میگریزند .آنطور که شواهد نشــان میدهد این سرقت خشن
در شهرک وایین شهریار واقع در غرب استان تهران اتفاق افتاده
است .بهدنبال انتشار این تصاویر در شبکههای اجتماعی دادستان
عمومی و انقالب شهریار از تشــکیل گروهی متشکل از مأموران
زبده پلیس آگاهی برای شناسایی و دســتگیری زورگیران خبر
داد .حمید عسگریپور گفت :دستورات قضایی الزم برای تسهیل
فرایند شناسایی و دستگیری متهمان صادر شده و اقدامات الزم
بهصورت شــبانهروزی و عاجل در دست انجام است .وی با تأکید
بر اینکه امنیت شــهروندان خط قرمز دستگاه قضایی محسوب
میشود ،گفت :مدعیالعموم بهواسطه وظایف ذاتی خود بههیچ
عنوان با اشخاصی که قصد ایجاد ناامنی برای شهروندان داشته
باشند ،مسامحه نخواهد کرد و در چارچوب قانون با شدیدترین
وجه ممکن با خاطیان برخورد خواهد کرد.

قتل دانشآموز 15ساله و پسر جوان در درگيری
در جریان  2حادثه جداگانه ،دانشآموزی 15ســاله در
درگیری با همکالسیاش و پسری جوان بهدلیل اختالف
جنایی
و کری خوانی با فردی در فضای مجازی به قتل رسیدند.
بهگزارش همشهری ،گزارش نخســتین حادثه را ظهر یکشنبه یازدهم
اردیبهشت به قاضی محمدرضا صاحب جمعی ،بازپرس جنایی تهران اعالم
کردند .مقتول نوجوانی 15ساله بود که در یکی از محلههای اطراف تهران
با همکالسیاش که او هم دانشآموزی 15ساله بود ،درگیر و با ضربات آجر
زخمی شده بود .وی برای درمان به بیمارســتانی در تهران انتقال یافت،
اما بهرغم تالش پزشکان ،جانش را از دست داد .بررسیها حکایت از این
داشت که این  2دانشآموز از مدتها قبل دچار اختالفاتی شده بودند تا
اینکه روز حادثه درگیری آنها در خیابان به قتل یکی از آنها منجر شد .از
آنجا که حادثه در اطراف تهران رخ داده بود ،پرونده جنایت برای رسیدگی
به دادسرای همان محل فرستاده شد .دومین حادثه نیز چهارشنبه گذشته
چهاردهم اردیبهشــت ماه اتفاق افتاد و گزارش جنایت را به قاضی میثم

حسین پور ،بازپرس ویژه قتل اطالع دادند .با دســتور وی تحقیقات در
اینباره آغاز و مشخص شد که پسری جوان در خیابان براثر شلیک 4گلوله
به قتل رسیده است .بررسیها حکایت از این داشت که مقتول روز حادثه
به آرایشگاه مردانه رفته بود که پس از خروج از آنجا ،هدف شلیک گلوله
قرار گرفته است .تحقیقات نشان میداد مرد تیرانداز سوار بر خودرو بود
و درحالیکه در صندلی شاگرد نشسته و فرد دیگری پشت فرمان بود ،به
سمت مقتول تیراندازی کرده و بعد متواری شده بودند .تیم جنایی در ادامه
به تحقیق از شاهدان پرداخت و فیلمهای دوربین مداربسته را مورد بازبینی
قرار داد تا اینکه هویت قاتل بهدست آمد .بررسیها نشان میداد که قاتل
از مدتها قبل با مقتول درگیری و کریخوانی داشته است .آنها حتی در
فضای مجازی هم مدام برای یکدیگر کری میخواندند تا اینکه آخرین بار
قاتل در الیو اینستاگرام مقتول را تهدید کرده و حتی برایش نوشته بود که
بهزودی از او انتقام میگیرد .براساس این گزارش ،تالش تیم جنایی برای
بازداشت تیرانداز فراری ادامه دارد.

دستگیری سارقان مسلح طال فروشی
اعضای یک باند تبهکاری با تیراندازی و چاقوکشی مقابل یکی از
بازارهای طالفروشی مقدار زیادی جواهرات سرقت کرده بودند اما
با هوشیاری پلیس همه اعضای این باند دستگیر شدند .به گزارش
همشهری ،بهمن ماه سال گذشــته3جوان موتورسوار به سمت
سرنشینان یک دستگاه خودروی سمند در بلوار عدل خمینی(ره)
مشهد حمله کردند و با ایجاد رعب و وحشت و چاقوکشی ،کیف
حاوی طالهای بنکداران را از مقابل بازار طالفروشــان به سرقت
بردند .بهدنبال این ســرقت مســلحانه تالشهای پلیس برای
دستگیری سارقان آغاز شد تا اینکه چند روز قبل مأموران موفق
شدند همه اعضای این باند را دستگیر کنند.

شنبه  17اردیبهشت 1401
شماره 8489

جهاننما

شکاف در اروپا،
بر سر تحریم روسیه
ســخنان جنجالی دیروز نخستوزیر مجارســتان در مورد
تحریم واردات نفت از روســیه ،اختالف میان کشــورهای
اروپایی بر سر تحریم مسکو را عیان کرد.
به گزارش یورونیوز ،ویکتور اوربن اعالم کرد که تحریم نفت
روسیه خط قرمز کشورش اســت .نخستوزیر راستگرای
مجارســتان که به مخالفتهای تاریخــیاش با تصمیمات
اتحادیه اروپا معروف اســت دیروز در گفتوگو با رسانههای
مجارستانی گفت که تصمیم اروپا برای توقف واردات انرژی
از روسیه ،مثل «انداختن بمب اتم روی اقتصاد مجارستان»
عمل خواهد کرد .غیراز مجارســتان ،کشورهای جمهوری
چک و اســلواکی هم به این تصمیم اتحادیه اروپا معترض
هستند .این کشورها برای تامین نفت مورد نیاز خود بهطور
کامل به روسیه وابستهاند .نفت مورد نیاز آنها از طریق یک
خط لوله مستقیم از روســیه وارد میشود .کمیسیون اروپا
طرحی را پیشنهاد کرده که براساس آن ،کشورهای اروپایی
طی 6ماه ،واردات نفت خام و طی يك ســال ،واردات تمام
محصوالت پاالیشگاهی از روسیه را متوقف میکنند.

اروپا بزرگترین مشــتری نفت روسیه اســت .کشورهای
قاره ســبز روزانه 3.5میلیارد بشکه نفت خام و فرآوردههای
پاالیشگاهی از روسیه وارد میکنند .درآمد روسیه از صادرات
نفت به اروپا طی سال گذشــته میالدی بیش از 70میلیارد
یورو بوده اســت .تحریم واردات نفت از روسیه ،جدیترین
گام اروپا برای اعمال تحریم علیه مسکو از زمان آغاز جنگ
اوکراین به شمار میرود .مجارستان اعالم کرده که این طرح
را وتو خواهد کرد .این کشــور گفته که برای قطع وابستگی
خود به نفت روسیه ،دستکم 5سال زمان نیاز دارد .اسلواکی
هم اعالم کرده که دستکم تا پایان سال 2025برای اجرای
تحریم نفتی روسیه زمان نیاز دارد .بهنظر میرسد اتحادیه
اروپا قصد دارد به 3کشور یادشده معافیت از تحریمهای نفتی
روسیه ارائه کند و طرح مورد نظر خود را به تصویب برساند.
اروپا در گام بعدی قرار است حم 
لونقل نفت روسیه با استفاده
از کشتیهای متعلق به کشورهای اروپایی را ممنوع کند .از
همین حاال ،یونان ،قبرس و جزایر مالت که کشتیهایشان
اساســا بهکار جابهجایی نفت روسیه مشغول هستند ،با این
طرح مخالفت کردهاند.

جنگ اوکراین؛ جنگ آمریکا

نقلقول
عمران خان
نخستوزیر پیشین پاکستان
آمریکا میخواهــد از پایگاههــای هوایی
پاکســتان بــرای نظــارت بــر افغانســتان
اســتفاده کند .تصمیم من برای داشتن
سیاست خارجی مستقل ،سبب برکناری
دولتم شــد؛ دولتــی که 220میلیــون رأی
داشــت .اما سیاســت خارجی مســتقل
پاکســتان به معنــی مخالفت بــا آمریکا
نیست( .دیلی تایمز)

آمريكا با تغيير رويكرد خود در بحران اوكراين ،به يك پاي جنگ نيابتي در شرق اروپا تبديل شده است
70روز قبل ،زمانی که نخســتین
نیروهــای روس از خطوط مرزی
گزارش
اوکرایــن عبور میکردنــد و وارد
خاک این کشــور میشدند ،تصور
میشــد که آمریکا برای خود نقشــی محدود در
این جنــگ در نظر گرفته اســت .بهخصوص آنکه
مسکو بیش از 150هزار نیروی رزمی خود را پشت
مرزهای اوکراین مستقر کرده بود .با گذشت زمان
اما آمریکاییها به یک نیــروی تهاجمی و یک پای
جنگ تبدیل شدهاند.
2روز پس از حمله روسیه به اوکراین ،آنتونی بلینکن،
وزیر امور خارجه آمریکا ،در اظهاراتی محتاطانه هدف
آمریکا از ارائه کمک محدود چندصد میلیون دالری
به کییف را صرفا پشتیبانی از مردم اوکراین اعالم
کرد .تحریمهای کاخ ســفید از اینرو در ابتدا چند
بانک ،چهرههای سیاسی و اقتصادی و شرکتهای
دولتی روســیه را شامل میشــد .اکنون با گذشت
بیش از 2ماه ،جنگ اوکراین بــرای آمریکا به یک
جنگ نیابتی تمامعیار با تبعاتی جهانی تبدیل شده
و مقامات آمریکایی ،نقش آمریکا در این جنگ را با
عباراتی بلندپروازانه توصیف میکنند که از تبدیل
موضع آمریکا به یک موضع تهاجمی علیه روســیه
حکایت دارد.
در همین راستا ،دولت آمریکا عالوه بر هزینهکرد یک
بودجه اولیه 14میلیارد دالری ،از کنگره درخواست
یک بودجه 33میلیارد دالری کرده که قرار اســت
برای پشتیبانی نظامی ،اقتصادی و بشردوستانه از
اوکراین هزینه شود .این مبلغ برابر نیمی از بودجه
دفاعی روسیه و بیش از نیمی از بودجه ساالنه وزارت
خارجه آمریکاست.
تغییر رویکرد آمریکا در جنگ اوکراین

نقش آمریکا در جنــگ اوکراین رونــدی تکاملی
را طی کرده و از یــک رویکرد واکنشــی و انفعالی
به یک رویکرد فعال تبدیل شــده است .بهعبارت
دیگر ،آمریکا عمال رهبری غرب در تقابل با روسیه
را در میدان جنگ اوکراین بهدســت گرفته است.
در مقابل ،رویکرد والدیمیــر پوتین هم در روزهای
اخیر جسورانهتر شده است .او به تازگی هر کشوری
را که قصد مداخله یا تهدید روسیه را داشته باشد به
واکنش سریع هستهای تهدید کرده است.
تغییر در رویکرد آمریکا ،با انجام سفر از پیش اعالم
نشــده عالیترین مقامهای سیاســی این کشور به

7

واسیلی نبنزیا
نماینده روسیه در سازمان ملل
برای غربیها ،اوکراین صرفا ًیک میدان
برای رویارویی با روســیه اســت و ارزش
دیگری ندارد .غرب با ارسال تسلیحات
به اوکرایــن کمک نمیکنــد بلکه فقط
جنگ را طوالنی میکند .اگر قرار باشد
از جنــگ جهانــی صحبــت کنیــم ،باید
بگویم کــه اکنون یک جنــگ جهانی در
ســطح اقتصادی در حال وقوع اســت.
(اسپوتنیک)

کییف طی روزهای اخیر علنی شده است .آنتونی
بلینکن و لوید آستین ،وزرای خارجه و دفاع آمریکا،
2هفته پیش برای مالقات با ولودیمیر زلینســکی
با قطار عازم کییف شــدند تا بر حمایت آمریکا از
اوکراین تأکیــد کنند .این ســفر نمایانگر افزایش
اهداف جاهطلبانه آمریکا در اوکراین است .سیاست
جدید آمریکا را میتوان در ســخنان وزیر دفاع این
کشور دید .آستین در کییف گفت« :ما میخواهیم
روســیه را تا حدی ضعیف ببینیم کــه دیگر نتواند
اقداماتی را که در حمله به اوکراین انجام داده ،دوباره
تکرار کند».
عالوه بر این ،وزیر دفاع آمریکا روز سهشنبه گذشته،
مقامهای دفاعی بیــش از 40کشــور را در پایگاه
رامشــتاین در جنوب غرب آلمــان گردهم آورد تا
هماهنگیهای الزم برای تدویــن برنامه حمایت از
اوکراین را انجام دهد .به گــزارش نیویورکر در این
نشست آستین از تشکیل ائتالفی جدید علیه روسیه
خبر داد .این کشــورها قرار اســت در نشستهای
منظم ماهانه ،برنامههای خود را بــرای حمایت از
اوکراین و شکست روسیه هماهنگ کنند.
در راستای سیاســت تازه آمریکا ،ارسال تجهیزات
نظامی از این کشور ازجمله موشکهای ضدتانک و

توپهای جنگی ،سرعت گرفته است .آمریکا اعالم
کرده بالگردهای ساخت روســیه را نیز که پیش از
این برای ارسال به افغانســتان خریداری کرده بود،
در اختیار اوکراین قرار خواهد داد .کمک اطالعاتی
به اوکراین برای هدف قرار دادن ژنرالهای روس و
غرق کردن ناو جنگی مسکووا ،نشانهای دیگر از تغییر
رویکرد واشنگتن در جنگ اوکراین است.
عوامل مؤثر بر تغییر رویکرد آمریکا

آمریکا بــه چند دلیل بــه الیههایــی عمیقتر از
درگیری روســیه و اوکراین نفوذ کرده است .یکی
از دالیل ،عملکرد ضعیف ارتش روسیه در اوكراين
است که باعث جسورتر شــدن آمریکا شده است.
دلیل دیگر برای افزایش مداخله آمریکا در جنگ
اوکراین نگرانی گســترده غرب بهویــژه در میان
کشورهای هم مرز با روسیه نســبت به گسترش
جنگ به شــرق اروپا در آینده است .اظهارات یک
فرمانده ارشد ارتش روســیه در اواخر ماه گذشته
میالدی درباره ضرورت حمايت مســكو از منطقه
جدايي طلب روسزبــان مولداوي ،موجب نگراني
اين كشور شده است .همچنين تهدیدهای روسيه
درباره احتمال اســتفاده از تسلیحات هستهای به

دستاویزی برای مقامات آمریکایی تبدیل شده تا
بر استفاده از فرصتهای اســتراتژیک و پرداختن
به خطرات ناشی از نفوذ روسیه و در نتيجه ضرورت
مهار اين كشور تأکید داشته باشــد .فارغ از اینها،
همراهی افکار عمومی در آمریکا با مداخله آمریکا در
بحران اوکراین ،دولت آمریکا را جسورتر کرده است.
براساس نظرسنجی که توســط مرکز نظرسنجی
دانشــگاه «کوینیپیــاک» انجام شــده ،باوجود
فرسودگی ناشــی از 2دهه جنگ آمریکا در عراق
و افغانستان ،دو سوم آمریکاییها معتقدند آمریکا
برای متوقفساختن کشتار غیرنظامیان در جنگ
اوکراین مســئولیت اخالقی دارد .همچنین ســه
چهارم پاسخدهندگان در این نظرسنجی نسبت به
وخیمتر شدن وضعیت جنگ ابراز نگرانی کردهاند.
با اینهمه این خشــم عمومی زمانــی که بحث
درگیری مستقیم در جنگ پیش میآید ،فروکش
میکند .تنها 19درصــد از آمریکاییهــا در این
نظرسنجی باور دارند آمریکا باید در جنگ اوکراین
بیشتر مداخله کند .پوشش رسانهای گستردهای را
که جنگ اوکراین در رسانههای بزرگ غربی دارد،
میتوان دلیل اصلی همراهی جامعه آمریکا با دولت
این کشور دانست.

کیوسک

هفتهنامه اکونومیست [انگلیس]

محافظهکاران در دیوان عالی آمریکا

برتری 6به 3قضات محافظهکار در دیوان عالی آمریکا ،بحث
قانونیکردن سقط جنین در این کشور را بار دیگر جنجالی
خواهد کرد .بیشــتر مردم آمریکا معتقدند سقط جنین،
پیش از آنکه روح در جنین دمیده شود ،باید قانونی باشد اما
محافظهکاران این کشور با چنین ایدهایمخالفند.
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شهریه رمزارزی دانشگاه
نگاه

کشف مکدونالد 60ساله

شیکاگو :زوجی در آمریکا هنگام بازسازی حمام
و دستشویی منزلشان ،یک بسته سیبزمینی
مکدونالد را که پشــت دیوار مخفی شــده بود
پیدا کردند و حــاال مکدونالــد بهدنبال خرید
آن است .به گزارش بیبیســی ،صاحبخانه که
راب نام دارد ،نخســتینبار تصویری از کشف نه
چنــدان تاریخی خود را در یکی از شــبکههای
اجتماعی به اشــتراک گذاشت و طی فقط چند
روز ،این خبر در رســانهها بازتــاب پیدا کرد .او
وقتی به تــرد بودن این ســیبزمینیها پس از
60سال پشــت دیوار ماندن اشــاره کرد ،گوش
بخش تبلیغات مکدونالد تیز شد .همین موضوع
باعث شد که آنها با راب تماس بگیرند و خواهان
خرید این سیبزمینی نه چندان دلچسب شوند.
راب میگوید :فعال میخواهم منتظر پیشــنهاد
باالتری باشم.

تجاوز به قربانی تجاوز

اوتارپراداش :یک افســر پلیس در شــمال هند به اتهام
تجاوز به دختر ۱۳ســالهای دســتگیر شــد؛ دختری که
به کالنتری مراجعه کــرده بود تا مــورد آزار و اذیت قرار
گرفتن خود را گزارش کند .به گزارش بیبیسی ،مقامات
ایالتی دســتور تحقیقات در خصوص این حادثه را صادر
و درخواســت کردهاند که در مورد آن ،ظرف ۲۴ســاعت
گزارشی تهیه شــود .کمیســیون ملی حقوق بشر هم از
مقامات ارشــد پلیس خواســت تا طی 4هفته ،گزارشی
ارائه کنند .پدر این دختر در شکایت خود به پلیس مدعی
شــد که  4مرد دخترش را به ایالت همسایه ،مادیا پرادش
بردهاند و در آنجا بهمــدت  4روز او را مورد آزار و اذیت قرار
دادهاند .این مردان پیش از فرار ،قربانی را به روستایش در
منطقه اللیتپور در اوتار پــرادش ( )UPبرگرداندهاند .این
افسر پلیس که متواری شده بود ،روز چهارشنبه براساس
قانون حمایت از کودکان در برابر جرائم جنسی دستگیر و
متهم شد .هند در میان کشــورهای دنیا یکی از باالترین
آمارهای تعرض و آزار و اذیت زنان را به خود اختصاص داده
است .در سالهای اخیر پلیس این کشور تالشهای موثری
در کاهش این آمار داشــته اســت اما این رویداد کممانند
اقدامهای مثبت را هم زیر سئوال برده است.

مهدیا گلمحمدی
روزنامهنگار

در فلسفه هنر زیرســاخت اصلی هر بنای
هنــری (در هر هفت رکن آن از موســیقی
و هنرهــای ترســیمی گرفته تــا ادبیات
و ســینما) را برخــی عنصــر «هارمونی»
میدانند .هارمونی یــا ارتباط معنادار میان
اجزای تشــکیلدهنده اثر هنری بیشتر در
موســیقی مورد توجه و تعریف قرار گرفت
اما اندکاندک ردپای آن با عنوان تناســب
در باقی ارکان هنر هم کشف شد .هارمونی
گاهی به قدری پررنگ اســت که اشتراک
آن میان 2اثر هنری متفاوت یکی در شعر و
یکی در هنرهای تجسمی به خوبی احساس
میشــود .نمونه قابل لمس این هارمونی و
ارتباط معنادار را در 2اثر هنری یکی شــعر
«کوچ بنفشهها»ی استاد محمدرضا شفیعی
کدکنی و دیگری در اثــر معماری متعلق
به کیشــ و کوروکاوا ،معمــار معروف ژاپنی
میتوان دید .این دو هنرمند شــاید هرگز
یکدیگر را نشناسند و شــاید نام یکدیگر را
هم نشنیده باشند؛ اما عنصر هارمونی و شاید
جاری بودن عددی طالیی در این دو ذهن
زیبا باعث خلق 2اثر با ویژگیهای مشترک
شده است؛ شعر استاد همچنان باقیست اما
همین چند روز پیش خبر رســید که سازه
معماری هنرمند ژاپنی پــس از چند دهه
قرار است تخریب شود و به همین مناسبت
و در گرامیداشت آن ابتدا به عناصر و مفاهیم
بخشهایی از شعر «کوچ بنفشهها»ی استاد
کدکنی توجه کنیم.

ماساچوست :دانشــگاه بنتلی واقــع در ماساچوست آمریکا
بهتازگی اعالم کرده است که پرداخت شهریه دانشگاه با رمزارز
نیز ممکن اســت .طبق بیانیه رسمی این دانشگاه قرار است در
همکاری با صرافی کوینبیس پرداخت شــهریه با رمزارزهای
بیتکویــن ،اتریــوم و  USDCامکان پذیر شــود .به گزارش
یورونیــوز ،بدینترتیب بنتلی نخســتین دانشــگاه در ایاالت
متحده آمریکا خواهد بود که استفاده از ارزهای دیجیتال را برای
پرداخت شهریه قبول میکند .همچنین دانشگاه بنتلی اعالم
کرده که عالوه بر پذیرش رمزارز بهعنوان شهریه ،این دانشگاه
همچنان پذیرای کمکها و مبالغ اهدایی در قالب این  3رمزارز
نیز خواهد بود .دانشگاه بنتلی با مقوله رمزارز و بالکچین غریبه
ف تی در بزرگداشت
نا 
نیست و سال گذشته پس از ضرب یک ا 
یکی از مربیان سابق تیم بستکبال زنان این دانشگاه ،به نخستین
دانشگاهی در جهان بدل شد که یک ان اف تی ایجاد کرده است.
همچنین در پاییز گذشته یکی از دانشجویان بنتلی بهنام الکس
کیم ،یک گروه بالک چین را راهاندازی کرد.

در روزهای آخر اسفند /کوچ بنفشههای
مهاجر زیباست /در نیم روز روشن اسفند/
وقتی بنفشهها را /با خاک و ریشه میهن
سیارشان /در جعبههای کوچک چوبی/
در گوشه خیابان میآورند /جوی هزار
زمزمه در من میجوشــد  /ای کاش/ای

مردی که از درد سخن میگفت

کودک ،همسن و سال
خودش بود ،یک پســر
بچه 3ساله ،اما تناش
از پارگی لباس کهنهاش
پیدا بود .رفت نزدیک و
لباسش را درآورد و به او
پوشاند .وقتی رسید به
کوچه خودشان و صدای
خنده بچههای محله را شنید که با دست نشانش میدهند
و میخندند ،تازه فهمید خودش لباس تنش نیست .استاد
محمدرضا رحمانی که اغلب او را با نام هنریاش ،مهرداد

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شعاع،خيابان شهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

کاش آدمی وطنش را /مثل بنفشهها /در
جعبههای خاک /یک روز میتوانست/
همراه خویشتن ببرد /هر کجا که خواست/
در روشنای باران /در آفتاب پاک

هــزاران کیلومتر آنســوتر در ســرزمین
آفتاب؛ همانجا که نخستین شعاع خورشید
صبحگاهی میدمد( ،ژاپــن) معماری که
میتــوان او را شــاعر مصالح ســاختمانی
دانست ،درست مثل شاعر و استاد عزیز ما
میاندیشــید .او این تفکــر و آرزوی همراه
داشــتن وطن و مأمن و خانــه را به نوعی
آجر به آجر ،بند به بند و ســتون به ستون،
تجسم بخشــید .چندین و چند سال پیش
از سروده شدن شــعر «کوچ بنفشهها» در
ســال 1972میالدی ،کیشــو کوروکاوا،
معمار و هنرمند ژاپنی ســازهای مسکونی
را بنا کرد بــا نام «برج کپســولی ناکاگین
 » Nakagin Capsule Towerایــن
برج شــامل مکعبهای مسکونی کوچکی
بود که فقط 10مترمربع مساحت داشتند؛
نمادی بودنــد از تنهایی و دنیای کوچک ما
آدمها .اما این موطن و مأمن کوچک از آنرو
هماهنگ با هارمونی و تفکر جاری در شعر
استاد کدکنی ساخته شده بود که صاحبش
میتوانســت مکعبهــای کوچــک این
ساختمان را جدا کند و با خود ببرد(هرکجا
که خواست) .درســت مانند آرزوی شاعر
که چنین سرود :ایکاش آدمی وطنش را/
مثل بنفشهها /در جعبههای خاک /یک روز
میتوانست /همراه خویشتن /ببرد /هر کجا
که خواست.

باشگاه
نویسندگان
تعطیالتبیبرنامه
سیدمحمدرضا واحدی

کارشناس فرهنگی

امســال 30روزه شــدن مــاه
مبارک رمضان باعث ایجاد یک
ناهماهنگی در تعطیالت پیشبینی شده در تقویمهای
رسمی کشــور شــد .البته ثبوت اول ماه قمری ،قاعده
شــرعی خودش را دارد و طبیعی اســت کــه گاهی با
پیشبینــی تقویمها متفاوت شــود و تازگی هم ندارد.
امسال هم چنین شد و با وجود اینکه تقویمهای رسمی،
دوشــنبه را عید فطر و تعطیل ،اعالم کرده بودند اما با
رویت نشدن هالل ماه شوال در روز یکشنبه ،عم ً
ال ماه
مبارک 30روزه شــد و عید فطر به روز سهشنبه افتاد.
تا اینجای کار هیچ مشــکلی نیست و کســی را اذیت
نمیکند ،اما آنچه نیاز به بازنگری دارد تنظیم تعطیالت
است که باید برای آن فکری بشود .امسال شاهد بودیم
که مردم با توجه به تعطیلی اعالم شــده در تقویمهای
رســمی ،برنامهریزی کرده بودند و بــا خیال راحت به
برنامه خود مشــغول شــده بودند که ناگهان اعالم شد
دوشنبه تعطیل نیســت .یعنی با توجه به قانون مصوب
مجلس که روز عید فطر و فردای آن را تعطیل میداند،
تعطیلی روز دوشنبه لغو و روزهای سهشنبه (عید فطر)
و چهارشنبه تعطیل اعالم شد .بدون تردید عدهای در راه
مسافرت بودند و چه بسا بعضاً به مقصد هم رسیده بودند
که متوجه ماجرا شدند و به سردرگمی افتادند .دوستی
از شهرستان با رئیس ادارهاش تماس گرفته بود که من با
توجه به تعطیالت رسمی تقویم ،به شهر خودمان آمدهام
و اینجا شــنیدم که تعطیلی دوشنبه ملغی شده است و
آنگاه خواهش کرده بود کــه برایش مرخصی رد کنند،
اما ریاســت محترم مربوطه زیر بار نرفته و از او خواسته
بود که همین شبانه برگردد و با توجه به باز بودن اداره
در روز دوشنبه ،س ِر کارش حاضر شود .از کملطفی این
جناب رئیس و نمونههای وی که در ادارات ما کم و بیش
هستند ،بگذریم و دعا کنیم که با مردم و کارمندانشان
مهربانتر از این باشند.
به هر حال از آنجا کــه این تغییر تعطیــات بهخاطر
رعایت قانون صورت گرفته است جای اعتراض ندارد ،اما
میتوان پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از سردرگمی
مردم در این قانون تجدید نظر شــود .شــاید بهتر این
باشد که قانون به شکلی اصالح شود که تعطیالت عید
فطر2 ،روز باشد اما نه اینکه لزوماً با روز عید فطر شروع
شود .یعنی تعطیلی اعالم شده در تقویم به قوت خودش
باقی بماند؛ حاال چه عید فطر باشــد و چه آخر رمضان.
اینطوری هم تکلیف مردم روشن میشود و میتوانند
براســاس برنامههای تنظیمی رفتار کنند و هم تکلیف
ادارات و شــرکتها .ضمن آنکه بین رئیسان و مدیران
ادارات و مرئوســان آنها هم جنگ اعصاب و کدورت و
دلخوری پیشنمیآید و عید فطر عزیز به کام کســی
تلخ نمیشود.

عدد/خبر
زادروز
تقویم
اوستا میشناسیم در سال  ۱۳۰۸در خانوادهای که به شعر
و ادبیات عالقه داشتند و در شهر بروجرد بهدنیا آمد .پدر
بزرگ مادری او ،شــاعری خوشقریحه بود که در شــعر
رعنا تخلص میکرد .محمدرضا نخســتین شعرش را در
10سالگی ســرود و آن را ســر کالس خواند .شعر درباره
عاشورا بود .ابراز لذت معلم از شهر او ،تشویقش کرد که این
کار را ادامه بدهد تا جایی که بهخاطر قصیدههای زیبایش،
لقب ملک الشعرای زمان را از آن خود کرد .در 25سالگی
جوانترین اســتاد دانشــگاه تهران بود که زبان و ادبیات
فارسی ،فلسفه ،فلسفه تاریخ ،تاریخ هنر ،تاریخ اجتماعی
هنر ،زیبایی شناســی ،روش تحقیق در زیباییشناســی
و تاریخ موســیقی تدریس میکرد .البته او شاعری نبود
که نســبت به اتفاقهای زمانهاش بیتفاوت باشد .بعد از

کودتای 28مرداد ،32بهخاطر شعری که سرود و به مذاق
رژیم پهلوی خوش نیامد ،راهی زندان شــد.بعد از آزادی
همانطور که دوست داشت شعر میگفت:
« خانهها ویــران پي آبادی کاخی چراســت؟ /تا ســزد
خودکامهای را دستگاه خودســری» .نخستین مجموعه
شــعرش با نام «کاروان رفته» را همان سال منتشر کرد.
شاید قدیمیترها هنوز سخنرانیهای او را که بعد از انقالب
در برنامه «مرزهای دانش» رادیو پخش میشــد ،به یاد
داشــته باشــند؛ بحثهایی درباره ادبیات جهان .مهرداد
اوستا نیم ساعت مانده به شــروع کالس تاریخ موسیقی،
در شورای شــعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشغول
تصحیح شعری بود که بر اثر ســکته قلبی درگذشت .از او
40اثر تحقیقی و تالیفی هنری و ادبی منتشر شده است.

قصه شهر

میراث من

همیاران سالمتی

زیر طاق استناد

میگوینــد زمان
فاطمه عباسی
استاندارد رسیدن
اورژانس بر بالین بیماران در کالنشهرها
12دقیقه است .با این حال خیلی پیش
آمده که به دالیل گوناگونی مثل ترافیک
یا دسترســی محلی نامناســب بهویژه
در شــهر تهران ،اورژانس دیرتر از زمان
معمول از راه برسد و زمان طالیی نجات
بیمار از دست برود .به همین دلیل هم
مســئوالن اورژانس درصدد هستند تا
طرحــی را با عنوان «اورژانــس یار» به
اجرا در بیاورد که کمی از این مشکالت
کاســته شــود .آنطور که رئیس مرکز
اورژانس تهــران توضیح داده ،این طرح
در واقع همکاری این مرکــز با افرادی
است که مدرک پزشــکی و پرستاری یا
تحصیالت مرتبط با فوریتهای پزشکی
دارند .در واقــع اورژانس درنظر دارد در
هر کوچه یا محلهای چنــد اورژانسیار
داشــته باشــد تا در زمان ضــروری به
اورژانس کمک کنند .البتــه اینکه این
همکاری قرار است به چه شکل تعریف
شود ،هنوز معلوم نیست و این مسئول
گفته که در اینباره در حال برنامهریزی
هستند ،اما آنچه مشــخص است اینکه
افراد بعد از آموزشهای الزم ،قرار است
در مواقع بحرانی در ارائه خدمات اولیه
به بیماران کمک کــرده و نجاتدهنده
باشــند .همانطور که میدانید لحظات

شنبه

اولیه مواجهه با مصدوم و بیمار فوقالعاده
با اهمیت اســت و زمان از دســت رفته
جبران ناپذیر خواهد بود و اینجاست که
یک اورژانسیار ،در صورت دیر رسیدن
تیم پزشــکی اورژانــس ،میتواند جان
بیمار را به موقع نجات دهد.
این را هم بگوییم که طرح اورژانسیار با
اینکه یک طرح داوطلبانه است ،اما بدون
مزایا نیست و حتما مزایایی برای افرادی
که با اورژانس همکاری میکنند درنظر
گرفته میشود ،چرا که فعالیت این افراد
با امدادگران داوطلب ســایر سازمانها
که حقوق و مزایایی دریافت نمیکنند،
کامال متفاوت اســت .این طرح البته در
ســا لهای اخیر در برخی از شهرهای
کشــور به اجرا در آمده و موفق هم بوده
است .حاال باید دید اجرای این طرح در
تهران تا چه اندازه میتواند کمککننده
باشد و از تعداد مرگومیرها ،بهخاطر دیر
رسیدن اورژانس ،بکاهد.

بزرگترین دســتهبندی زندگی بشــر،
سارا کریمان
دوره حضــور او بر این کــره خاکی را به
2قســمت پیش از تاریخ و پس از آن مورد مطالعه قرار میدهد .اگرچه
این دستهبندی بسیار گنگ و مبهم است ،اما وجه قابلتوجه آن ،اهمیت
نوشتار است .گویی انســان پیش از نگارش در حالت نازلی از حیات قرار
داشته است.
ارتباطات انسانی پیش از این دوره مطلقا کالمی بود و عدمثبت آوا و کلمه
هرگونه فرهنگ و دســتاوردی را در معرض تغییر یا زوال قرار می داده
است .ادبیات بهعنوان بارزترین وجه هویت انسانی تنها با ثبت و نگارش
محفوظ میماند .اینکه مبدا نگارش مرکز فالت ایران است یا میانرودان
تنها مناقشهای در حوزه باستانپژوهی است اما یقیناً مکتوبات باستانی
در محدوده تمدنی ما سرآغازی در افق فرهنگی جهان قلمداد میشود.
هفدهم اردیبهشتماه روز ملی میراث مکتوب و اسناد ملی است؛ روزی
که یادآور میشــود گســتره میراث مکتوب ایرانزمین ،کرانهای ناپیدا
دارد .گویهای شمارشی دوران نوسنگی ،نشانههای الفباگون جیرفت،
کتیبههای نقش شده با خط میخی و هرآنچه پس از آن بر هر لوح سخت
و سنگی یا نرم و کاغذی به نگارش درآمد ،از شاهکارهای درخشان ادب
پارسی تا حوالهجات طبی و درمانی ،خواه نسخهای یگانه و مجرد ،خواه
نگارهای آراسته به زیور طبع ،همه ستونی مستند زیر طاق عمارت میراث
فرهنگی سرزمین آفتاب و ماه است .اسناد جمع سند است و سند آیینه
جهاننما .یقین در پی سند حاصل میشود و اسناد ملی ضامن بقا و در گرو
اندیشه پایدار .انگاشتن به قدر الفی مقدم است بر نگاشتن .نگاشتن تمام
نگاه و تفکر و برداشت ماست.

بوکمارک

شکوفههای عناب
نمیدانم چه ساعتی به خواب
رضا جوالیی
میروم .وقتی بیدار میشــوم
ماه غروب کرده و ســتارهها دیگر پیدا نیســتند .بلند
میشــوم ،آهســته از پلههای چوبی پایین میروم و
کورهراه پشت قهوهخانه را در پیش میگیرم .خنکای
سحر ...چه حالت غریبی دارد این لحظه از پگاه ،پیش
از دمیدن خورشــید .همهجا آرام است و گویی جهان
چشم فروبسته .جیرجیرکها خاموش شدهاند ،صدای
مرغ حق را نمیشنوم ،باالی سرم دیگر از آن چراغانی
عظیم خبری نیست .جهان رنگ دیگری گرفته .نسیمی
از جنگلهای دوردســت میوزد .من زندهام و یک روز
دیگر را خواهم دید .حس میکنم لحظهبهلحظه این روز
را باید زندگی کنم و در عین حال از مرگ هراسی ندارم.
هماکنون حاضر به ُمردن هستم .بیهیچ تأسفی .پس
دیگر از هیچکس هراس ندارم.

دیالوگ

حوض نقاشی

به مریم گفتم نیا توو تا مثل دوتا
مازیار میری
مرد ،مردونه حرف بزنیم .مامان،
بابا خیلی خوبن سهیل ،بهخدا .وقتی نیستن میفهمی،
باور کن ،به جان آقام .دفتر نقاشی مامان جدیدتو پاره
نکنی بابا .کفترا هی حالتو میپرســن .دوست داشتی،
وقت داشتی بیا سر بزن بهشون .گریه نکنی سهیل بابا،
نه ،گریه مال َمرده ،فقط سرتو بگیر باال گریه کن ...خوب
کاری کردی بابا ،مامان تازه پیدا کردی برا خودت.

آخر مصور

تسلیحات هستهای .اثر :انریکو برتوچیولی

خانه ملت
عیالوارتر میشود؟

بیش از2دهه از آخرین افزایش تعداد
کرسیهاینمایندگیدرمجلسگذشتهاست

پایان موجسواری
با الکسا

«حال خوب» را
از مساجد شروع کنیم

مدیرکل سالمت شهرداری تهران :سالمتی به
خودمراقبتی و دانش سالمتی بستگی دارد

باتعطیلیالکساحاالجابرای
ابزارهای دقیقتر باز شده است
11

10

نکتهها
«رویا منوچهری»
معلم داوطلب با  11سال
آموزگاری بــرای كودكان
كار و مهاجر:
بیــشــــتر ایــن بچـــــهها
خانواد ههــای مـــعـــــتاد
دارنــــــد ،مـــــــا مـــــدتها
بــا خانواد ههــــایشــــان
صحبــت كردیــم تــا آنهــا
راضی شــدند روزی 2-3
ســاعت بچههایشــان
را بــه كالسهــای درس
ما بفرســتند .ســركالس
نگهداشتن این كودكان
كار آســــانی نیـســـــــت.
خشــم ایــن بـــچهها بــه
دلــــــیل شـــرایـــــطی كــه
دارنــد ،نســبت به ســایر
افراد جامعه ،بسیار زیاد
است ،آنها چشم كه باز
كردهاند ،شاهد نابرابری
بودهانــد .كســی نبــوده
نیازهایشــان را بــرآورده
كند .ما نمیتوانیم توقع
زیــادی از ایــن كــودكان
داشته باشیم
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روایت تعدادی از معلمان داوطلب از سالها آموزش به کودکان کار و مهاجر در محلههای آسیب پذیر

گزارش

زهرا جعفرزاده

روزنامهنگار

کفدســتهای مجتبی ســیاه اســت؛ به رنگ
چشــمانش ،به رنگ مژههای بلند و موهای تنک
و نازکی که باالی لبهایش ســبز شــده .اسپری
و فرچــه زردش را تکیه میدهد به دیوار گوشــه
حیاط و میدود به سمت کالس؛ یک ساعتی است
که خاله رویا ،کتاب را باز کــرده و بلند میخواند:
« بابا آب داد ».منیر ،روزهای آخرش را در مدرسه
میگذراند ،تعطیالت نــوروز ،نامــزدش کردند.
پسرعمویش 15ســال از خودش بزرگتر است و
در پیتزافروشــی برای 500هــزار تومان کارگری
میکند .خاله ستاره آنقدر رفتوآمد تا پدر را راضی
کرد همین چند ماه مانده به پایان سال ،درسش را
بخواند و بعد برود خانه شوهر .احمد ،شاگرد دیگری
است که نیمکت ،تختخوابش شده است .ساعتها
پشت چراغ قرمز ،اسپند دود میکند و حاال خسته
است .آرنج را عمود کرده بر میز و چرت میزند.
دختران را شوهر میدهند ،پسران را کارگر میکنند

رویــا منوچهری ،معلمی اســت که 11ســال به
کودکان کار و مهاجر آموزش داده است .شاگردانش
افغانســتانی ،ایرانــی و پاکســتانیاند .اغلب هم
ش هســتند و پشــت چراغقرمزها کار
دســتفرو 
میکنند .کودکان ایرانــی ،معموال مدارک هویتی
ندارند؛ مثل شناسنامه؛ به همین دلیل نمیتوانند
مدرسه رســمی بروند و در کالسهای درس کنار
ســایر مهاجران بنشــینند و درس بخوانند.رویا
میگوید« :با پیگیری تیمهای حقوقی انجمنهایی
که برای کودکان کار میکننــد ،برخی از کودکان
شناسنامهدار و راهی مدرسه شدند».
آمــوزش اولویت خانــواده این کودکان نیســت،
خانوادههای آسیبدیده در فکر معیشت ،کودکان
را راهی خیابانها و کارگاههای کوچک و زیرزمینی
ش هستند
میکنند و حا ال رویا و معلمان دیگر در تال 
تا این کودکان را از خیابانها و کارگاهها به پشــت
نیمکتهای درس بکشــانند« :حتی بعد از طرح
فرمان که به این کــودکان اجازه درس خواندن در
مدارس رسمی را میداد ،خانوادهها بهدلیل شرایطی
که دارند ،نتوانستند بچهها را به مدرسه بفرستند».
رویا ،معلم داوطلب اســت .مدتی با بهزیستی کار
کرده و یکبــار بهطور اتفاقی جــذب آگهی یکی
از انجیاوهایی شــده که میخواستند در محله
دروازهغار ،برای کودکان جشــن شب یلدا برگزار
کنند« :وقتی وارد دروازه غار شدم ،خیلی تحتتأثیر
قرار گرفتم .ما همیشــه برای خرید پرده و پارچه و
لوازم آشــپزخانه به شــوش و مولوی میرویم ،اما
هیچوقت تصور نمیکنیم که پشــت این مغازهها،
آدمها در چه شرایطی زندگی میکنند .وقتی این
محلهها را دیدم ،متوجه شــدت آســیبدیدگی
کودکان شــدم .کــودکان پابرهنــه در کوچهها
میدویدند ،لباسهایشــان کهنه بود ،ظاهرشان
و رنگ صورتشان ،نشــان از سوءتغذیه شدیدشان
داشت؛ همان بار اول کافی بود تا تصمیم بگیرم برای

این کودکان کاری انجام بدهم .البته طی 10سال
گذشته وضعیت این کودکان در این محلهها با کمک
مؤسسههای مردمی ،بهتر شده است».
رویا در ســالهای اول ،هفتهای یک تا 2روز برای
این کودکان کالس آموزشی برگزار میکرد .بعدها
خودش به فکر راهانــدازی مرکزی برای حمایت از
این کودکان افتاد« :درسهایی که در مدارس به این
کودکان آموزش داده میشد را به آنها یاد میدادیم،
به مناطق مختلف آموزش و پرورش نام ه میزدیم و
به آنها توضیح میدادیم بچههایمان چه شرایطی
دارند ،آنها هم کتا 
ب میفرستادند».
کودکان اغلب خانوادههای مهاجر و آســیبدیده،
هر روز 6صبح «برپا» دارند ،اما مقصد ،کالسهای
درس نیست« :بیشتر این بچهها خانوادههای معتاد
دارند ،ما مدتها با خانوادههایشان صحبت کردیم
تا آنها راضی شدند روزی  3،2ساعت بچههایشان را
به کالسهای درس ما بفرستند .ما در این کالسها
جز کتابهای درسی ،آموزشهای هنری ،ورزشی
و مهارتهای زندگی را هم یاد میدهیم».
برای کودکان سرچهارراه و کارگاهها سخت است
پذیرفتن اینکه مشتریانشان ،معلمهایشان شدهاند.
برایشان باورپذیر نیســت که افرادی تا این اندازه
با آنها مهربا ن هســتند« :خشم این بچهها بهدلیل
شرایطی که دارند ،نسبت به سایر افراد جامعه ،بسیار
زیاد است .آنها چشم که باز کردهاند ،شاهد نابرابری
بودهاند و کســی نبوده نیازهایشان را برآورده کند.
ما نمیتوانیم توقع زیادی از این کودکان داشــته
باشیم ».مهارتهای زندگی ،بخش قابلتوجهی از
آموزشهای این کودکان اســت .آنها در خیابانها
مورد انواع آزارها قرار میگیرنــد ،گاهی دزدیده و
فروخته میشــوند و اورژانــس اجتماعی و پلیس
وارد کار میشــود .کودکان خســته از خیابان که
به کالسهــای درس پناه میبرنــد ،یکباره غیب
میشــوند .دختران بیشــتر از پســران« :در این
خانوادهها ،دختران را خیلی زود شــوهر میدهند.
تصور کنید کودکی که اســتعدادهایش شــکوفا
شــده ،به درس عالقهمند شــده ،یکباره دیگر به
کالسها نمیآیــد ،وقتی پرس و جــو میکنیم،
متوجه میشویم ازدواج کرده اســت .این برای ما
یک سرخوردگی است .برای پسران به شکل دیگری
دچار سرخوردگی میشویم .آنها را هم وادار میکنند
ی از این افراد برای
سر کارهای جدیتری بروند .خیل 
100 ،50هزار تومان بیرون از خانه کار میکنند تا
برای پدر و مادرشان موادمخدر بخرند».
رویا میگوید برای دختران افغانستانی اغلب از ،10
11سالگی خواســتگار میآید ،از 40 ،30دختری
که سر کالسها میآیند شاید تنها  3،2نفرشان به
پایههای باالتر برسند .البته هنوز هیچکدامشان به
مرحله دیپلم نرسیدهاند.
معلمــان داوطلب که برای کــودکان کار و مهاجر
کار میکنند ،چالش زیاد دارند .آنها تنها معلم این
کودکان نیستند ،مددکار و مشــاور هم هستند و
درگیر تمام مسائل خانوادگی و مالی این کودکان
هم میشوند« :ما هر روز یک چالش جدید داریم،
برای این کودکان در خانه اتفاقات عجیب و غریبی
میافتد ،یک شب کودک را بهشدت کتک میزنند

و فردا با دست و پای کبود سر کالس حاضر میشود.
موردی داشتیم که بچه را در خانه داغ کرده بودند
و فردایش با بدن ســوخته پیش ما آمد .این بچهها
شــاهد اتفاقات بســیار بدی در خانهها هستند و
زمانیکه وارد فضای آموزشــی میشــوند ،شروع
میکنند به برونریزی که اغلب بهصورت خشونت،
گریه و لجبازی خودش را نشان میدهد .دختران ما
خیلی وقتها حالتهای افسردگی دارند ،گاهی سر
کالس میآیند و از مــا میخواهند که فقط به آنها
غذا بدهیم و بگذاریم که بخوابنــد .ما از دیدن این
بچهها بهشدت اذیت میشــویم ،آنها را به مشاوره
میفرستیم و سعی میکنیم کمکشان کنیم».
درس اولویتشان نیست

کودکان اغلب خســتهاند و برخی ســرکالسها
میخوابند .خاله ســتاره کاری به کارشان ندارد و
میگذارد بخوابند .بچههای کار همیشه خستهاند،
صبحها خسته از درگیریهای خانه و شبها کالفه
از ساعتها کار در چهارراهها و متروها و اتوبوسها.
ش هستند یا کارگر یا سرچهارراهها
آنها یا دستفرو 
شیشه پاک و اســپند دود میکنند .خاله ستاره،
افغانســتانی اســت ،اما میگوید کــه هیچوقت
تجربههای تلخ و سختی مانند این کودکان نداشته
است .در تهران به دنیا آمده و کارهای خانگی کرده:
«ما هیچ وقت در خیابــان کار نکردیم و محلهمان
مهاجر نشــین نبود .هیچوقت تصــور نمیکردم
دنیای این کودکان مهاجر تا این اندازه تلخ و سخت
باشد ».ستاره رستمی36 ،ساله است و 2دختر دارد؛
10ساله و 7ماهه7 .سال پیش خیلی اتفاقی معلم
این کودکان شد و به عضویت «شبکه یاری کودکان
کار» درآمــد .او تا مقطع پیشدانشــگاهی درس
خوانده و حاال معلم پیشدبستانی تا پنجم ابتدایی
است« :برای من فرقی نمیکند که بچهها اهل کجا
هستند ،بیشتر این بچهها ،کودکان کارند و شرایط
خودشان را دارند ،خیلیوقتها شده که دیر بیایند و
درس نخوانند یا مشقهایشان را ننویسند ،ما خیلی
به آنها سخت نمیگیریم ».ستاره رستمی میگوید
که این کــودکان مهاجر مــدارک هویتی ندارند و
اغلب بهصورت غیرقانونی زندگی میکنند ،امکان
تحصیل رسمی مثل سایر بچهها ندارند و نمیتوانند
بهراحتی وارد دانشگاه شــوند ،آنها آینده روشنی
برای خود نمیبینند ،هرقدر هم که استعداد داشته
باشند ،باز هم امید چندانی ندارند« :پدر و مادرها
به دخترانشان میگویند تا کی میخواهید درس
بخوانید؟ آخرش که باید شوهر کنید .بچهها اینها را
میدانند ».ستاره ،هر روز و هر شب ،درگیر مشکالت
این کودکان است؛ آنقدر که یک دوره بهدلیل فشار
روحی ،پزشک از او خواست تا در خانه بماند3 .ماه
خانهنشین بود ،اما آنقدر کابوس دید و آنقدر گریه
کرد که همسرش از او خواســت دوباره به مدرسه
برگردد« :آن 3ماه ،هر شب ،خواب بچهها را میدیدم
که دستشان را به سمت من دراز کردهاند و کمک
میخواستند ،هر صبح ،هر شب ،در فکر آنها بودم ،در
نهایت ناچار شدم برگردم ».ستاره میگوید خانواده
این کودکان درگیر فقر و مشکالت معیشتی هستند؛
آنها آســیبهای زیادی دیدهاند و کودکانشان در

کوچه و خیابان ،در معرض اتفاقات خطرناکی قرار
دارند« :به یکی از کودکان در خیابان تجاوز شده بود،
ما خبر نداشــتیم ،مدتها سر کالس پرخاشگری
میکرد ،پدرش اعتیاد داشت و مادرش کار میکرد،
رفتارهای خاصی داشت ،من متوجه حالتهایش
شدم و در نهایت با تیم مددکاری صحبت کردیم،
وقتی روانکاو آمد ،از میــان صحبتهایش متوجه
شدیم که چه اتفاقی برای او افتاده است».
ترکتحصیلیها رها نمیشوند

اغلب کودکان کار و مهاجر ،با ســالها تأخیر سر
کالسهای درس مینشینند ،آنها تا آن زمان حتی
یک مداد دست نگرفتهاند ،کتابی ندیدهاند و دفتری
نداشــتهاند و در 9 ،8ســالگی الفبا را میآموزند:
«این بچهها هیچ ســوادی ندارند؛ درحالیکه باید
در کالس چهــارم یا پنجم باشــند .گاهی نزدیک
به 2ســال طول میکشــد تا کودکی آب و بابا را
یاد بگیرد ».مریم علیمحمدی بیشــتر از 5سال
ســابقه معلمی برای این کودکان را دارد .فارسی و
درسهای کالس اول را به ایــن کودکان آموزش
میدهد31 .ساله است و مهندسی کامپیوتر خوانده
اســت .او قبال برای کودکان محله «خاک سفید»
تهران معلمی کرده و حاال چندســالی است که در
یکی از مؤسسههای مردمی در مازندران ،مشغول
تدریس این کودکان اســت« :تا قبل از سال ،92
کودکان مهاجر هم ســر کالسهای درس حاضر
میشدند ،اما وقتی ورود افغانستانیها به مازندران
ممنوع شد ،این کودکان هم همراه خانوادههایشان
به شهرهای دیگر مهاجرت کردند و دیگر کمتر با آنها
کار میکنیم؛ البته گاهی هم میآیند ،اما حضورشان
موقتی است و اغلب هم زبالهگردند ».مریم میگوید
که برخی از محالت حاشــی ه مازندران ،شــباهت
زیادی به محالت حاشی ه تهران دارد؛ حتی بسیاری
از کســانی که در محالت حاشــیه و آسیبدیده
تهران زندگی میکنند ،اقوامی در مناطق حاشیه
ساری دارند .خیلی از بچههای تهران را در همین
محلهها هم بینیم« :ما در برنامههای شناسایی این
کودکان ،با افرادی مواجه میشویم که ساکن خاک
سفید ،دروازه غار و محله لبخط تهران هستند و
برای مدتی به این شــهر میآیند .دستفروشی در
میان این کودکان زیاد است؛ هر چند که معضالت
و آســیبهای این محله کمی متفــاوت با تهران
اســت .بچههای اینجا درگیر بزه هم میشوند ».با
این همه اما مریم میگوید که کودکان برای آمدن
سر کالسهای درس ،عالقه زیادی دارند و ارتباط
خوبی میگیرند .آنها سر کالسها خشونتشان را
کمتر میکنند« :این کودکان آنقدر در فضای خانه
و محله آســیب دیده و مهر ندیدهاند که وقتی سر
کالسها میآیند در ابتدا ارتباطگیریشان سخت
است ،آنها باور نمیکنند عدهای آمدهاند تا به آنها
یاد بدهند.آنها اینهمه مهربانــی ندیدهاند .اوایل
واکنشهای زیادی نشان میدهند؛ به همین دلیل
بسیاری از معلمان قبل از شروع کار با این کودکان
دورههای آموزشی میگذرانند ».بسیاری از معلمان
این کودکان نیاز به مشاور دارند ،آنها باید بدانند که
با کودکان آسیبدیده چطور باید رفتار کرد« :برای

ما خیلی لذتبخش است که بچهها بعد از یادگیری
الفبا ،نخستین اســمی که دوست دارند بنویسند،
اسم معلمشان است ».مریم را خاله صدا میکنند
و به همین اندازه هم ارتباطشــان صمیمی است:
«ما بچههایــی که ترک تحصیــل میکنند را رها
نمیکنیم ،از آنها میخواهیم به کالسهای هنری و
ورزشی بیایند .همین اتفاق سبب میشود تا دوباره
به درس خواندن عالقهمند شــوند .برای بچههای
ما از این اتفاقات زیاد افتاده است؛ حتی در کنکور
هم قبول شــدهاند ».مریم هــم از وضعیت ازدواج
زودهنگام کودکان ،بهعنوان عامل ناکامی معلمان
یاد میکند .او میگوید بســیاری از این دختران،
ازدواجهای بدی میکنند و بعــد از ازدواج تماس
میگیرند و از وضعیت سختشان میگویند.
کودکان افغانستانی مضطربتر شدهاند

سمیه امیری 37ساله ،تجربه مشابهی با معلمان
دیگر دارد .او از سال 90برای کودکان کار و مهاجر
معلمی کرده و از مدتها قبل بهدلیل کرونا ،بیشتر
کالسها را بهصورت مجازی برگزار کرده است .حاال
کالسهای مجازی بهتدریج در حال جایگزینی با
کالسهای حضوری اســت« :مشاهدات ما نشان
میدهد خانواده این کودکان فقیرتر شــدهاند ،ما
نشانههای این فقر را در ســوءتغذیه این کودکان
میبینیم .آنها مشکل معیشت دارند و میزان فقر،
تعداد ساعتهای حضور در کالسشان را مشخص
میکند ».اغلب شاگردانش ســاکنان محلههای
گمرک ،راهآهن و خیابان وحدت اسالمیاند .سمیه
حاال بیشتر از قبل متوجه تغییرات روحی بسیاری
از این کودکان شده است.
او میگوید پــس از اتفاقات اخیر در افغانســتان
بســیاری از ایــن کــودکان ،مضطــرب و نگران
شدهاند .آنها اقوامی در افغانستان دارند که نگران
سرنوشتشان هستند .این تغییر را در نوشتهها و
نقاشیهایشان میبینند« :وقتی به بچهها نقاشی با
موضوع آزاد میدهیم ،آنها شعلههای آتش و تانک
میکشند ،پناهگاه نقاشــی میکنند ،آدمهای در
حال فرار را میکشند .حتی مادرانشان میگویند
که آنها اغلب شــبها ،کابوس میبیننــد و این
موضوع روی میزان تمرکزشــان در درسها هم
تأثیر میگذارد ».حاال همین شرایط معلمان را هم
درگیر کرده ،آنها ناخودآگاه وارد زندگی شخصی
این کودکان میشــوند ،برخالف معلمان مدارس
رسمی که تنها چند ساعت با این کودکان در ارتباط
هســتند .معلمان کــودکان کار و مهاجر ،بهطور
مســتقیم با روحیات این کــودکان ارتباط دارند.
باید به آنها کنترل خشم و شناسایی احساسات را
یاد بدهند« :گاهی برخی کودکان با چاقو و زنجیر
بــه کالس میآیند؛ چــون در محلههایی زندگی
میکنند که خفتگیری و درگیری زیاد است.
ما باید بتوانیم طوری با آنها رفتار کنیم که آنها از
این وسایل استفاده نکنند .تعدادی از این کودکان
درگیر پروندههای خالف هســتند ،پســران این
خانوادهها خیلی زود وارد جهان
بزرگسالی میشوند و خشونت
زیــادی را تجربــه میکنند».

عکس :همشهری /علیرضا طهماسبی

پای تخته سیاه ،با کودکانکار

بــرای ایــن كــودكان در
خانــه اتفاقــات عجیــب
و غریــب میافتــد ،یــك
شــب كودك را به شدت
كتــك میزننــد و فــردا با
دســت و پــای كبــود ســر
كالس حاضر میشــود،
یــا مــوردی داشــتیم كــه
بچــه را در خانــه داغ
كــرده بودنــد و فردایــش
بــا بــدن ســوخته پیــش
مــا آمــد .ایــن بچههــا
شــاهد اتفاقــات بســیار
بدی در خانهها هســتند
و زمانیكــه وارد فضــای
آموزشـــــی میشــــوند،
شــروع میكنند به برون
ریــزی كــه اغلــب بــه
صورت خشونت ،گریه و
لجبازی خودش را نشان
میدهد

ســتاره رســتمی ،معلــم
افغانستانی:
ایــن كــودكان مهاجــر
مــدارك هویتــی ندارنــد
و اغـــلـــب بــه صــورت
غـــیرقــانــونــــی زنـــدگی
مــــیكـــنــــنــــــد ،امكـــان
تحصیــل رســمی مثــل
ســایر بچههــا ندارنــد و
نمیتواننــد بــه راحتــی
وارد دانشــگاه شــوند،
آنها آینده روشــنی برای
خــود نـــمیبیننــــد ،هــر
چقدر هــم كه اســتعداد
داشــته باشــند ،بــاز هم
امیــد چندانــی ندارنــد:
پـــــدر و مـــــادرهــــــا بــه
دخترانشــان میگوینــد
تا كی میخواهید درس
بخوانیــد؟ آخــرش كــه
باید شوهر كنید .بچهها
اینها را میدانند

«ســمیه امیــری» معلم
كودكان آسیبدیده:
گاهــی برخــی كــودكان
بــا چاقــو و زنجیــر بــه
كالس میآینــد ،چــون
در محلههایــی زندگــی
میكنند كه خفت گیری
و درگیــری زیــاد اســت.
ما بایــد بتوانیم طوری با
آنها رفتــار كنیم كــه آنها
از این وســایل اســتفاده
نكننــد .تعــدادی از
ایــن كــودكان درگیــر
پروند ههــای خــاف
هســتند ،پســران ایــن
خانواد ههــا خیلــی زود
وارد جهــان بزرگســالی
میشــوند و خشــونت
زیادی را تجربه میكنند

نگاه

حمید سوری

اپیدمیولوژیست

درسهایی که باید از
دوران شیوع کرونا گرفت
هماکنون ما در مرحلهای قــرار گرفتهایم که
وضعیت کرونا ،کنترل شــده و مدیریت شده
است .با این همه اما در بیش از 2سال گذشته،
ما دچار خطاهایی شــدیم که در این متن به
بخشهایــی از آن میپردازیــم .اول اینکه ما
برای مواجهه با یک پاندمی ،آمادگی نداشتیم
و برخالف برخی کشورها از اپیدمیهایی مثل
سارس و مرس درس نگرفته بودیم.
مرکز کنتــرل بیماریهای کشــور از چابکی،
چاالکی و به روز بودن ســالها عقب افتاده بود
و در ماههای ابتدایی نتوانســت نقش خود را به
خوبی بازی کند (مقایسه کنید با سی دی سی
اروپا ،کرهجنوبی ،نیوزیلند و حتی ویتنام) .نکته
قابل توجه این است که مفهوم ،معنا و زبان در
درک و اســتفاده از واژهها مهماند؛ بهکار بردن
عباراتی مثل ســرعت چرخش ،تقویتکننده،
ناقل بیماری ،موج و مانند اینها را زیاد شنیدیم
که تمام این اصطالحات ،نادرست بودند .تأیید
فوری واکسنها که هنوز هم ادامه دارد و ادغام
فازهــای کارآزماییها ،رعایــت نکردن اصول
کارآزماییها حتی در مســیر ســریع ازجمله
اشتباهات دیگری بود که در این مدت رخ داد.
نکته دیگر ،تزریق دوزهای مکرر بدون شواهد
بومی و بدون ســنجش ســطح ایمنی جامعه،
همچنین باال نبودن میزان تستگیری از مردم
برای تعیین وضعیت اپیدمــی ،از دیگر نکاتی
است که بهعنوان خطاهای دوران شیوع کرونا
به شمار میرود .در کنار همه اینها ،سپردن کار
بهدســت افراد غیرمتخصص و نشــر اطالعات
اشتباه از رسانههای جمعی و همچنین کنترل
نکردن رســانههای مجازی برای جلوگیری از
نشر شایعات و اطالعات نادرست ،ایراد دیگری
است که برای شیوع کرونا میتوان به آن اشاره
کرد .ارزشــیابی نکردن مداخالت انجام شده،
تصمیمگیــری و اظهارنظر بدون مســتندات
علمی ،استمرار نداشتن تیمهای واکنش سریع و
کنارگذاشتن طرح بیماریابی «شهید سلیمانی»
برای کنترل بهتر وضعیت شیوع کرونا ،خطای
دیگر بود .در کنار همه اینها موضوع قابل توجه
دیگر این اســت که در این مــدت ،از نیروهای
مردمی و بسیجیهایی که بدون توقع به خدمت
مردم آمدند ،هم به خوبی قدردانی نشد .درس
دیگری که در این مدت آموختیم این است که
بیماری همهگیر به همــان اندازه که موضوعی
علمی اســت ،به مســئله ارزشها هم مربوط
میشود .درک این نکته بســیار مهم است که
برخی از بزرگترین شکســتهای ما در پاسخ
به کووید19-هیچ ارتباطی به کمبود واکســن
نداشت ،ناتوانی در اثبات اینکه ماسکها چقدر
میتوانند در کنترل بیماری نقش داشته باشند،
اینکه چقدر تســتگیری برای قرنطینه کردن
و ایزوله کردن افراد آلــوده به ویروس میتواند
نقش مهمی داشته باشد ،یا اینکه «تهویه» تا چه
اندازه میتواند از انتقال بیماری جلوگیری کند،
ازجمله نکاتی اســت که مورد توجه جدی قرار
نگرفت .مسئلهای که در این مدت به خوبی مورد
توجه قرار نگرفت ،موضوع اخالق و ارزشها بود.
نکته دیگری که بیش از  2سال گذشته آموختیم
هم این اســت که ما در ارتباط با شاغالن حوزه
سالمت و متخصصانی که از جان و درآمد خود
گذشــتند و به خدمت مردم آمدند ،به درستی
قدردانی نکردیم و بســیار راحت خودشــان و
تجربیاتشان را کنار گذاشتیم.از ظرفیت علمی
و تحقیقاتی کشور برای کنترل بیماری بهخوبی
استفاده نکردیم و نقش فناوریهای جدید را در
مدیریت اپیدمی نادیده گرفتیم.
همچنین از دادههایی که بــا بودجه هنگفتی
جمعآوری میشد ،به درستی استفاده نکردیم
و به بهانه محرمانه مانــدن اطالعات و دادهها،
محققان و دســتاندرکاران را از دسترسی به
اطالعات محروم کردیــم .مداخلههایی بدون
اثربخشــی یا هزینه اثربخش مانند دورکاری
و قرنطینــه و ضدعفونــی شــهرها و تعطیلی
کالسهــای درس دانشــجویان تحصیــات
تکمیلی و ترددهای شبانه و مانند اینها را انجام
دادیم ،بدون اینکه بررسیهای ویژهای درباره
اثربخشیشان داشته باشیم و با همین وضعیت
هم برای مدتها آنها را ادامه دادیم .زمان ورود
واکسن به کشور با تأخیر انجام شد و از بسیاری
از کشورها ،ماهها برای شــروع واکسیناسیون
عمومی عقــب ماندیم .زمانی هم که واکســن
کرونا وارد شد ،با واردات بیرویه به نیاز جامعه
و استقبال مردم توجه نشــد و تولیدکنندگان
واکســن داخلی که تعدادشــان کم هم نبود،
ورشکسته شدند و حاال در تالش هستند تا برای
واکسنهایشان مشتری خارجی پیدا کنند.
حتی واکسنهای اهدا شــده برخی کشورها
را درحالیکه واکســنهای تولید داخل روی
دســتمان مانده بود پذیرفتیم و این احتمال
را ندادیم که ممکن اســت این واکســنها با
هدف شکســت دادن تولیدکنندگان داخلی
واکسن ،به کشــور اهدا شده باشــد و در کنار
همه اینها مهمترین نکته این اســت که برای
نظارت بر مدیریت اپیدمی در کشور دیر اقدام
کردیم .بارها دچار عادی انگاری شــدیم و به
محض کاهش موارد مرگ و بســتری اپیدمی
را تمامشده تصور کردیم .معیارهای اشتباهی
(مانند رنگبندی شهرها) برای سنجش سطح
خطر ،برآورد خطر (مثال در کودکان) انتخاب
کردیم .البتــه همه اینها به معنی ناسپاســی
از زحمات و تالشهای خوب انجام شــده در
کشور برای مقابله با شیوع کرونا نیست .به هر
حال اقدامات قابل توجهی برای مقابله با کرونا
صورت گرفت .اینها درسهایی است که برای
ادامه راه و در مواجهه با بیماریهای دیگر ،باید
از آنها آموخت.
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نقلقولخبر
مالک شریعتی
نماینده تهران
مجلــس ،کامــا دســت دولــت را دربــاره
موضــوع ارز ترجیحــی باز گذاشــته اســت
تــا براســاس سیاســتهایی کــه دارد و
اقتضائاتی که مورد بررسی قرار میدهد،
نســبت بــه حــذف کامــل یــا تدریجــی ارز
ترجیحــی کــه ازمنابــع غیردولتــی تامیــن
خواهد شد ،تصمیمگیری کند اما باید در
اینباره به مجلس نیز گزارش دهد.

خبر

سفرا سفارتخانهها را متحول کنند
رئیس کمیته روابــط خارجی مجلس با اشــاره به تحوالت
اخیر در برخی از ســفارتخانهها ،گفت :وزارت خارجه سفرا
و دیپلماتهای تازه نفس ،متعهــد و متخصص را باید ب ه کار
گیرد و به سمت کارآمدی و توانمندی پیش رود تا تحول در
حوزه دیپلماسی و فعالیت ســفارتخانهها رقم بخورد.عباس
گلرو افزود :حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی از حوزههای
حرفهای است و هر کسی که در این موقعیت قرار میگیرد باید
دانشآموخته این حوزه باشــد و کسی باشد که بر کار روابط
خارجی در سطوح منطقهای و بینالمللی اشراف داشته باشد.
وی افزود :در دنیای روابط بینالملل امــروز روابط از حالت
تکبُعدی سیاسی -امنیتی خارج شــده و کارکرد سیاست
خارجی چند بُعدی شــده اســت؛ لذا موضوعات فرهنگی،
اقتصادی ،تکنولوژی ،فناوری ،امور مربوط به فعالیت بانوان
و طیف متونــی از موضوعات در حوزه سیاســت بینالملل
مطرح است و طبیعتا هر کسی که در این حوزه مشغول بهکار
شود باید از حداقل آشــنایی و حداکثر تسلط در این حوزها
برخوردار باشــد.وی یادآور شد :درآســیا ،آفریقا و آمریکای
التین ظرفیتهایی داریم که وزارت خارجه باید برای تقویت
روابط اقتصادی و سیاسی از آن به درستی استفاده کند /.مهر

عکس :همشهری /امیرپناهپور

احمد وحیدی
وزیر کشور
روند سرشماری اتباع افغان و دیگر اتباع
آغــاز شــده و درتــاش هســتیم ایــن اقدام
در بــازه زمانــی محدودی بــه انجام برســد.
سرشــماری بــرای اتبــاع اجبــاری اســت و
درصــورت همــکاری نکــردن ایــن افــراد،
حضور آنان در کشور غیرقانونی تلقی شده
و به ناچار با افرادی که به شکل غیرقانونی
در کشور زندگی کنند برخورد خواهد شد.

خانه ملت عیالوارتر میشود؟
بیش از 2دهه از آخرین افزایش تعداد کرسیهای نمایندگی در مجلس گذشته است
گزارش

حمیدرضا بوجاریان

خبرنگار

آخرین افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای
اسالمی مربوط به ســال  ۱۳۷۸است .در این سال،
تعداد نمایندگان از ۲۷۰نفر بــه  ۲۹۰نفر افزایش
یافت .پس از این با وجود افزایش جمعیت کشور
اقدامی برای افزایش تعداد نمایندگان انجام نشد.
اخیرا زمزمههایی در مجلس شــنیده میشود که
براساس آن تعدادی از نمایندگان خواستار افزایش
کرسیهای نمایندگی مجلس هستند .همشهری
در گفتوگو با محمدجواد کولیوند ،رئیس ســابق
کمیسیون شوراهای مجلس دهم به بررسی موضوع
و چرایی ماجرای افزایش نیافتن تعداد نمایندگان در
گذشته پرداخته است.
بر اســاس اصل 64قانون اساسی هر
10سال باید به تعداد کرسیهای نمایندگی مجلس
20نفر اضافه شود .آیا این افزایش الزامی است ؟

اضافه شدن نمایندگان مجلس براساس اصل 64قانون
اساسی موضوعی است که محمل کامال قانونی دارد.

براین اساس ،به فاصله هر 10سال یکبار باید حداکثر
20کرسی به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی
اضافه شود .این به آن معناست که این عدد میتواند
کمتر از 20نماینده را نیز شامل شود و نباید اینطور
تصور شود که حتما باید حداکثر سقف پیشبینی شده
در قانون اجرا شود.
آیا شاخصی برای این موضوع
تدوین شده تا افزایش تعداد نمایندگان بر
این اساس انجام شود؟

در مجلس دهم عالوه بر شاخصهایی که در
قانون اساسی برای افزایش تعداد نمایندگان پیشبینی
شــده بود ،چند شــاخص جدید نیز در کمیسیون
شوراهای مجلس دهم مدنظر قرارگرفت تا براساس آن،
نمایندگان افزایش پیدا کنند .بر این اساس10،شاخص
شامل مقدار محرومیت ،تعداد روســتاها ،بخشها،
محدودههای مرزی ،فاصله میان شهرها و جمعیت و
نیز برخی دیگر از شاخصها به شرایط عمومی برای
افزایش تعداد کرســیهای نمایندگی افزوده شد .در
آن دوره ،مذاکراتی بــرای افزایش نمایندگان انجام و
مقررشد 40کرسی به تعداد نمایندگان مجلس اضافه
شــود .در آن زمان اختالفاتی وجود داشــت و تالش

کردیم براساس شاخصها تعداد افزایش نمایندگان را
برای هر استان در نظر بگیریم.اما همین تعداد هم در
نهایت به سرانجام نرسید.
مشکل کجا بود؟

تحقق این موضوع با تأیید بار مالی آن از سوی دولت
یا ارائــه الیحهای برای ایــن منظور ممکن
بود .تنها مرتبهای که دولت بار مالی چنین
افزایشــی را پذیرفته بــود در دوره مجلس
هشــتم بود و بعد از آن دولت هرگز چنین
الیحهای را بــه مجلس ارائه نکــرد .وقتی
طرحی در چنین وضعیتی قرار میگیرد ،مشمول ماده
75قانون اساسی میشود.
مشکل تنها مســئله اعتبار برای
اجرای قانون بود؟

نه مشکل تنها این نبود .شاخصهای قانونی هم وجود
داشت که کار را پیچیده میکرد .براساس شاخصهای
تدوین شده در قانون اساســی و نیز کارشناسیهای
انجام شــده ،تعداد نمایندگان باید براســاس تعداد
واجدان شرایط نمایندگی تعیین میشد .بر این اساس،
بهدلیل حرکت جمعیت از منطقهای به منطقه دیگر
شاهد افزایش یا کاهش جمعیت در یک حوزه انتخابیه

بودیم .براساس شاخصهای تعریف شده باید به ازای
هر 150هزار واجد شرایط رأی دادن یا هر 250هزار
جمعیت در یک منطقه ،یک نماینده به مجلس راه پیدا
کند .اکنون در برخی استانها بهدلیل کوچ جمعیت
از منطقهای به منطقــهای دیگر ،حدنصاب جمعیتی
به هم خورده است .چون در گذشــته منطقهای که
حدنصاب جمعیتی خود را از دســت داده است تعداد
معینی نماینده داشته است که امکان کم کردن تعداد
نماینده آن حوزه به دالیل مختلف وجــود ندارد .به
این دلیل ،شاهد هستیم منطقهای با جمعیت کمتر
نمایندگان بیشتری در مجلس دارد و منطقهای دیگر
با جمعیت بیشتر ،نمایندگان کمتری در مجلس دارد
که این موضوع خود به بروز چالشهای دیگری منتهی
میشــود .چالش دیگر،به ناهمگون بودن تقسیمات
کشوری با حوزههای انتخابیه برای انتخابات مجلس
است .تقسیمات کشوری براساس رأی هیأتوزیران
تعیین میشود؛ بهعنوان مثال نمایندهای در استانی
داریم که در تقسیمات کشوری آن منطقه جزو استان
دیگری است ،اما نماینده مربوط به استانی دیگر است.
رقابتهای سیاسی میان نمایندگان یا
مسائلی مانند آن میتواند در به سرانجام نرسیدن
این طرح مؤثر باشد؟

این حرف را نمیتوان رد کــرد؛ بهعنوان نمونه اگر در
منطقهای تعداد نمایندگان بیشــتر شود ،نمایندگان
آن منطقه مشــکلی با طرح ندارند ،امــا نمایندگان
استانهایی که تعداد کرسیهای آن اضافه نشده است
با طرح مخالفت میکنند و به آن رأی نمیدهند .این
را هم باید درنظر گرفت کــه برخی دولتها عالقهای
به افزایش تعــداد نماینــدگان ندارنــد و در این راه
سنگاندازیهایی هم میکنند.
اخیرا برخــی طرح افزایــش تعداد
نمایندگان را مطرح کردهانــد .با توجه به تجربه
گذشته در اینباره فکر میکنید برای به ثمر رسیدن
این طرح باید چه اتفاقی در مجلس رخ دهد؟

2نگاه در مجلس وجود دارد که تبدیل به مشکل در
روند افزایش تعداد نمایندگان میشود .یک نگاه این
است که برای برطرف کردن مشکل در افزایش تعداد
نمایندگان باید جایگاه مجلس از خرد و منطقهای
به نگاه کالنتر مانند آنچــه در خبرگان رهبری و
انتخابات آن انجام میشود ،تغییر پیدا کند .در مقابل
عدهای چنین نگاهی را مغایر با اسناد باالدستی نظام
میدانند و میگویند در صورت کالن شــدن نگاه
نمایندگان ،مناطق و استانهای کوچکتر صدایی
در مجلس نخواهند داشــت .نمایندگان باید خود
را پایبند به شــاخصها کنند ،دست از رقابتهای
سیاسی و حوزهای بردارند .افزایش نمایندگان باید
به شــکل واقعی و به دور از البیهای سیاسی و با
هدف نمایندگی هرچه بهتر مــردم انجام و صدای
همه شهروندان در مجلس شنیده شود.

گزارش2

صندلیهای نمایندگی افزایش مییابد
با افزایش تعداد نمایندگان مجلس از  270به 290نفر در ســال
 ،1378تب و تاب افزایش تعداد نمایندگان مجلس تا دوره نهم
فروکش کرد .در میانه عمر مجلس هشــتم و در ســال ،1388
تحوالت سیاسی روز سبب شد دولت وقت از ارسال الیحه افزایش
تعداد نمایندگان در بهارستان تا سال 1390منصرف شود .در این
سال محمد نجار ،وزیر وقت کشور خبر از تدوین الیحه افزایش
تعداد نمایندگان از  290بــه 310نماینده در دولت داد ،اما این
الیحه هرگز به مجلس ارائه نشد .عالءالدین بروجردی ،رئیس وقت
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم درباره
چرایی این اتفاق به همشــهری میگوید :برای دولتها تفاوتی
ندارد که تعداد نمایندگان چند نفر باشــد .از اینرو ،دولت وقت
مخالفتی برای ارائه الیحه افزایش 20نفری تعداد نمایندگان برای
دوره نهم مجلس شورای اسالمی نداشت ،اما برخی نمایندگان
معتقد بودند در حوزههایی که تعداد نمایندگان بیشتر است باید
این افزایش اعمال شود و نیاز نیست در حوزههایی که تک نماینده
هستند ،تعداد نمایندگان افزایش یابد .او استدالل این دسته از
نمایندگان را این طور توضیح میدهد :برخی نمایندگان آن زمان
اعتقاد داشــتند ،افزودن نماینده دوم به شهری که تک نماینده
است لزوما بهمعنای بهبود شرایط آن شهر برای دفاع از آن حوزه
انتخابیه در مجلس نیست؛ بنابراین عالقه چندانی به دریافت این
الیحه از دولت و رأی دادن به آن در مجلس نداشتند .ماجراهای
میان دولت و مجلس ،با پایان عمر آن دوره مجلس به پایان رسید.
این رویه در مجالس نهم و دهم نیز ادامه یافت.
مجلس یازدهم؛ تالش برای پایان یک نافرجامی

با روی کار آمدن مجلس یازدهم ،نمایندگان خواستار پایان دادن
به ســریال نافرجام افزایش تعداد کرسیهای نمایندگی شدند.
افزایش جمعیت کشور ،تغییرات مســائل اجتماعی و فرهنگی
و تصمیمات سیاســی و حاکمیتی اصالح جــدول حوزههای
انتخابیه از جمله دالیل نمایندگان مجلس برای افزودن به تعداد
نمایندگان بود .نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی و
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره اینکه آیا
در این دوره باید منتظر افزایش تعــداد نمایندگان در مجلس
باشیم ،میگوید :این طرح دســتور کار کمیسیون امور داخلی
اســت .درطرح ،افزایش تعداد 40نماینــده در حوزههای واجد
شرایط انتخابیه به تعداد فعلی نمایندگان مجلس پیشبینی شده
است .البته مشــکلی در این زمینه به لحاظ بار مالی طرح وجود
دارد که امیدواریم دولت در این زمینه کمک و بار مالی را تقبل
کند .محمد صالح جوکار میافزاید :بخشــی از این طرح ،اصالح
جدول حوزههای انتخابیه است که هنوز نهایی نشده است.طرح
پیشنهاد شده به ازای مناطق 22گانه ،نماینده برای تهران تعیین
شود و نمایندگان ری ،اسالمشهر ،شمیرانات و پردیس مجزا از
تهران تعیین شوند؛ البته این موضوع در حال بررسی است و هنوز
نهایی نشده است.

شنبه  17اردیبهشت 1401
شماره 8489

پایان موجسواری با الکسا

اینترنت

اینترنت ماهوارهای با قابلیت سفر
استارلینک که هماکنون تنها سرویس اینترنت ماهوارهای در
حال فعالیت بهحساب میآید قابلیت جدیدی را برای نقل و
انتقال سرویس معرفی کرده است.
بهگزارش تککرانچ ،این شرکت فناوری سرویس اینترنت
خود را با ویژگی حملپذیری ( )Portabilityمعرفی کرده
که به وسیله آن کاربران میتوانند حتی در سفرهای خود نیز
به اینترنت ماهوارهای دسترسی داشته باشند.
مشــترکان این شــرکت برای اســتفاده از این خصوصیت
باید هزینه جداگانهای بهصورت ماهانــه پرداخت کنند .با
پرداخت این حق اشتراک کاربران میتوانند دیش یا به قول
استارلینک ترمینال دریافت ماهواره خود را در هر نقطهای
جابهجا کنند.

برای اســتفاده از قابلیت حملپذیری سرویس استارلینک،
کاربران باید 25دالر اضافه در ماه پرداخت کنند .این هزینه
در کنار اشــتراک ســرویس معمولی دریافت میشود که
اســپیسایکس اخیرا آن را به 110دالر در ماه افزایش داده
بود .همچنین دیش این سرویس هم 599دالر قیمت دارد.
ایالن ماسک ،مدیرعامل اسپیسایکس و ثروتمندترین فرد
جهان هم در پاسخ به یکی از مشترکان سرویس استارلینک
در توییتر گفت« :استارلینک برای خودروهای کاروان(،)RV
کمپینگ یا هر فعالیتی دور از شهرها عالی است».
اینترنت ماهوارهای استارلینک میتواند در مناطقی که حتی
موبایلها آنتن نمیدهند و شبکههایشان در دسترس نیست
سرعت باالیی را برای دسترس به شبکه جهانی فراهم کنند.
این ویژگی تنها زمانی در دسترس است که کاربران در همان
قارهای باشند که هنگام ثبتنام آدرس آن را اعالم کردهاند.
استارلینک به مشتریان خود اعالم کرده اگر بیش از 2ماه از
سرویس خود در کشور دیگری استفاده میکنند ،باید آدرس
ثبت شده خود را تغییر دهند.
ایالن ماســک اخیرا در توییتر خود از قابلیتی گفته بود که
برق تجهیزات اینترنت ماهوارهای را از فندک خودرو تامین
میکند .بهگفته او در آینده میتوان از این رویکرد کممصرف
برای ارائه ســرویس اینترنت ماهوارهای در ســفر استفاده
کرد .البته برای اســتفاده از این اینترنت در سفر باید دیش
آن بهصورت کامل روی خودرو نصب شود و به همینخاطر
بیشتر مناسب خودروهای کمپینگ بهحساب میآید.

با تعطیلی الکسا حاال جا برای ابزارهای دقیقتر باز شده است .تأثیرگذاری یک سایت دیگر تنها محدود به تعداد بازدید نیست
فناوری

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

زمانی ورد زبان بســیاری از تولیدکنندگان محتوا،
سایتهای خبری و خبرگزاریها ،الکسا بود .حتی
بعضی از سازمانها با استفاده از روشهای مختلف،
رتبهخــود را در این ســایت افزایــش میدادند تا
ارزشگذاری خود را بیشتر نشان دهند .با این حال،
الکسا در اواخر سال  2021اعالم کرد که این سایت
در اول ماه مه 2022بهکار خود پایان میدهد .این
ســایت در زمان موعود تعطیل و البته باعث نگرانی
بعضی از کسانی شــد که مالک تأثیرگذاری خود را
رتبهبندی الکسا میدانستند .طی مدتی که الکسا
فعالیت میکرد ،رتبه باالی یک سایت عاملی برای
جذب تبلیغات و کسب درآمد بود .آگهیدهندگان
هم وقتی تصمیم میگرفتند به یک ســایت آگهی
بدهند ،اول به الکسا مراجعه میکردند و رتبه سایت
موردنظر را بررسی میکردند .شاید بتوان گفت الکسا
در ایران بسیار شناختهشدهتر از کشورهای دیگر بود.
این در حالی است که روشهای دیگری برای بررسی
تأثیرگذاری یک سایت وجود دارد که اگرچه ممکن
است کمی زمانبر باشد ،اما مطمئنتر بهنظر میرسد.
کاربردهای الکسا

الکسا در ایران ،بیشتر مورد توجه سایتهای خبری،
خبرگزاریها و اســتارتآپها بود .شاید مهمترین
کاری که الکســا انجام میداد این بود کــه با ارائه
بستههای پولی ،رتبه یک سایت را حدود 20درصد
افزایش میداد.
پوریا آسترکی ،تحلیلگر شــبکههای اجتماعی در
گفتوگو با همشــهری ،با بیان اینکــه روشهای
مختلفی برای بهبــود رتبه یک ســایت و نمایش
غیرواقعی ترافیک و تعداد کاربــران وجود دارد ،به
کاربردهای افزایش رتبه اشاره میکند.
آسترکی عمده کاربرد الکسا را در مورد خبرگزاریها
و سایتهای محتوایی میداند که با بهبود رتبه ،سعی
در افزایش تعرفه تبلیغات خود داشتند.
بهگفته او «کاربرد دیگر الکسا برای استارتآپها بود.
آنها وقتی میخواســتند ارزشگذاری خود را بیشتر
نشان دهند ،یک ترافیک مجازی ایجاد میکردند و
به این ترتیب رتبهخود را افزایش میدادند».
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نرمافزار

ارسال فایلهای ۲گیگابایتی
در آپدیت واتساپ
واتساپ هر چند یکی از پیامرسانهای پراستفاده در جهان
است ،اما هیچوقت در مقابل پیامرسانهایی مانند تلگرام
حرفی برای گفتن نداشــته است .شــرکت متا(فیسبوک
سابق) اما تالش دارد با اضافه کردن امکانات جدیدی ،نظر
کاربران را نســبت بهخود عوض کند .پس از آنکه قابلیت
اســتفاده روی ۴دســتگاه بدون اجبار اتصــال موبایل به
اینترنت فراهم شد ،حاال این پیامرسان از  3قابلیت واکنش
به پیامها با ایموجی ،ارســال فایلهایی با حداکثر حجم
2گیگابایــت و اضافه کردن کاربران بیشــتری به گروهها
رونمایی کرده است.
بهگزارش ورج ،مارک زاکربرگ ،مدیرعامل متا در اینستاگرام
اعالم کرده که واکنش با ایموجی به پیامها از مرحله آزمایشی
خارج شــده و بهتدریج با آپدیت واتســاپ همــه کاربران
میتوانند از این قابلیت جدید استفاده کنند.
همچنین این شرکت در یک جهش بزرگ ،محدودیت ارسال
فایل را که پیش از این تنها ۱۰۰مگابایت بود به ۲گیگابایت
افزایش داده است که خبر مهمی بهحساب میآید.

عدد خبر
اثر منفی الکسا

این در حالی بــود که تمرکز بر الکســا از ســوی
اکوسیستم تجاری در وب فارســی و کسانی که در
مورد یک سایت میخواستند قضاوت کنند ،منتج
به دریافت دادههای واقعی نمیشد .از سوی دیگر،
رتبه الکسا برای کسانی که میخواستند یک پروژه
مارکتینگ ،ســئو یا تولید محتوا انجــام دهند ،از
اهمیت ویژهای برخوردار بود.
تحلیلگر شــبکههای اجتماعی این اتفاق را منفی
ارزیابی میکند و میگوید« :به این ترتیب ،سایتها و
تولیدکنندگانی که محتوای بهتری تولید میکردند،
به محتوای آنها ارج گذاشته نمیشد .همچنین اگر
کسی محصول بهتری تولید میکرد یا استارتآپ
بهتری داشت ،در مقایسه با رقبای رتبهدار در الکسا،
کمتر مورد توجه قرا میگرفت».
آسترکی با اشاره به اینکه تعداد بازدیدکننده در وب
از اهمیت باالیی برخوردار است ،در عین حال معتقد
است که این اهمیت تا جایی ارزش دارد که عوامل
بهتری برای ســنجش وجود نداشته باشد .بهگفته
آســترکی ،با این حال «این فاکتورهای ســنجش
سالهاســت که وجود دارد و ازجملــه میتوان به

دامین آتوریتی( )DAاشاره کرد که با ابزار ماز()Moz
سنجیده میشود».
روشهای بررسی تأثیرگذاری

هم صاحبان سایتها و هم کاربران و مشتریان باید
به این موضوع توجه کنند که لزومــا تعداد بازدید
بهمعنای تأثیرگذاری یک سایت نیست.
کارشــناس فضای مجــازی یکــی از فاکتورهای
«تأثیرگذاری» را تعــداد نظرات( )commentیک
پست میداند که به نســبت تعداد بازدیدها مهمتر
است .بهگفته آســترکی «این فاکتور نشاندهنده
مشارکت و صرف وقت کاربر برای آن محتواست و در
نتیجه بهمعنای اهمیت آن محتوا برای کاربر است».
او همچنین یکی دیگر از ســنجههای مهم را میزان
به اشــتراکگذاری آن محتوا یا خبر در شبکههای
اجتماعی میداند.
تحلیلگر شبکههای اجتماعی این فاکتورها را بسیار
مهمتر از تعــداد بازدید میدانــد؛ چراکه تقلب در
تعداد بازدیدها بســیار ساده اســت .هرچند در به
اشتراکگذاری و کامنتگذاری هم میشود تقلب
کرد ،اما در کل اینها سنجههای مهمتری هستند.

بهعبارت دیگر ،اگر ســایتهای خبری میخواهند
تأثیرگذار باشــند ،باید به افزایش تعامــل با کاربر
فکر کنند و این تعامل هم ،درنظــر دادن کاربر و به
اشتراکگذاری لینک خبر در شبکههای اجتماعی
مشخص میشود .او به این ترتیب نتیجه میگیرد که
«اگر ابزارهایی وجود داشته باشد که این فاکتورها
را بتوانیم اندازهگیری کنیم ،از الکسا بهتر است».
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روبات

سایتهای جایگزین

با نبود الکســا ،اکنــون فرصتی برای ســایتهای
تخصصی ایجاد میشــود که برای جذب تبلیغات
تخصصــی اقــدام کنند تــا تبلیغــات تخصصی
به ســمت ســایتهای عمومی که در الکسا رتبه
باالیی داشــتند ،نرود .با این حال ،اکنون چند ابزار
جایگزین وجــود دارد که از میان آنهــا میتوان به
 Google Analyticsاشــاره کــرد کــه ترافیک
ارگانیک با غیرارگانیک را مقایسه و ترافیک مخرب
را شناسایی میکند .همچنین با استفاده از این ابزار
امکان مشاهده صفحات پربازدید وجود دارد .عالوه
بر این Google Search Console ،رتبه کلمات
کلیدی و مشکالت یک سایت را نمایش میدهد.

۱۰

میلیاردیورو

پرنده در شانزدهمین دوره مسابقات
ربــوکاپ ایــران آزاد  ۱۴۰۱شــرکت
کردهاند تــا توانمندی آنها بــرای امداد
و نجــات ســنجیده شــود .در لیــگ
روبا تهــای پرنــده ،روبا تهــا بایــد
بهصــورت هوشــمند و خــودکار از یک
صفحه متحــرک بلند شــوند و بتوانند
در هوا معلق بمانند.
شــرکت آلمانــی فولکــس واگــن و
شــرکای آن  ۱۰میلیــارد یــورو بــرای
ســاخت خودروهــای برقی و باتــری در
اســپانیا ســرمایهگذاری خواهنــد کرد
که  ۳میلیــارد یورو بیشــتر از آن چیزی
است که قبال ًتعهد کرده بودند.
این شرکت همچنین قرارداد مشارکتی
بــا بزرگتریــن شــرکت بــرق اســپانیا
ایبــردروال امضــا کــرده تــا یــک پــارک
خورشیدی برای تأمین بخشی از انرژی
کارخانه تولیــد باتــری در ســاگونتو در
نزدیکی والنسیا تأسیس شود.
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برنامههای هفته سالمت شهر تهران از امروز آغاز میشود

نقلقولخبر
احمد احمدیصدر
دبیر قرارگاه اجتماعی شهر تهران
حدود 60درصــد معتــادان متجاهــری
کــه وارد مراکــز بازپروری میشــوند فاقد
مســکن و خانــواده هســتند و روزبــهروز
شــاهد افزایــش ایــن تعــداد بهدلیــل
مهاجرت به پایتخت و در نتیجه افزایش
تعداد معتادین شهر هستیم .حال مقرر
شــده مدل و راهکاری جهــت بازپروری و
توانبخشــی بــرای نوجوانان زیر 18ســال
تدوین و اجرایی شود.

عدد خبر

50

درصد

1200

اسپرینگر

عملیــات خاکبــرداری میــدان خالزیر در
منطقه ۱۹بــا هدف کاهش بــار ترافیکی
و حذف چهــارراه به اتمام رســید .مهدی
هدایــت ،شــهردار منطقــه بــا اشــاره به
پیشــرفت ۵۰درصدی این پــروژه گفت:
ایــن میــدان بــا هــدف کنتــرل حجــم بار
ترافیک ناشی از بازار روز و تسهیل تردد
خودروها در خالزیر آغاز شده و اهمیت
زیادی در رفع مشکل تداخل ترافیکی و
در نتیجه کاهش تصادفات دارد.
وحیدرضا محمدی ،شــهردار منطقه22
گفــت :با هــدف کاهش مصــرف آبیاری
فضای سبز ۲۰۰دستگاه اسپرینگر برای
آبیاری فضای سبز حاشیه بزرگراه شهید
خرازی و آزادگان و 100اسپرینگر آبیاری
در شــهرک صــدرا مــورد اســتفاده قــرار
گرفته اســت .قــرار اســت ایــن عملیات
در 3فاز صــورت گیرد؛ بهعبارتــی در فاز
دوم بــرای هفته آینــده این عــدد به ۸۰۰
دســتگاه و در فاز ســوم به 1200دستگاه
میرسد.

کالنپروژهها حواسمان را
از تکریم شهروندان پرت نکند

مدیرکل سالمت شهرداری تهران :سالمتی بهخودمراقبتی و دانش سالمتی بستگی دارد

برنامههای شــهرداری تهران در
هفته سالمت امســال با تأکید بر
گزارش
مشــارکت شــهروندان و اجرای
عدالت اجتماعی در میان اقشــار نیازمند برگزار
میشــود .این برنامهها از  ۱۷تا  ۲۳اردیبهشت با
مشــارکت واحدهــای تابعه و مناطــق ۲۲گانه
شهرداری اجرا خواهد شد و هر منطقه طرحهای
خود را باتوجه به امکانات در دسترس و نیازهای
شهروندان تنظیم خواهد کرد .بخشی از این برنامه
در مساجد شهر و با عنوان «میز خدمت» و شعار
«حال خوب» بــه اجرا درمیآید تا شــهروندان
بهراحتی خدمات رایگان سالمتی را دریافت کنند.
بهگــزارش همشــهری ،بــا این حســاب یکی
از جالبتریــن ،جذابتریــن و متفاوتتریــن
هفتههای ســامت ســالهای اخیر در پایتخت
را پیشرو خواهید داشــت؛ هفتهای که با شعار
«حال خوب» برنامههای متنوعی خواهد داشت
و بســتگی به منطقه و محلهای که در آن ساکن
هستید میتوانید با شرکت در هرکدام از آنها ،به
نکاتی برای باال بردن سطح سالمتی و شیوههای
خودمراقبتی دست پیدا کنید.
مدیرکل ســامت شهرداری
تهران در همین زمینه با اشاره
به اینکه انســان سالم ،انسان
متعادلی اســت کــه افراط و
تفریط نــدارد ،گفت :این نظریــه برعکس نظام
غربی است که سالمتی را در خدمت منفعتطلبی
قرار میدهد .حمید صاحب افزود :ســامتی به
خودمراقبتی و دانش سالمتی بستگی دارد و هدف
ما نیز این است که شهروندان بهگونهای در جامعه
آموزش ببینند که در نهایت به کنشگران اجتماعی
و مطالبهگران برنامههای ارتقای سالمت تبدیل
شوند .او با اشاره به روزشمار هفته سالمت گفت:
در ابتدا و انتهای هفته سالمت پیادهروی سالمت
با حضور مدیران و شهروندان را خواهیم داشت.
به گزارش همشهری ،یکی از مهمترین اقداماتی
که از امروز در دســتور کار قرار میگیرد برپایی
میزهای خدمت ســامتی در ســطح هریک از
352محله شــهر تهران است .از ســوی دیگر ،با
توجه به نیاز جامعه ،بوستانی مخصوص کودکان
مبتال به اتیسم در منطقه  2شهر به بهرهبرداری

عکس :همشهری /احمد سیدپور

داوود گودرزی
رئیس سازمان بازرسی شهرداری
با مدیران متخلف پروژه پاالدیوم برخورد
میشــود .در فــاز نخســت ،عملیــات
تخریــب بخــش ســاختمانی غیرقانونــی
با این مرکــز خرید واقع شــده در شــمال
شــهر تهران صورت گرفت .فــاز دوم این
پروژه برخورد با مدیرانی اســت که اجازه
این حجم از تخلفات را در سالهای قبل
دادهاند که انشاءهللا با کمک دستگاه
قضایی انجام خواهد شد.

«حال خوب» را از مساجد شروع کنیم

یادداشت

میرســد .جشــنواره هنرهــای ســالمندی،
غربالگری 80کودک زبالهگرد ،اعزام جهادگران
ســامت به کورهپزخانههای جنــوب تهران و
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تحقق عدالت و
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محالت کمبرخوردار و 1200ویزیت رایگان ،رژه
خودروهای برقی محدوده بازار ،کاشــت نهال به
نام نوزادان پرسنل متولد شده در هفته سالمت،

جشنواره ورزشــی حال خوب ویژه افراد دارای
معلولیت و میز خدمت بازارهــا و میادین میوه و
ترهبار ازجمله برنامههای مهم این هفته است.

برنامههای هفته سالمت شهرداری در اردیبهشت 1401
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تعالی نظام سالمت

دستیابی به
انرژی پاک

حوادث و بالیا

مدیریت

ارتقای سالمت خانواده
و جوانی جمعیت

مدیریت پسماند

تولید پاک و

تغذیه سالم از

مزرعه تا سفره

کاهش و کنترل

مهمترین برنامهها

مهمترین برنامهها

مهمترین برنامهها

مهمترین برنامهها

مهمترین برنامهها

مهمترین برنامهها

مهمترین برنامهها

دیواری با مشارکت

اسکیتباز در ورودی

باهدف افزایش سطح

سهشنبههای سالمت،

ی و نشاط
ویژه باز 

کلکچال و شهرک

در مناطق مختلف و

سرطان در جنب مرکز

  رژه ماشینهای

پیشگیری از حوادث با

سهشنبههای حالخوب

هفتحوض

ولنجک

  اختتامیه برنامههای

و نسوج پیوندی -

سالمت در محدوده

اورژانس ،آتشنشانی

یک مسجد ،یک میز

کاردستیهای

  مسابقه فوتسال

  عیادت از کودکان

تهران

معلولیت با هنرمندان

کودکان

اجرای نقاشی

بهبودیافتگان

فراهمآوری اعضا

جشن ویژه و نقاشی

دیواری کودکان دارای

اختالل اتیسم  -اجرای
برنامه ویژه توانیابان
در پارک ترافیک

نمایش گروههای

فرودگاه مهرآباد

برقی با پیامهای هفته
بازار تهران

کودکان دارای

آموزش کودکان

آگاهی آنها درباره

مشارکت هالل احمر،
و...

بستری در بیمارستان

آغاز طرح بزرگ

سهشنبههای مساجد،
  اجرای طرح هر محله

اجرای برنامه

سالمندی در میدان
  جشنواره

خدمت؛ در 352محله

بازیافتی ویژه کودکان

  تشکیلنخستین

آموزش شهروندی

دندانپزشکان خیر

پسماند

کمیتهتخصصی

با مشارکت اداره کل
و سازمان مدیریت

پیادهروی مسیر

شهید محالتی

مصرف دخانیات
پیادهروی سالمت
بوستانها

رژه اسکیتسواران

هفته سالمت مناطق

پارک ملت و میدان

اختتامیه نهایی

از چهارراه نیایش تا
ونک

  برپایی بیمارستان

صحرایی در کورههای
آجرپزی

22گانه  (مراسم

24اردیبهشت در برج

میالد برگرار میشود).

احمد صادقی؛ عضو شورای اسالمی شهر تهران

تعطیالت عید ســعید فطر این فرصت را
فراهم کرد که با خانواده ،خواهر و برادرانم
قرار بگذاریم تا هر کداممان وسایل شام و
زیرانداز را برداریــم و به یکی از پارکهای
نزدیک محله برویم و یک دورهمی خانوادگی داشته باشیم.
پارک بزرگ آزادگان که در منطقه  ۱۵و در جوار منطقه  ۲۰بود،
انتخاب شد .شکر خدا مردم با دل خوش در هوای مطبوع بهاری
در دل طبیعت ،شبی را به تفریح مشغول بودند .وقت اذان مغرب
برای نماز به مسجد بزرگ وسط پارک رفتیم .افراد زیادی برای
نماز مراجعه کرده بودند که همگی با در بسته نمازخانه بوستان
مواجه شدند .برای وضو به ســرویس بهداشتی نزدیک مسجد
مراجعه کردیم که متاسفانه بسیار شلوغ و کثیف بود و تنها فردی
که لباس نیروهای شرکت خدماتی به تن داشت ب ه جای نظافت،
تند و تند سیگار میکشــید و از مراجعهکنندگان عیدی طلب
میکرد .حال مهمترین سؤال اینجاست که ایجاد رضایت در بین
شهروندان صرفا با پروژههای بزرگ بهدست میآید؟
اینکه تمام همت خــود را صرف انجــام کالنپروژهها بکنیم و
از پروژههای کوچک محلی غافل شــویم ،رضایت بیشتری در
شهروندان ایجاد خواهد کرد؟ در تمامی مبانی و اصول شهرداری،
تکریم مخاطبان و شهروندان جزو اصول اولیه بهحساب میآید و
الزم است تا نظارت دقیقی بر شیوه برخورد همکاران شهرداری
با شهروندان تا پایینترین سطوح صورت پذیرد و از طرف دیگر
ارائه خدمات اولیه به شــهروندان در تمامی بخشها با دیدگاه
تکریم و احترام به همشهریان باشد .جالب است بگویم که شب
قبل هم به یکی از پارکهای شمال تهران رفتم .محل کوچکی
برای نمازخانه داشت که باز بود و سرویس بهداشتی تمیزی هم
داشت .پس این سؤال برای بنده مطرح شد که چرا نباید اهالی
جنوب شهر از کمترین امکانات که برای مدیریت شهری انجام
آنها هزینه خاصی ندارد ،بهرهمند شود .آیا نمیشود مسجد پارک
را در تمامی ساعات شبانهروز فعال نگه داشت؟ نظافت بوستان،
روشنایی مناســب ،اختصاص پارکینگ ،ســرویس بهداشتی
تمیز و به اندازه ،دکهای برای خرید بعضی از مایحتاجهای یک
دورهمی در بوستان ،نیروهای مودب و آموزش دیده برای تکریم
شهروندان ،حضور سازمانهای مردمی برای انجام فعالیتهای
فرهنگی ،برپایی شببازارهایی برای خرید ،ایجاد اتاقهای مادر
و کودک و ...همگی اینها پول زیادی نمیخواهد؛ اینها اراده ،ابتکار
و خالقیت میخواهد تا شادی را کمهزینه به شهر برگردانیم.
ما نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر و در شهرداری تهران
شبانهروزی در تالش هستیم که کارهای بزرگی انجام دهیم و با
برنامهای دقیق بهدنبال این هستیم که در پایان 4سال مسئولیت
نمایندگی مشکالت کالنشهر تهران را حل کنیم؛ اما باید در این
مسیر حواســمان به نیازهای محلی ،خواستههای به حق ولی
کوچک شهروندان و مهمتر از همه تکریم شهروندان باشد.

شنبه  17اردیبهشت 1401
شماره 8489

تنور گرم

ندا احمدلو؛ روزنامهنگار

کال کباب گیالن؛
پیشغذای جادویی
کال کباب یــک پیشغــذای محلی گیالنی و بهشــدت
خوشمزه است که شباهت کمی هم به میرزاقاسمی دارد.
بادمجان متوسط5 :عدد
سیر تازه5 :حبه
فلفل سیاه :نصف قاشق چایخوری
نمک :یک قاشق چایخوری
گردوی ساییده یا آسیابشده4 :تا 5قاشق غذاخوری
گلپر :یکچهارم قاشق چایخوری
آب انار :نصف لیوان
نعناع تازه و ساییدهشده یا ساطوری2 :قاشق غذاخوری
یک نکته:

اگر به سبزیهای شمالی مانند چوچاق یا خلواش (خالواش)
دسترســی دارید ،بهتر اســت تا به جای نعنــاع خالص از
2قاشق غذاخوری سبزی ترکیبی شــامل نعناع ،خلواش و
چوچاق اســتفاده کنید .اگر به چاشنی دالر یا دالل شمالی
هم دسترســی دارید ،به جای نمک از این چاشنی استفاده
کنید تا طعم کال کباب شــما به طعم اصلــی و محلی آن
نزدیکتر باشد.
چطوری درستش کنیم؟

 .1بادمجانها را روی منقل زغالی ،گازی یا حتی داخل فر،
کباب کنید.
 .2بادمجانهای کبابی را پوست بگیرید و داخل ظرف گودی
قرار بدهید.
 .3ســیرهای تازه را پوســت بگیرید و به بادمجانها اضافه
کنید.
 .4نمک ،فلفل ،گردو ،سبزی و گلپر را هم داخل ظرف بریزید
و شروع کنید به کوبیدن تمام مواد.
 .5شمالیها از ظرف سفالی و سنگ برای کوبیدن کالکباب
استفاده میکنند که این کار در طعم نهایی غذا تأثیر بسیار
خوبی دارد.
 .6آب انار را کمکم به مواد داخل ظرف اضافه کنید تا تمامی
مواد به خوبی با یکدیگر ترکیب بشــوند و طعم یکنواختی
بگیرند.
 .7وقتی تمام مواد را کامال له کردید ،کالکباب شما آماده است.
2نکته:

 .1میتوانید به جای آب انار از آبغوره تازه هم استفاده کنید.
 .2میتوانید تا 2قاشــق غذاخــوری دانه انار هــم به مواد
کالکباب اضافه کنید.

روشنا

جمال و مال را او میدهد

با سندروم خبر بد چه کنیم؟

تصویرگر :بهرام غروی

برای درست کردنش چی الزم داریم؟

عبور ازسیاهچاله
اخبار بـد
روزی که مارشال مک لوهان نظریه دهکده جهانی را مطرح کرد شاید
تصور ما این جریان پیچیده و سریع اخبار و اطالعات نبود .این روزها هر کسی
گزارش
با هر میزان از سواد و تجربه و در هر سنی در معرض اخبار و دریافت اطالعات
است .کافیاست یک گوشی هوشمند داشته باشید و چند برنامه پیامرسان در آن نصب کنید.
هر روز صدها خبر و عکس و فیلم و صوت از نقاط مختلف دنیا دستبهدست میشود و به شما
میرسد .در این بین بیشتر اخبار بد و متأثرکننده خود را نمایان و با روح و روان آدمی بازی
میکنند ،تا جایی که هر روز با اضطراب از دیدن و شنیدن خبری بد گوشی را روشن میکنید؛
خبرهایی از حمالت تروریستی ،جنگ و فجایع طبیعی گرفته تا سوانح رانندگی ،قتل
و گم شدن کودکان .غافل از اینکه قرار گرفتن مداوم در معرض این میزان خبر بد
هم به جسم ما آسیب میرساند و هم به روان و مغز ما.
حمله اضطراب ناخواسته

بدیهی است اضطراب نخســتین واکنش ما به اخبار بد است .البته
اضطراب به اندازه ،مفید اســت؛ چرا که ما را هوشیار میکند ،به ما
توانایی حل کنشگرایانه مســائل را میدهد و ما را ترغیب میکند
عاقالنه گام برداریم تا از خود و عزیزانمــان مراقبت کنیم .اما اگر
از یک نگرانی سازنده فراتر رود و تبدیل به مشکلی دائمی شود ،در
بهترین حالت ما را از شادی محروم میکند و در بدترین حالت ،از ما
انسانی ناتوان میسازد.
بعضی افراد در مواجهه با اخبار بد دچار اختالل اضطراب بعد از سانحه
میشوند و باید تحت درمان تخصصی قرار گیرند و برخی هم مدت
کوتاهی درگیر اختالل اضطرابی شدید میشوند .کسانی که دچار
چنین اختالالتی میشوند ممکن است به رفتارهای وسواسگونهای
مثل تماشای چندین و چندباره یک ویدئوی آسیبزننده روی آورند
یا خود را منزوی کنند ،روال عادی زندگی خــود را تغییر دهند و
تصمیماتی را بر مبنای ترس بگیرند.
ذهن انسان بهگونهای است که پیامهای تهدیدآمیز را یک به یک،
دوباره و چند باره و فارغ از حتمی بودن یا نبودن یک خطر ،بهخود
جذب میکند .به عالوه ،با بیشــتر شدن احساســات منفی ،مثل
ترس ،ناراحتی یا بدگمانی ،ممکن است آنها را به نزدیکترین افراد
زندگیتان هم انتقال دهید.
در محاصره اخبار

اما آیا میتوانیم کنج عزلــت بگزینیم و در را بــه روی همه اخبار
ببندیم؟ آیا میتوانیم همه راههای دسترسی به اخبار بد را مسدود
کنیم و به غار بیخبری پناه ببریم؟ آیا میتوانیم نســبت به اخبار
وحشتناکی که هر روز میشنویم کام ً
ال بیتفاوت باشیم؟ البته که نه!
هر جا که برویم و در هر شــرایطی که باشــیم اخبار ما را محاصره
کردهاند .ضمن اینکه ما انسان هستیم و احساسات داریم و مغز ما به

مدیریت ورودی اخبار

مکث

شما مختارید که هر 5دقیقه یکبار تمام برنامههای پیامرسان و کل شبکههای اجتماعی و رادیو و تلویزیون را بررسی کنید
و ثانیهای از اخبار عقب نمانید .ولی انتظار نداشته باشید در این صورت حالتان خوب باشد .همچنین میتوانید ورودیهای
اخبار را مدیریت کنید و مثال روزی یک یا دو بار اخبار را از منابع معتبر دنبال کنید .شاید وسوسه شوید که از جدیدترین
خبرها مطلع شوید اما باید بدانید که یکی از شیوههای تفکر ذهن ما اینگونه است که هر چه ماجرایی بهمدت طوالنیتری در
جریان باشد ،ما بیشتر درگیر آن میشویم ،حتی اگر آن ماجرا تأثیر مستقیمی بر ما و زندگیمان نداشته باشد.

این اخبار واکنش نشان میدهد ،بنابراین نمیتوانیم نسبت به آنها
بیتفاوت باشیم .اما روشهایی وجود دارد که با کمک آنها میتوانیم
انرژی منفی اخبار بدی که ما و زندگی روزمره ما را تحتتأثیر قرار
میدهند کنترل کنیم.
از دنیا نترسید

هجوم خبرهای منفــی و بد ما را بــه جایی میرســاند که تصور
میکنیم دنیا رو به تاریکی و زوال است و امید از زندگیمان رخت
بربندد .وقتی باور کنیم دنیا رو بــه قهقرا میرود ،این موضوع روی
تصمیمگیریهای روزمره و رفتار ما تأثیر مستقیم دارد.
کافی است نگاه واقعبینانهای به زندگی داشته باشیم و زندگی امروز
را با تمام امکانات رفاهی ،تسهیالت بهداشــتی و پیشرفتهایش
با گذشته مقایســه کنیم تا ببینیم با وجود تمام خبرهای بد ،دنیا
آنقدرها هم رعبآور نیســت ،فقط بهخاطر جریان آزاد اطالعات و
دسترســی راحتتر به آنها ،ما در معرض اخبار بد قرار میگیریم.
شــاید اگر به ازای هر چند خبر بدی که میخوانیم و میشــنویم،
خودمان را در معرض خبری خوب و امیدوارکننده قرار دهیم ،حال
بهتری داشته باشیم.
زندگی را کنترل نکنید

باور داشته باشید که بسیاری از پدیدههای زندگی از کنترل ما خارج
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هستند و چیزی به نام امنیت قطعی و تضمین شده برای هیچیک
از مخلوقات خدا وجود ندارد .باور کنید زندگی با تمام این اتفاقات به
زندگی تبدیل میشود .باور کنید در تمام لحظهها رب متعال بر تمام
این اتفاقات نظارت دارد و پازل زندگی را با علم و حکمت بیپایانش
جورچینی میکند .این بدان معنا نیســت که ما دست روی دست
بگذاریم و کاری نکنیم بلکه ما آنچه در وسعمان است انجام میدهیم،
احتیاطهای الزم را در تمام مواردی که از دستمان برمیآید به عمل
میآوریم و در نهایت به خالق بزرگ اعتماد میکنیم .اگر قرار باشد
اسیر اخبار بد و متاثرکننده شــویم و مدام و وسواسگونه در حال
کنترل زندگی باشــیم ،چیزی از مفهوم زندگی و لذت بردن از آن
درک نخواهیم کرد.
مؤثر باشید

با خودتان روراست باشــید .آیا توان تغییر همه دنیا را دارید؟ اگر
نه ،ببینید چقدر میتوانید در کم کردن حتی یک خبر بد یا انتشار
حتی یک خبر خوب نقش داشته باشید .واقعیت این است که شما
نمیتوانید همه مشکالت جهان را حل کنید و دنیا را نجات دهید اما
به جای احساس درماندگی و استیصال میتوانید با کارهای مثبت
در حد وسعتان نشان دهید نسبت به رنج انسانها بیتفاوت نیستید.
تالش کنید احساس ناراحتی و درماندگی از خواندن خبرهای منفی
روزمره ،مانعی برای انجام کارهای مثبت نباشد.

وقتی تقوی و پاکدامنی و طهارت دختر و پســر معلوم شد ،سایر
چیزها را خدای متعال تامین ميفرمايند .چنانچه برای تقوا و عفاف
قدم بگذارید و ازدواج کنید ،خدای متعال مال هم خواهم داد ،جمال
هم خواهد داد .ممکن است بگویید جمال که اعطاکردنی نیست،
یک کسی یا جمال دارد یا ندارد ! معنایش این است که چون جمال
در چشم شما و در دل شما و در نگاه شماست ،اگر انسان کسی را
خیلی جمیل هم نباشد دوست داشت،او را جمیل میبیند .وقتی
کسی را دوست نداشت هرچقدر هم جمیل باشد بهنظر او جمیل
نمیآید .آسان بگیرید،خداوند کفایت میکند .اول زندگی را ساده
بردارید ،هرچه میتوانید در این جهت ســعی کنید .البته اعتقاد
نداریم که افراد بایســتی بر عیال خودشان ،بر نزدیکان خودشان
سختگیریهای تنگنظرانه بکنند.این عقیده را نداریم،اما عقیده
داریم که همه از روی عقیده و ایمان و عشق و دل خودشان ،به یک
حدی قانع باشند .زندگی را ساده بگیرید ،خودتان را اسیر تشریفات
نکنید .اگر از اول وارد مسابقه تشریفات شدید،دیگر رهاشدن از
آن سخت است .هیچکس در این مســابقه خوشبخت و کامیاب
نمیشود .قناعت کنید ،از قناعت خجالت نکشید .بعضیها خیال
میکنند که قناعت مال آدمهای تهیدست و فقیر است.
برگرفته از کتاب «مطلع عشق» ،گزیده رهنمودهای آیتاهلل
سیدعلی خامنهای ،رهبر معظم انقالب به زوجهای جوان

باغ گل

ملکه سبز و محبوب
آپارتماننشینها
پتــوس یا پوتــوس یــک گیــاه رونــده محبوب
آپارتماننشینهاست که برگهای زیبا ،براق و سبزی
دارد .پوتوس حتی در نور کم هم رشد میکند ،بنابراین
برای آپارتماننشینها گزینه خوبی است .این گیاه
با نور المپهای فلوئورسنت هم رشد میکند .بهتر
اســت هرازگاهی نیز گیاه خود را بچرخانید تاهمه
قسمتهای آن نور را دریافت کند .اما در بیرون از خانه
بهتر است در سایه باشد .دقت کنید نور خیلی کم نیز
سبب زرد شدن برگها میشود.
خاک پوتوس باید مرطوب بماند در عین حال نباید
بیش از اندازه آبیاری شود .تشــخیص اینکه چقدر
باید آبیاری کنیم نیز کار چندان سختی نیست .اگر
برگهای پوتوس پژمرده یا قهوهای شدند ،یعنی به
آب بیشتری نیاز دارند ،اما اگر برگها زرد شدند یعنی
بیش از اندازه آب دادهاید که این موضوع پوسیدگی
ریشه را بهدنبال دارد.
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نقلقولخبر
عزتهللا ضرغامی
وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی
بودجــه حفــظ و مرمــت ۳۵هــزار بنــای
تاریخی کشور با همکاری دولت و مجلس
افزایش ۷۸درصدی یافت که این رقم در
مقایســه بــا ســالهای گذشــته افزایــش
2برابــری دارد .مجموعــه جهانــی تخــت
جمشــید هم اولویت مهم ردیــف بودجه
امسال برای مرمت و نگهداری است.
سید رسول موسوی
دستیار وزیر امور خارجه
جاذبههای اصلی گردشگری ایران عزیز
ما زیارت ،فرهنگ ،هنــر ،تاریخ و تمدن
اســت؛ مزیتهایــی کــه منحصربهفــرد
بــوده و دیگــران ندارنــد .گردشــگری
سالمت مزیت دیگری است که میتواند
ایــران را قطــب پزشــکی منطقــه نمایــد.
مشــکل اصلــی صنعــت گردشــگری مــا
ضعــف زیرســاختها و مدیریــت امــور
است نه مهیا نبودن بساط ع...خ!..

عدد خبر

۲

میلیارد تن خــاک ایران ســاالنه دچار
فرسایش میشــود و براســاس اعالم
ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری،
میــزان فرســایش ســاالنه خــاک در
ایران با حــدود 16.7تــن در هکتــار با
شــاخص جهانی  ۵تا ۶تن در هکتار،
فاصله بســیار زیــادی دارد کــه اجرای
پروژههــای آبخیــزداری ایــران را از
نگرانی اثرات فرســایش خاک رهایی
بخشد.

۸۰۰

میلیارد ریال برای تقویت زیرساختهای
گردشــگری اســتان اردبیــل اختصــاص
یافــت و بــه اعــام نماینــده وزیــر
میرا ثفرهنــــگـــــی ،گردشـــگــــــری
و صنایعدســتی در کمیتــه پیگیــری
سفرهای اســتانی رئیسجمهوری ،این
مبلغ عالوه برای تقویت زیرساختهای
گردشگری صرف حفظ ،احیاء و مرمت
آثــار باســتانی و تاریخــی ایــن اســتان
میشود.

پروژه احیای یوز ایرانی
در دستانداز

خبر روز

رکورد سفر در تعطیالت عید فطر
شکسته شد

رئیس سازمان حفاظت محیطزیست :تیم دامپزشک
مجرب در کنار توله یوزها حضور داشت

اسماعیل کهرم :دامپزشک معتمد سازمان حفاظت
محیطزیست حتی قادر به تشخیص جنسیت تولهها نبود
گزارش

سیدمحمد فخار
روزنامهنگار

تناقضات اخیر که در جریان به دنیا آمدن3یوزپلنگ
ایرانی پدید آمد ،پروژه احیای این گونه کمیاب و در
معرض خطر شدید انقراض را در هالهای از ابهام قرار
داد .اکنون با استناد به اظهارات کارشناسان میتوان
گفت ،پروژه احیای یوزپلنگ ایرانی که در فاز لقاح
طبیعی در پارک ملی توران دنبالمیشد ،با شکست
مواجه شده و از این پس برای جلوگیری از انقراض
یوزپلنگ ایرانی باید وارد فعالیت آزمایشگاهی شد.
دیماه ســال گذشــته بود که معاون سازمان
حفاظتمحیطزیســت اعــام کــرد ،تنهــا
12یوزپلنگ بالــغ ایرانی باقــی ماندهاند و این
خبر موجی از ناامیدی را در میان دوســتداران
طبیعت و حیاتوحش ایجاد کرد .اما یکماه بعد
و در بهمنماه اعالم شد که «ایران» و «فیروز»،
یوزپلنگهای ماده و نر که در پارک ملی توران و
در اسارت نگهداری میشدند ،بهزودی تولههای
خود را به دنیا میآورند.

توله ماده بهتر بود

مکث

تناقضات اخیر

مهمترین عامل شــرایط رو به انقــراض یوزپلنگ
ایرانی ،تخریب زیستگاه اینگونه در معرض خطر
انقراض است .توجه به همین شرایط بود که موجب
شد پروژه احیای یوزپلنگ آسیایی ایران در شرایط
اسارت دنبال شــود .کمآبی و خشکســالی نیز بر
ادامه حیات یوزپلنگ آسیایی ایران سایه انداخت
و مشکالت شدیدی پیشروی احیای اینگونه قرار
داد .شکار ،دامداری و تصادفات جادهای نیز تهدیدات
دیگری است که یوزهای ایرانی را به زندگی در اسارت
کشــاند .علی سالجقه ،رئیس ســازمان حفاظت
محیطزیست چند روز قبل اعالم کرده بود که «تیم
دامپزشکی مجرب» در کنار توله یوزهای تازه متولد
شده حضور دارند .اما کارشناسان معتقدند عملکرد
ضعیف این تیم منجر به خطاهای اخیر در ماجرای
تولد فرزندان ایران و فیروز شــده است .اسماعیل
کهرم ،فعال محیطزیست در گفتوگو با همشهری
موارد تناقض این تیم را برشمرد و گفت :من تعجب
میکنم که چطور دامپزشــک معتمد ســازمان
محیطزیست در مهمترین پروژه احیای گونههای
در خطر انقراض ،نمیتواند حتی ســادهترین کار

مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی تولد تولههای جدید بهدنیــا آمده را اتفاقی مهم و بزرگ
برای محیطزیست کشور دانست و گفت :محیطزیســت باید برنامههای حفاظتی برای ایران
و فرزندانش ارائه دهد .آنگونه که مرتضی پورمیرزایی گفته ،سازمان محیطزیست برای اعالم
جنسیت عجله کرده و میتوانست دیرتر اعالم کند .البته که ماده بودن یوزپلنگها بهتر بود؛
چراکه جنس نر بیشتری در دسترس است ،به گفته پورمیرزایی ،دلیل تلف شدن یکی از تولهها
مشخص نیست و طبق اطالع سازمان محیطزیست ،دلیل تلف شدن توله یوز مشکل مادرزادی
بود .یوزهای آفریقایی دهها سال است در باغوحشهای دنیا تکثیر میشوند ،ولی این اتفاق به
دالیل بسیار تا به حال در ایران نیفتاده بود .تا اینکه در 2سال اخیر سازمان محیطزیست با برنامه
بهروز ،بهرهگیری از مشاوران و تیم جدید ،زادآوری «ایران» را پیگیری کرد و در نخستین تالش
موفق بود .مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی تأکید کرد :اگر برنامهای برای آینده تولهها نداشته
باشیم هزینهها را هدر دادهایم .هماکنون در طبیعت تولهها حدود ۱۸ماه با مادر زندگی میکنند؛
بنابراین از امروز باید به فکر ۱۸ماه آینده باشیم که یوزها باید از هم جدا شوند.

ممکن یعنی تعیین جنسیت تولهها را انجام دهد؟
یکی دیگر از مسائلی که مطرح شد ،آن بود که در
روزهای ابتدایی ،تعیین جنسیت و تشخیص نر یا
ماده بودن توله یوزپلنگها سخت است ،اما درباره
این تناقض نیز آنگونه که اسماعیل کهرم ،بومشناس
و مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
گفته است «باید بدانیم که تعیین جنسیت در این
نوع گونهها نیاز بهکار آزمایشگاهی ندارد که بخواهند
بعد از چند روز آن را انجام دهند و طول بکشد .با یک
معاینه ساده میتوان از نوع جنسیت مطلع شد .حاال
اگر در چنین مورد سادهای نتوانند تشخیص دهند،
صحت تشخیص این مادر و پدر یعنی ایران و فیروز
را چطور انجام دادهاند که آنها را برای ادامه نسل در
محیط تحت اسارت قرار دادهاند؟»
نکته دیگر این است که گفتهاند توله یوزپلنگ تازه
متولد شده بهدلیل چســبندگی ریه تلف شد ،اما
بهگفته اســماعیل کهرم« ،تشخیص این بیماری
بسیار ساده است و راهکار آن بسیار مشخص و قابل
درمان .بنابراین در اینباره نیز تناقض وجود داشته و
باید به دقت چرایی این عد م اقدام رسیدگی شود که

چرا چسبندگی ریه را نتوانستهاند تشخیص دهند.
بدینترتیب کل عملکرد دامپزشــک را نادرست
ارزیابی و اعالم میکنم صالحیت نداشــته است.
چطور میشــود که یک دامپزشک متبحر چنین
اشتباهات فاحشی داشته باشد؟»
آینده پروژه احیای یوزهای ایرانی

یکی از مسائلی که در پروژه احیای یوزپلنگهای
ایرانی موجب نگرانی است ،این است که هماکنون
تنها 3قالده یوز ماده در ایران وجود دارد و تولههای
جدید متولد شده هم نر هستند .بدینترتیب دیگر
نمیتوان به لقــاح طبیعی آنها در شــرایط عادی
امیــدوار بود .کهرم دربــاره اینکه آیا پــروژه احیا
بهطور کامل شکست خورده اســت ،گفت :از این
به بعد باید فاز آزمایشگاهی و لقاح مصنوعی را در
مورد یوزپلنگهای ایرانی دنبال کــرد و دیگر فاز
طبیعی نخواهیم داشــت .بدینترتیب بعد از لقاح
آزمایشــگاهی ،جنین به ماده یوزهای باقیمانده
منتقل میشود و شــاید کار احیا نسبت به شرایط
قبل آسانتر باشد.

تعطیالت عید فطر موج مسافران تشنه سفر را در اردیبهشتماه
سرسبز ایران ،راهی جادههای کشور و مسیرهای تردد جادهای در
شهرها و استانهای گردشگرپذیر را مسدود کرد .در نخستین روز از
آغاز تعطیالت رسمی عید فطر تمامی هتلها و اقامتگاههای رسمی
شهر شیراز پر شد و مصطفی فاطمی ،دبیر ستاد مرکزی هماهنگی
خدمات ســفر خبر داد که عالوه بر تکمیل صددرصدی ظرفیت
مراکز اقامتی رسمی شهر شیراز ،سایر شهرهای استان فارس نیز با
افزایش تعداد مسافر و رزرو اقامتگاههای رسمی در تعطیالت عید
سعيد فطر روبهرو شدند .او اعالم کرد که ترددهای جادهای کشور
در نخستین روز از تعطیالت عید سعید فطر نسبت بهمدت مشابه
سال قبل ۵۰درصد افزایش داشت .بهگفته فاطمی ،پس از شیراز،
شهر اصفهان با ۹۸درصد تکمیل ظرفیت اقامتگاههای رسمی و
اســتان مازندران با تکمیل ۹۵درصد ظرفیت اقامتی در ردههای
بعدی شهرها و اســتانهای پر مســافر قرار گرفتند .استانهای
کردستان ،همدان ،یزد ،مشهد ،استان گیالن و جزایر جنوب کشور
نیز بیشترین تعداد رزرو اقامتگاههای رسمی را بهخود اختصاص
دادند و میزان رزرو مراکز اقامتی در تمامی اســتانهای کشور به
بیش از 50درصد رســید .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان فارس هم از ورود 200هزار مسافر و گردشگر
به شهر شیراز طی 3روز تعطیالت خبر داد .سیدموید محسننژاد
به ایرنا گفت که آرامگاه حافظ توانست آمار ۲۳هزار بازدیدکننده را
ثبت کند و آمار بازدید از تختجمشید هم مشابه آمار ثبت شده در
نوروز 1401بود .شهر شیراز همچنان توانسته است رکورد میزبانی
از گردشگران داخلی را مشابه با نوروز 1401حفظ کند و به نوشته
ایرنا در شب عید فطر حجم خودروهای ورودی به این شهر ،ترافیک
5کیلومتری در ورودی شهر ایجاد کرد .مدیرکل میراثفرهنگی،
ن
گردشــگری و صنایعدستی اســتان گیالن نیز ار ورود 2میلیو 
و500هزار مسافر و گردشگر به اقامتگاههای رسمی این استان خبر
داد که نرخ اقامت رسمی گردشگران را نسبت بهمدت زمان مشابه
سال قبل 116درصد افزایش داد .رقم ورود مسافران در تعطیالت
عید فطر به اســتان گیالن نیز 150درصد نســبت به سال قبل
افزایش داشت .مرکز مدیریت راههای کشور نیز خبر داد که تمامی
محورهای ورودی به استان مازندران ازجمله در جادههای کندوان،
هراز و فیروزکوه با آغاز تعطیالت با ترافیک سنگین مواجه شدند و
همچنان بر حجم خودروها افزوده شد .مدیرکل مدیریت بحران
استانداری اصفهان هم از افزایش ۵۶درصدی تردد در این استان با
ثبت 7میلیون و730هزار تردد روزانه خبر داد .شهرام امیری ،مدیر
ارتباطات اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان
اصفهان هم خبر داد که37هزار اقامت رسمی در تعطیالت عید فطر
در استان اصفهان ثبت شد که از این تعداد20هزار گردشگر و مسافر
در کاشان و17هزار تن دیگر در سایر شهرهای استان اصفهان اقامت
داشتند60 .هزار گردشگر هم از باغ فین کاشان و 30هزار گردشگر
نیز از عمارت چهلستون اصفهان بازدید کردند.
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10روز بارندگی و خسارت به  17استان

پیگیری

هوایجنوبغربسنگینتر ازهمیشه
بعد از گذشــت چند هفته هجوم پیاپــی ریزگردهای خارجی به
استانهای غربی ،طی روزهای گذشــته هم این استانها از گرد و
خاک در امان نماندند .هجوم ریزگردها به حدی بود که ســازمان
هواشناسی روز چهارشنبه (14اردیبهشــت) نسبت به نفوذ توده
گردوخاک به ۲۰استان کشور هشــدار داد .روز پنجشنبه عالوه بر
استانهای غربی ،آذربایجان شــرقی ،همدان ،مرکزی ،قم ،تهران،
البرز ،قزوین ،کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،نیمه
غربی اصفهان نیز خیزش گردوخاک را تجربه کردند و این وضعیت
موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در این مناطق شد .بهگزارش
همشهری ،حاال بعد از گذشت 3روز از این هشدار و بروز گردوغبار،
همچنان خوزستان ،ایالم ،کرمانشاه ،کردســتان و لرستان با این
پدیده دست و پنجه نرم میکنند.
تداوم آلودگی در 16شهرستان خوزستان

کاهش گرد و خاک در هوای کرمانشاه

در کرمانشــاه هم هرچند مســئوالن هواشناســی از رقیق شدن
غلظت گردوغبار در جو اســتان از اواخر روز گذشــته خبر دادند،
اما امروز (شــنبه) هم آلودگی ناشــی از ریزگردهای کشــورهای
همسایه در هوای این استان احساس میشود.
محمدعلی زورآوند ،معاون اداره کل هواشناسی کرمانشاه میگوید:
افق دید در شهرستان قصرشیرین بهعلت آلودگی هوا ناشی از پدیده
گرد و خاک به ۲۰متر و در سرپل ذهاب به ۱۰۰متر رسیده است.
بنابر اعالم اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه ،هوای اکثر
شهرستانهای مرزی استان از نظر نفوذ گردوغبار در حالت بحران
و اضطرار قرار دارد.
لرســتان و ایالم هم طی روزهای گذشته شرایط مشابهی داشتند.
گرد و خاک وارد شده به استانهای غربی از کانونهای عراق ،اردن و
عربستان ،کانونهای واقع در کشور سوریه بوده است.

95
هزار

ما
زندران

حمیده پازوکی

خبرنگار

بارش شدید باران در 10روز گذشته بیشتر استانهای
کشور را با مشکل آبگرفتگی و سیل مواجه کرد .آنطور
که رئیس سازمان امدادونجات هالل احمر گفته است
۱۷استان کشور ازجمله آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غربی ،اردبیل ،اصفهان ،ایالم ،چهارمحال و بختیاری،
خراسان شــمالی ،جنوبی و رضوی ،زنجان ،سمنان،
کرمان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان ،یزد
و تهران در این مدت با آبگرفتگی و سیل مواجه شدند
و نیروهای امدادی برای کمک به آنها مراجعه کردند.
بهگفته مهــدی ولیپــور ،در این مــدت 2645نفر
امدادرســانی شــدهاند و مایحتاج الزم هم در اختیار
آنان قرار داده شده اســت .با این حال بعضی استانها
مثل یزد ،خراسان رضوی و اردبیل در این سیل بهجز
نیاز به کمکهای امدادی آســیب جدی نیز متحمل
شدهاند و خسارت فراوانی دید هاند؛ خساراتی که به جز
شدت سیل ،آماده نبودن زیرساختهای استانها در
آن نقش دارد.
بیشترین خسارت سیل در یزد

در میان استانهایی که در 10روز گذشته گرفتار سیل
شدهاند ،یزد بیشترین خسارت را متحمل شده است.
در روزهای اخیر برای این استان ۳۰میلیمتر بارندگی
ثبت شــد که در دوره بازگشت ۱۰۰ســاله اخیر برای
نخستینبار اتفاق افتاده است.
بهگفته مدیرکل مدیریت بحران این استان ،خسارت
ســیل اخیر در یزد تاکنــون 1264میلیــارد تومان
برآورد شده اســت .محمدعلی ملکزاده با بیان اینکه
ظرفیتهای شــهری و اقتصادی در ســیالب اخیر،
متحمل خسارت فراوان شده است ،میگوید :سیالب
اخیر به امکانات زیربنایی ،بناهای مســکونی ،تجاری،
بخش صنعت و حوزه کشاورزی خسارت وارد کرده که
۵۰درصد آن در بخش کشاورزی و به قنوات و چاهها،
بندهای خاکی و سیلبندها وارد شده است.
بهگفتــه وی ،در بخش اماکن مســکونی و تجاری که
بنیاد مسکن خسارت آنها را تأیید کرده ،تامین اعتبار
الزم آغاز شده است .ملکزاده همچنین درباره دالیل
آسیب سیل به شهر یزد میگويد :در ۳۰سال گذشته
سیلبندهایی در باالدست شــهر یزد ایجاد شد که تا
پیش از سیل همه آنها سالم بود .با این حال حجم باالی
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سیالب در یزد /عکس :مهر

توده گردوغبار که از پنجشنبه شب (15اردیبهشت) از کانونهای
کشور عراق وارد خوزستان شــد ،همچنان در ۱۶شهرستان تداوم
دارد .میزان غلظت گرد وغبار در رامشــیر ،1702ماهشهر ،1582
امیدیه  ،1465شوشتر ،1357دزفول ،1216بندرامام (ره) ،1155
اندیمشک  ،۹۳۵اهواز  ،۶۷۴آبادان  ،۵۴۰ایذه  ،۴۸۱بهبهان ،۱۸۳
حمیدیــه  ،۴۲۰سوســنگرد  ،۴۹۳شــادگان  ،۶۹۱گتوند  ۶۶۹و
مسجدسلیمان ۴۲۴میکروگرم بر مترمکعب بوده است .حدمجاز غبار
در هوا ۱۵۰میکروگرم بر مترمکعب است .مرکز ملی پایش و هشدار
ســریع گرد و خاک هواشناسی خوزســتان با صدور هشدار سطح
نارنجی ،تأثیر امواج متوالی گرد و خاک از عــراق را ابتدا بر مناطق
شمال غرب ،غرب و سپس مناطق مرکزی و سایر نقاط استان از اواخر
وقت پنجشنبه تا اواخر وقت جمعه پیشبینی کرده بود .بنابر اعالم
علوم پزشکی این استان ،بیش از 500نفر با عالئم تنفسی به مراکز
درمانی استان خوزستان مراجعه کردند و تحت مراقبت قرار گرفتند.

عدد خبر

بارندگیهای اخیر چند هزار میلیارد خسارت در پی داشته و پیشبینیهای هواشناسی حاکی از تداوم سامانه بارشیتا فرداست
گزارش

آب موجب ایجاد سیل شــد .ظرفیت سیل بندها برای
بلندمدت پیشبینی شــده بود ،اما خیابانکشی روی
خود سیلبند یا خروجی آن در برخی از نقاط موجب
شد آب وارد شهر یزد شود.
آسیب سیل به کشاورزی خراسان رضوی

در بیش از یک هفته گذشته باران شدید موجب بروز
سیالب در خراسان رضوی شد و به بخشهای زیادی از
این استان صدمه زد .مدیرکل مدیریت بحران خراسان
رضوی با بیان اینکه خسارت بارشهای اخیر این استان
هنوز کامل برآورد نشده است به همشهری میگوید :در
روزهای گذشته شهرستانهای کالت ،گناباد ،سبزوار،
چناران ،فیروزه ،خوشــاب ،باخرز ،قوچان ،نیشــابور،
درهگز و صالحآباد خراسان رضوی از سیل آسیبدید ه و
زیرساختها ،باغات ،مزارع و قنوات آنها با آسیب جدی
مواجه شدهاند.
محسن نجات با بیان اینکه خط انتقال آب ،پلها ،بناها و
راهها مهمترین بخشهای زیرساختی هستند که سیل
اخیر به آنها آسیب رسانده است ،ميگويد :شهرستان
کالت در این زمینه بیشترین آسیب را دیده و خطوط

انتقال آب در بیش از 10روستای آن قطع و به همین
دلیل ،زمینه آبرسانی ســیار در این نواحی فراهم شده
است .حدود 3راه هم در این شهرستان بسته است که
بعد از فروکش سیل بازگشایی خواهند شد.
وی با بیان اینکه شرایط در استان پایدار است ،میافزاید:
باغها و کشاورزی استان هم در این سیل متحمل آسیب
شده است که از آن جمله میتوان به خسارت باغهای
پسته در شهرستان فیروزه و محصوالت باغی و زراعی
در شهرستان گناباد اشاره کرد.
مدیــرکل بحران خراســان رضــوی با بیــان اینکه
خوشبختانه نیاز به اســکان اضطراری و امدادرسانی
جدی در استان وجود نداشته اســت ،ادامه میدهد:
براساس آنچه ادارهکل هواشناســی استان به ما اعالم
کرده است سامانه بارشی فعال از اســتان خارج شده،
با این حال نیروهای امدادی در یکی دو روز گذشــته
آمادهباش خواهند بود.
اصفهان خسارتی نداشت

بهجز 2استان یادشده خلخال در استان اردبیل هم از
سیل ،تگرگ و باران حدود 48میلیارد تومان خسارت
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شرقی

عکسخبر

رئیــس اداره برنــج جهادکشــاورزی
مازنــدران گفــت :عملیــات نشــاکاری
در ۹۵هــزار هکتــار از شــالیزارهای
مازندران انجام شــد کــه از ایــن میزان
۶۰درصد بهصورت مکانیزه و ۴۰درصد
بهصــورت ســنتی بــود .بــه گــزارش
فــارس ،علیمحمــد رمضانــی اظهــار
کــرد :تاکنــون عملیات شــخم و شــیار
در ۹۳.۵درصــد و ســاخت خزانــه در
۱۰۰درصــد اراضی شــالیزاری مازندران
انجام شده است.
نماینده اهر در مجلس شورای اسالمی
گفت :از ردیف اعتباری بودجه امسال
۵۸میلیــارد تومــان بــرای بهرهبــرداری
و زیربــار ترافیــک رفتــن بزرگــراه تبریــز
 اهــر درنظــر گرفتــه شــده اســت .بــهگزارش ایرنــا ،احمد محــرمزاده افزود:
سال گذشته فقط 7کیلومتر از بزرگراه
اهر-تبریز بهخاطــر خاکریزی و حجم
بــاالی عملیــات باقی مانــده بــود که با
پیگیریهــای زیــاد ایــن 7کیلومتــر که
خطرناکترین قسمت مســیر نیز بود،
به پایان رسید.

آذرب
ایجا 
نغربی

دیده است .همچنین در فضای مجازی ،فیلمی از جاری
شدن ســیالب در خیابانی در اصفهان و سرازیر شدن
آن از یک پل منتشر شده بود ،با این حال اخبار منتشر
شده خبر از وقوع سیالب در اصفهان نمیداد .منصور
شیشــهفروش ،مدیرکل مدیریت بحــران اصفهان به
همشــهری میگوید :بارشهایی که در استان اتفاق
افتاد رگباری بود و تبعات آن در مدت کوتاهی رفع شد.
براســاس اعالم ســازمان هواشناسی کشــور سامانه
بارشی که در چند استان ســیل بهدنبال داشته است
تا یکشنبه18 -اردیبهشت -همچنان فعال است و در
روزهای آینده نیز ممکن است ،تگرگ ،آبگرفتگی و
سیل بهدنبال داشته باشــد .با هر سیل یا باران همواره
خبر از خسارت دیدن راهها ،کشاورزی و منازل شنیده
میشود ،در شــرایطی که هنوز جبران خسارت سیل
سالهای گذشته به ســرانجام نرسیده است ،توجه به
اقدامات پیشــگیرانه میتواند هم از خسارت به مردم
جلوگیری کند و هم هزینههای بیشــتری را بر دوش
دولت نیندازد.

بهار در «کاظمداشی»
منطقه تاریخی کاظمداشی در ۷۰کیلومتری شمال شرق
ارومیه و در ساحل دریاچه ارومیه و در نزدیکی روستایی به
نام گورچینقلعه قرار دارد .این منطقه دارای طبیعت بکر
و زیباست و در فصل بهار ،دشتها و تپهها ،سراسر سبز و
پوشیده از گل هستند .گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری
در منطقه رشد و زندگی میکنند.
ازجمله گیاهان و درختها میتوان به کاکوتی ،آویشن ،پونه
و باداموحشی اشاره کرد .منبع :تسنیم
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جاده مخصوص از وعدههای وزارت صنعت جا ماند

میادین

جهش قیمت پنیر در میادین
نرخنامه جدیــد میادین میــوه و ترهبار از افزایش به نســبت
شدید قیمت پنیر ظرف یکماه گذشــته حکایت دارد .بر این
اســاس ،قیمت انواع پنیر ســنتی از فروردین تا امروز بین  7تا
12هزارو500تومان در هر کیلو افزایش یافته که بیشترین رشد
به پنیر لیقوان مربوط بوده اســت .این پنیر طی6ماه گذشــته
25هزار تومان گرانترشــده اســت .قیمت پنیر سفید هم در
نرخنامه جدید رشد 2هزار تومانی داشته است.
تبریز
درجه یک

71.000
79.000

تبریز
مخلوط

79.000
88.000

لیقوان
درجه یک

86.500
99.000

فروردین
1401

36.000
38.000

سفید یواف
پرچرب

کیلوگرم /تومان

سوپرلیقوان
پرچرب

96.500
107.000

اردیبهشت
1401

33.000
35.000

سفید یواف
کمچرب

48.000
55.000

الکتیکی
پاستوریزه

سوپرمارکت

تغییرقیمتشامپوهایپرمصرف
مقایسه قیمت امسال انواع شامپوهای غیرتخصصی
و پرمصرف با قیمت سال گذشته همین محصوالت
نشان میدهد که بعضی از شــرکتها تا ۸۰درصد
قیمت تولیداتشان را در یک سال اخیر باال بردهاند.
شبنم،معمولی-
220گرمی

قیمتها به تومان
فروردین ۱۴۰۰
6.000
اردیبهشت 11.000 ۱۴۰۱

حیات،سدر-
400گرمی

فروردین ۱۴۰۰
اردیبهشت ۱۴۰۱

پرمون،کتیرا-
400گرمی

فروردین ۱۴۰۰
اردیبهشت ۱۴۰۱

لطیفه،شامپوسیر -فروردین ۱۴۰۰
اردیبهشت ۱۴۰۱
400گرمی

ناتل،تخممرغی-
200گرمی

فروردین ۱۴۰۰
اردیبهشت ۱۴۰۱

11.000
18.000
26.500
32.000
19.000
24.000
8.500
10.500

افت 30درصدی تولید خودرو در آغاز سال
تیراژ تولید و فروش خودرو بهطور همزمان در فروردین امسال کاهش یافت

در شــرایطی که طبق وعده وزارت
صنعت امسال میبایست تیراژ تولید
خودرو
خودرو به 1.5میلیون دستگاه برسد،
تازهترین آمارها نشان میدهد تیراژ تولید خودرو در
نخستین ماه از ســال 1401در مقایسه با فروردین
پارسال 30درصد افت کرده ،همزمان میزان فروش
خودرو نیز با افت 16.6درصدی مواجه شده است.این
آمار در احتمال رســیدن وزارت صنعت به اهداف
پیشبینی شــده برای افزایش تولید خــودرو در
سالجاری تردید ایجاد کرده است.
بهگزارش همشــهری ،به باور کارشناسان اقتصاد
یکی از دالیل اصلــی افزایش قیمت خودرو کاهش
تیراژ تولید است .این موضوعی است که مسئوالن
وزارت صنعت نیز آن را تأیید و بارها تأکید کردهاند
برای حذف قرعهکشی و جلوگیری از رشد قیمت،
امسال تیراژ تولید خودرو به شکل محسوسی افزایش
خواهد یافت.
منوچهر منطقی ،معــاون صنایع حملونقل وزارت
صنعت ،چند هفته پیش در اینبــاره گفت :وقتی
برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد ،بهطور طبیعی
قیمت باال میرود و قیمت عرضــه کارخانه با بازار،
فاصله معناداری پیدا میکند .او با بیان اینکه افزایش
عرضه یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش قیمت
خودرو است ،تأکید کرد :طبق محاسبات انجام شده
اگر یکمیلیونو۴۰۰هزار دســتگاه خودرو در بازار
ایران عرضه شود به قرعهکشی نیازی نخواهد بود،
پس تولید یکمیلیونو۵۰۰هزار دســتگاه خودرو
برای امسال هدفگذاری شده است تا عرضه و تقاضا
به هم نزدیک شود.
سیدرضا فاطمیامین ،وزیر صنعت نیز 13فروردین
امسال در بازدید از ایران خودرو و سایپا اعالم کرد:
تولید خودرو در ســال 1401نسبت به سال1400
حداقل 50درصد افزایش مییابد.
اما با وجود همه این وعدهها ،تازهترین آمارها نشان
میدهد تیراژ تولید خودرو در فروردین امسال نسبت
بهمدت مشابه پارســال به شکل محسوسی کاهش
یافته است .پارســال نیز قرار بود تیراژ تولید خودرو
افزایش یابد اما در پایان ســال مشــخص شد تیراژ
تولید خودرو در ســال 1400نسبت به سال1399
بالغ بر 33هزار دســتگاه ،یعنی معادل 3.5درصد،
افت کرده است.

بازارها
احتمال افزایش قیمت ماهی

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت :خشکسالی ،کمبود
نهاده ماهی و اعمال برخی سیاســتها ،این احتمال را تقویت
کرده اســت که در ماه مهر و آبان ســالجاری شــاهد کاهش
تولید و در نتیجه انفجار قیمت ماهی باشــیم .آرش نبیزاده ،با
اشاره به تأثیرات جنگ اوکراین و روســیه ،گفت :امکان خرید
برخی نهادههای وارداتی بعد از این جنــگ و افزایش نرخ آنها
در بازارهای جهانی برای ایران کاهش پیدا کرده است؛ از اینرو
احتمال سهمیه بندی کردن نهادهها برای پرورشدهندگان مرغ
و ماهی افزایش پیدا میکند .نبــیزاده میزان تولید قزلآال در
سال 99را نزدیک به 140هزار تن دانست و افزود :تولید قزلآال
در سال 1400به 115هزار تن رسید که این کاهش تولید ،اثرات
خود را بر قیمت محصول گذاشت .این فعال اقتصادی با اشاره
بهاحتمال حذف ارز ترجیحی در سالجاری ،گفت8 :تا 10درصد
از نهاده های مورد نیاز پرورشدهنــدگان ماهی قزلآال با نرخ
دولتی تهیه و تامین میشود؛ از اینرو بعد از حذف ارز ترجیحی،
قیمت ماهی قزلآال باید حداکثر 15درصد رشــد کند .او ادامه
داد :پیشبینی میشــود با حذف ارز ترجیحی نرخ مرغ واقعی
و به کیلویی 70تا 80هزار تومان برســد .نرخ ماهی نیز متاثر از
نرخ مرغ به کیلویی 100هزار تومان میرســد؛ در این شرایط
احتمال اینکه پروتئین مرغ و ماهی از سبد خانوارها حذف شود،
تقویت میشود.

رشد 40درصدی قیمت لوازم خانگی
کاهش 30درصدی تولید

آمارها نشان میدهد در فروردین امسال 3شرکت
ایــران خــودرو ،ســایپا و پــارس خــودرو جمعا
45هزارو396دســتگاه خودروي ســواری تولید
کردهاند که این میزان 18هزارو883دستگاه کمتر از
فروردین پارسال است .یعنی میزان تولید خودرو در
ابتدای سالجاری 29.4درصد نسبت به سال قبل
افت کرده است.
بیشترین میزان افت تولید مربوط به پارس خودرو
بوده که تیراژ تولیدش 45.8درصد افت کرده است.
این شــرکت بخش عمده توانش را به تولید ساینا و

کوئیک معطوف کرده اســت که خودروهایی ارزان
قیمت و پرمصرف در بازار داخلی محسوب میشوند
و هر نــوع افزایش قیمت این محصول روی ســایر
محصوالت نیز تأثیــر دارد .پس از پــارس خودرو
بیشترین میزان افت تولید مربوط به سایپا بوده که
تولیداتش 27.8درصد افت کرده است .طبق ارقام
موجود تیراژ تولید سایپا در فروردین امسال نسبت
بهمدت مشابه ســال قبل 6هزار دستگاه کمتر بوده
است .ایران خودرو نیز که درکنار 2خودروساز قبلی
با افت 26درصدی تولید مواجــه بوده ،در فروردین
امسال تیراژ تولید این شرکت 8هزارو 778دستگاه

قرعهکشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو
مکث

تیراژ تولید خودروهای سواری در شرایطی کاهش یافته اســت که قرار بود با افزایش تولید در
سالجاری رفته رفته قرعهکشی خودرو حذف شود اما وزارت صنعت در هفته قبل اعالم کرد بهجای
حذف قرعهکشی بهزودی همه تیراژ تولید خودرو از طریق یک سامانه یکپارچه ،قرعهکشی و عرضه
خواهد شد .براساس دستور وزیر صنعت مقرر شده فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعهکشی در
سایت شرکتهای خودروساز ،بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو انجام شود .طبق اعالم وزارت
صنعت مقرر شده تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو ،تمهیدات الزم برای قرعهکشی
متمرکز خودرو زیرنظر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فراهم شود .به این ترتیب
تمام خودروسازها موظف شدهاند از فردا ۱۸ ،اردیبهشتماه ،هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی
آن سازمان و فقط از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام دهند .تاکنون شرکتهای خودروساز
هریک بهصورت مجزا قرعهکشی فروش برگزار میکردند.

کاهش یافته است.
کاهش 17درصدی فروش

همزمان با کاهش تولید ،آمارها نشان میدهد تعداد
فروش خودروهای سواری نیز در فروردین ماه امسال
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16.6درصد
افت کرده اســت .طبق این آمار ایران خودرو ،سایپا
و پارسخودرو در فروردین امســال جمعا 56هزار
دستگاه خودروي سواری فروختهاند که این میزان
در مقایسه با فروردین پارسال 11هزارو167دستگاه
کاهش نشان میدهد.
بیشترین میزان کاهش فروش به سایپا مربوط بوده،
میزان فروش این شرکت در مقایســه با فروردین
پارســال 23.4درصد افت کرده اســت .بعد از آن،
پارس خودرو با افت 21درصــدی و ایرانخودرو با
کاهش 11.7درصدی فــروش در رتبههای بعدی
قرار گرفتهاند.آمارها نشــان میدهد میزان فروش
خودروهای سواری داخلی در نخستین ماه امسال
حتی نســبت به اســفند ماه پارســال نیز کاهش
30درصدی داشته و بیانگر آن است که میزان فروش
خودرو 24هزارو214دستگاه کمتر از اسفند پارسال
بوده است.

بررسیها نشــان میدهد در  4سال گذشــته ،نرخ تورم لوازم
خانگی همواره باالی  ۴۰درصد بوده و حتی در مقاطعی تا ۵۰
درصد نیز باال رفته اســت؛ موضوعی که موجب شده تا بازار با
رکود مواجه شود .به گزارش مهر ،اگرچه نرخ تورم سال ۱۴۰۰
طبق اعالم مرکز آمار ایران معادل ۴۰.۲درصد بوده اما بررسیها
نشان میدهد که سال گذشته در میان بخشهای مختلف کاال
و خدمات مصرفی خانوارهای کشور ،بخش لوازم خانگی یکی از
باالترین تورمها را به نام خود زده است.بر همین مبنا ،نرخ تورم
سال  ۱۴۰۰لوازم خانگی ۴۶.۵درصد ثبت شده است؛ یعنی افراد
برای خرید محصوالت این گــروه کاالیی باید حدود ۵۰درصد
باالتر از نرخ واقعی را بپردازند .از سویی دیگر نیز نرخ تورم لوازم
خانگی در فروردین ماه سالجاری نیز به قوت خود باقی مانده
و عدد ۴۳.۲درصد را ثبت کرده اســت .همین وضعیت تورم در
بخش لوازم خانگی موجب شــده که بازار طی ۳سال گذشته
درگیر رکود باشد؛ آنطور که فعاالن بازار میگویند :حدود ۳سال
اســت که بازار لوازم خانگی بهدلیل باالبودن قیمتها و کاهش
قدرت خرید راکد بوده و مردم تعمیر لــوازم خانگی و یا خرید
محصوالت دست دوم را به خرید محصول نو ترجیح میدهند.

سؤالازتیم«ناکام»بیشتراست

ابهامی به نام ارسالن

آیا در خط حمله استقالل به اندازه کافی
به مطهری بازی میرسد؟ بهطور کلی نگاه
کادرفنی نسبت به او عجیب است

سجاد پذیرفته بعد از قهرمانی با تیم شهرداری
گرگان در لیگ برتر بسکتبال ،توقع دارد در
تیم ملی بازی کند

18

18

20

مطهری ادعا کرد برخی خبرنگاران از برد
پرسپولیس ناراحت هستند ،چرا که بعد از باخت
سؤاالت زیادی دارند ،اما حاال چیزی نمیگویند

اولتیمملیبعداروپا

سوژه روز

چه امیدی؟
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
عكس|مجتبی صالح|
لیگ برتر انگلیس

تاتنهام

23:15

لیورپول

برنامه بازی

لیگ برتر ایران  -هفته 26

دوشنبه19اردیبهشت1401

ذوب آهن
18:30
پرسپولیس

به استقالل
کاری نداریم

حامد پاکدل ستاره گلزن پرسپوليس از شانسهای قهرمانی تيمش میگويد
او معتقد است پرسپوليس هرگز از قهرمانی نااميد نمیشود

پدیده

استقالل
20:40

لیگ برتر ایران  -هفته 27

شنبه24اردیبهشت1401

19:45
استقالل

سپاهان

پرسپولیس
21:50

لیگ برتر ایران  -هفته 28

پنجشنبه29اردیبهشت1401

19:00
پرسپولیس
21:15
آلومینیوم

استقالل

سهشنبه3خرداد1401

پرسپولیس
20:00

20:00
استقالل

رئال تنها تیم تاریخ است که
با 3شکست در مراحل حذفی
به فینال اروپا میرسد؛ کارلتو و
کلوپ چه شباهتهایی دارند؟

تراکتور

لیگ برتر ایران  -هفته 29

پدیده

 ...و بازهم
از گور برخاسته

فوالد

مس

لیگ برتر ایران  -هفته 30

یکشنبه  8خرداد 1401

استقالل
20:00
نفت.م.س

20:00
پرسپولیس

توقف اســتقالل و برتری پرســپولیس در هفته
بیستوپنجم سرخپوشــان را کمی به قهرمانی
امیدوار کرد و بــه یحیی گلمحمــدی هم این
اعتمادبهنفس را داد که بگویــد« :لیگ تازه برای
ما آغاز شده است ».ولی با بررسی بازیهای آینده و
البته فرم فعلی دو تیم ،شاید این امیدواری چندان
هم منطقی بهنظر نرسد .استقالل البته بازیهای
سختتری در پیش دارد اما بازیهای پرسپولیس
هم چندان راحت نیســتند و کسب امتیاز در این
بازیها چندان هم ساده نخواهد بود.
بدترین فرم فصل
استقالل در اصفهان به سومین مساوی متوالیاش
در لیگ برتر رسید .با احتســاب بازی با نساجی در
جامحذفی ،آبیها االن 4بازی متوالی اســت پیروز
نشدهاند و ظاهرا تالش مجیدی برای حفظ رکورد
شکستناپذیری از استقالل یک تیم محتاطتر از قبل
و عالقهمند به نتیجه مساوی ساخته است .استقالل
در 6هفته اخیر لیگ4 ،مســاوی داده درحالیکه
پیش از آن طی 11هفته فقط یک مساوی داده بود.
اما اگر پرسپولیسیها بخواهند به فرم اخیر استقالل
دل ببندند باید گفت وضعیت خودشان هم چندان
بهتر نبوده است .سرخپوشــان از 5بازی اخیرشان
فقط 8امتیاز گرفتهاند کــه پایینترین امتیاز این
تیم در بازههای 5هفتهای بوده است .به فرض اینکه
قرمزهــا در هفتههای باقیمانده متحول شــوند و
امتیازات زیادی بگیرند باز هم نمیتوان 5پیروزی از
5بازی باقیمانده را برای آنها متصور شد .فرض کنید
این تیم در مصاف با ســپاهان و تراکتور الاقل یک
مساوی به یکی از این  2تیم بدهد و 4بازی دیگرش
را ببرد .در این صورت استقالل حق دارد در 5بازی
باقیمانده 6امتیاز از دســت بدهد .یعنی 3مساوی
طی 5بازی با شــهرخودرو ،فوالد ،آلومینیوم ،مس
و نفت مسجدسلیمان .کسب 2برد و 3مساوی از این
بازیها برای تیمی که نشان داده مساوی در آوردن
از بازیهای ســخت را خیلی خوب یاد گرفته ،کار
سختی است؟
گره خوردن صدر و قعر
پرســپولیس که امروز 53امتیازی اســت فصل
گذشته در همین مقطع یک امتیاز بیشتر یعنی
54امتیاز داشــت .آن تیم برای قهرمان شدن از
5بازی باقیماندهاش 13امتیاز گرفت و فقط یک
مســاوی به فوالد داد .اگر سرخپوشــان امسال
قهرمانی میخواهند باید قید آن یک مساوی را هم
بزنند و همه 5بازی باقیمانده را ببرند .کاری سخت
برای تیمی که در5هفته باقیمانده با2گزینه سقوط
هم بازی دارد و در هفتههای پایانی امتیاز گرفتن از
این تیمها آسانتر از امتیازگیری از حریفان صدر
جدولی نیست .پرســپولیس در  2هفته پایانی با
شهرخودرو و فجرسپاسی روبهرو میشود که هر دو
در رقابت فرار از سقوط هستند .استقالل هم باید با
شهرخودرو و نفت مسجدسلیمان بازی کند و آن
 2مســابقه هم نقش مهمی در قهرمانی و سقوط
خواهد داشت .البته در رقابت سقوط ،یک مسابقه
دیگر هم نقش بسیار مهمی دارد که بازی همین
هفته فجرسپاسی با نفت مسجدسلیمان خواهد
بود .جالب اینکه شهرخودرو در 5بازی آینده باید
با استقالل ،پیکان ،سپاهان ،پرسپولیس و فوالد
بازی کند که بازیهای خیلی خیلی سختی خواهد
بود .اما تیم مشهدی تا حدودی متحو ل شده و شاید
بتواند از این بازیها هم امتیازات الزم را کسب کرده
و در لیگ برتر ماندگار شود.
روز آخر ،بازی بازندگان؟
در قعر جدول شهرخودرو و نفت مسجدسلیمان
در هفتههای اخیر نتایج نسبتا بهتری گرفتهاند.
شهرخودرو در 5بازی اخیر شکست نخورده و نفت
مسجدســلیمان هم بعد از آمدن رضا مهاجری
نتایج بهتری گرفته است .اما فجرسپاسی با تغییر
سرمربی هم نتایج بهتری نگرفت و اگرچه شکل
بازیاش کمی بهتر شد اما در کسب امتیاز ناکام
ماند .از لحاظ فرم فعلی وضعیت فجرسپاســی از
دو تیم دیگر خرابتر اســت اما از لحاظ سختی
بازیهای باقیمانده شرایط شــهرخودرو از تمام
تیمها خطرناکتر و ناامیدکنندهتر بهنظر میرسد.
به این ترتیب شاید بتوان شانس مسجدسلیمان
را برای باقی ماندن در لیگ بهتــر از  2تیم دیگر
دانست .همانطور که شانس استقالل برای قهرمانی
خیلی بیشــتر و پررنگتر از پرســپولیس است.
شــاید بازی هفته آخر پرسپولیس و فجرسپاسی
با نایبقهرمانی این یکی و ســقوط آن یکی تمام
شود .بازی بازندگان! درست مثل بازی پرسپولیس
و راهآهــن در آخریــن روز لیگ پانزدهــم که با
نایبقهرمانی قرمزها و سقوط راهآهن تمام شد.

فجر
خبر روز

بازیهای آسیایی
به تعویق افتاد
لیگ قهرمانان اروپا  -فینال
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بازیهای آسیایی 2022هانگژو یکسال به تعویق
افتاد .قرار بود این بازیها از19شهریور تا3مهر برگزار
شود اما شرایط پاندمی کرونا در چین ،اجازه برگزاری
بازیها را نداد .شورای المپیک آسیا تا یکماه آینده
تاریخ جدید بازیها را اعالم میکنــد .این تعویق
یکساله ،کمیته ملی المپیک ایران را هم با چالش
روبهرو میکند .قرار بود انتخابات اسفند سال قبل
برگزار شــود اما بهخاطر در پیش بودن بازیهای
آسیایی انتخابات تا مهر امسال به تعویق افتاد.
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تعریف شما از «شانس» چیست؟

رشــید مظاهری بعــد از جدایی از
استقالل روزهای عجیبی را پشت
سر گذاشــت و بیخود و بیجهت
خودش را وارد حاشیه کرد .او که به
عضویت سپاهان در آمده بود شروع
کرد به طعنه زدن به اســتقاللیها و با
این کار تمرکز خودش را به هم زد .بازنده داستان هم سپاهان
بود که با قیمت باال یک دروازهبان مشهور خرید و نتوانست از
تمام ظرفیت او استفاده کند .مظاهری مخصوصا بعد از عملکرد
ضعیف در لیگ قهرمانان آسیا بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت.
گویا این مســئله او را متنبه کرده اســت ،چرا که بعد از بازی
با اســتقالل از رفتارش عذرخواهی کرد و گفت« :من کالس
سپاهان را پایین آوردم ».اگرچه کمی دیر ،اما همین که او به
چنین نتیجهای رسید جای خوشحالی دارد .حاشیه به هیچ
بازیکنی کمک نمیکند.
چرا تشویقش میکنید؟

کال فرهنــگ هــواداری در فوتبال
ایران چیز غریبی اســت و بعضی
فاکتورهای آن با هیچ کجای جهان
سازگاری ندارد .بهعنوان مثال در
نیمه اول بازی پرسپولیس و پیکان،
امید عالیشاه یک تکل خیلی خطرناک
توی شکم مدافع پیکان زد و با کارت قرمز مستقیم داور از زمین
اخراج شــد .تصاویر آهسته نشــان میداد تکل عالیشاه واقعا
خطرناک بوده و کارت قرمز به درســتی از جیب داور درآمده
اســت .با این حال هنگام خروج امید از زمین مسابقه ،شاهد
تشویق شدید این بازیکن از سوی هواداران بودیم .خب چرا؟ چه
کار کرده مگر؟ جز این است که با یک تکل بیمحابا و بیدلیل در
میانه میدان تیمش را حسابی به دردسر انداخته است؟ شاید هم
چنین رفتارهای عجیب و غریبی حمل بر «تعصب» میشود که
در این صورت واویالست.

آماربازی

متريكا

امید گل ســپاهان در بازی با استقالل
باالتریــن امید گل ثبتشــده در هفته
بیستوپنجم لیگ برتر بود .در این هفته
امید گل 13تیم زیر عدد یک بود و فقط
3تیم سپاهان ،پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان توانستند به امید گل
باالی یک برسند .اما از بین این 3تیم فقط پرسپولیس بود که پیروز
شد .نفت با امید گل 1.06یک گل زد و با تراکتور که امید گل کمتری
داشت به تساوی يك-يك رسید .سپاهان هم با امید گل  1.22به یک
گل رسید و با استقالل يك-يك مساوی کرد .اما پرسپولیس با امید
گل  1.16تقریبا دوبرابر امید گلش گل زد و گلی هم دریافت نکرد تا به
یک برد باارزش مقابل پیکان برسد.
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در بازی 2تیم هــوادار و ذوبآهن 2تیم
مجموعا به امید گل 0.88رسیدند .هوادار
که کمگلترین تیم ایــن فصل از لحاظ
مجموع گلهای زده و خورده است در این
بازی هم کلینشیت کرد .تیم عنایتی درحالیکه امید گل 0.46را به
حریفش داده بود خودش هم از امید گل 0.42فراتر نرفت .اما کمترین
امید گل ثبتشده در این هفته در بازی 2تیم باالنشین فوالد و گلگهر
رقم خورد .جواد نکونام و امیر قلعهنویی هر 2نگاه محتاطانهای به این
بازی داشتند و امید گل چندانی خلق نکردند .امید گل فوالد 0.50بود
و امید گل سیرجانیها هم از 0.19فراتر نرفت که این کمترین امید گل
یک تیم در هفته اخیر بوده است .جالب اینکه این بازی 2گل داشت!

0/19

مجموع گلهــای زده تیم پیکان
در 5بازی اخیرش از عدد صفر
فراتر نرفته است! تیم مجتبی
حسینی که خیلیها آن
را بهعنوان تیمی جوان و خوشترکیب میشناسند
آخرینبار روز9اسفند سال گذشته گل زده و البته در
آن بازی هم پیروز نشده است .با وجود این خیلیها
از پیکان توقع داشــتند مقابل پرسپولیس نتیجه
بهتری بگیرد و ایــن تیم را در ورزشــگاه آزادی به
دردسر بیندازد .همین موضوع باعث شد سیل توهینها
و انتقادها به سمت این سرمربی جوان سرازیر شود و او را
به واکنش وادارد .پیکان دقیقا 458دقیقه اســت هیچ گلی
نزده و این هفته هم باید با یک باالنشین دیگر یعنی سپاهان
روبهرو شود.
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ابهامی به نام
ارسالن

3نکته از پیروزی سرنوشتساز
سرخپوشان برابر پیکان

بعد از تساوی استقالل برابر سپاهان
در اصفهــان ،فرهــاد مجیــدی
در نشســت خبری گفــت« :اگر
خوششانس بودیم میتوانستیم
بازی را ببریم و هر  3امتیاز را بهدست
بیاوریــم ».خب البته بهنظر میرســد
سرمربی اســتقالل بهخاطر اتفاقات هفتههای گذشته کمی
بدعادت شــده و تصویر نامتعارفی از «شــانس» در ذهن دارد.
قرار نیست استقالل در هر مسابقه با حداقل موقعیتها صاحب
حداکثر امتیازات شود .در بازی اصفهان هم اگر یک تیم به پیروزی
نزدیکتر بود ،آن تیم میتوانست سپاهان باشد .شهریار مغانلو
حداقل  3فرصت عالی گلزنی را از دست داد و یکبار هم شوت
زمینی امید نورافکن به خطرناکترین شکل ممکن از کنار دروازه
بیرون رفت .اســتقالل هم البته یکی دو موقعیت نصفه و نیمه
داشت ،اما درنهایت بابت این مساوی باید خدا را هم شکر کند.
این شد حرف حساب

عكس|مجتبی صالح|

نكته بازی

استقالل صدای نفس
پرسپولیس را شنید

سوژه روز

به استقالل کاری نداریم
حامد پاکدل ستاره گلزن پرسپولیس از شانسهای قهرمانی تیمش میگوید
او معتقد است پرسپولیس هرگز از قهرمانی ناامید نمیشود

امیرحسین اعظمی| پرسپولیس در شرایطی مقابل پیکان به برد
رسید که مهمترین اتفاق برای سرخپوشان ،توقف استقالل در
اصفهان بود .در شبی که شاگردان یحیی گلمحمدی 2گل به
پیکانزدند،حامدپاکدلزنندهیکیازگلهایتیمشبودتادوباره
فرصتطلبی خودش را نشان دهد .این در حالی است که پاکدل
در این فصل در مجموع حدود320دقیقه برای تیمش بازی کرده
ولی5گلبرایپرسپولیسبهثمررساندهاست.پاکدلباامیدواری
زیادیدرموردقهرمانیپرسپولیسصحبتمیکند،ایندرحالی
است که آنها4امتیاز کمتر از استقالل دارند .مهاجم سرخپوشان
درخصوص شانس قهرمانی پرسپولیس ،عملکرد خودش در این
فصلومسائلمختلفدیگربهسؤاالتپاسخمیدهد.
از بازی با پیکان شروع کنیم که گرفتن 3امتیاز این
بازی برای شما بسیار مهم بود.
دقیقا .کادر فنی ما هم قبل از این بازی به این موضوع اشــاره
داشتند که 6فینال در پیش داریم و باید با تمام وجود بجنگیم
تا 3امتیازها را بگیریم .پیکان تیم خوبی است و در لیگ امسال
هم نشان داد که انسجام تیمی خوبی دارد ولی ما در تمرینات
روی نقاط ضعف و قوت این تیم کار کرده بودیم و در نهایت هم به
هدفمان رسیدیم .ما فوتبال خوبی را هم به نمایش گذاشتیم.
بهنظر میرسد توقف استقالل در اصفهان هم انگیزه
شما را برای برد در این بازی بیشتر کرده بود؟
ما نباید روی نتایج استقالل تمرکز کنیم .راه برای ما روشن است
و5بازی دیگر هم باقی مانده که باید با تمام وجود بجنگیم .اینکه
بخواهیم روی نتایج استقالل تمرکز کنیم چیزی را برای ما تغییر
نمیدهد ،مهم این است که خودمان انگیزه و روحیه باال داشته
باشیم و با تمام وجود برای قهرمان شدن بجنگیم.
یعنی برای قهرمانی امید زیادی دارید؟
چرا باید ناامید باشیم؟ قبل از این بازی اختالف ما با استقالل
6امتیاز بود و حاال به 4امتیاز رســیده است5 .بازی و 15امتیاز
دستنخورده هم باقی مانده ولی این را میدانیم که پرسپولیس
دیگر جایی برای اشتباه ندارد .ما باید بازیها را ببریم تا در نهایت
به صدر جدول برسیم .پرســپولیس هرگز از قهرمانی ناامید
نمیشود ،ما سرباز تیم هستیم و باید تا آخرین هفته بجنگیم.
چند درصد احتمال میدهی پرســپولیس در این
شرایط سخت قهرمان شود؟
نمیتوانم درصد تعیین کنم ولی پرسپولیس تیم بزرگی است و
تیم بزرگ همیشه کارهای بزرگ میکند؛ مثل کسب5قهرمانی
پیاپی .ما حاال دنبال ششمین جام هستیم.

در مورد گلی که به پیکان زدی صحبت کن .بعد از گل
کامال مشخص بود که خیلی خوشحالی.
گل زدن برای پرســپولیس همیشــه لذتبخش است .البته
خوشحالی من از این اســت که یک گل تاکتیکی زدیم و در
تمرینات هم روی این گل کار کرده بودیم .امیدوارم باز هم برای
پرسپولیس گل بزنم و بازیکن مؤثری برای تیمم باشم.
تو امسال خیلی کم برای پرسپولیس بازی کردی .آیا
نسبت به نیمکتنشینی ،ناراحت یا معترض نیستی؟
فوتبالیســت حرفهای نباید به نیمکتنشینی اعتراض کند
و من هم همیشــه یاد گرفتم بهنظر کادر فنی احترام بگذارم.
پرسپولیس تیم بزرگی اســت و همه دوست دارند برای تیم
بازی کنند و تأثیرگذار باشند ولی این سرمربی است که تصمیم
میگیرد از چه نفراتی استفاده کند .البته این را هم باید بگویم
که در یک مقطع از فصل مصدوم شدم و این موضوع هم در بازی
نکردنم تأثیرگذار بود .با این حال هر وقت بازی کنم ،دوست
دارم بهترین عملکرد را داشته باشم.
فکر میکنی در 5هفته آینده بازیهای اســتقالل
سختتر است یا پرسپولیس؟
هر بازی شرایط خاص خودش را دارد .در نیمفصل دوم خصوصا
در بازیهای پایانی نتیجه گرفتن ســخت است و کار تیم ما
هم آسان نیست ولی باید بیشتر از گذشته تالش کنیم تا در
این 5بازی خوب امتیاز بگیریــم .از طرفی حمایت هواداران
پرسپولیس هم بزرگترین دلگرمی برای ماست تا بتوانیم در
بازیهای بعد نتایج خوبی بگیریم.
غیبــت یحیی گلمحمــدی روی نیمکت به ضرر
پرسپولیس نیست؟
قطعا این موضوع کار ما را سختتر میکند ولی مربیان دیگر
ازجمله آقای مطهری روی نیمکت هستند و نکات الزم را به
بازیکنان گوشزد میکنند.
در 3بازی آینده از ورزشــگاه آزادی دور هستید و
باید برابر ذوبآهن ،سپاهان و تراکتور قرار بگیرید .قبول داری
این 3بازی سخت میتواند سرنوشت قهرمانی پرسپولیس را
رقم بزند؟
هر 3بازی برای ما مهم است ولی باید بازی به بازی جلو برویم.
تمام تمرکز مــا روی بازی با ذوبآهن اســت که در اصفهان
برگزار خواهد شد .آنها نسبت به نیمفصل اول عملکرد بهتری
داشتهاند و بازی آسانی در پیش نداریم .با این حال در اصفهان
محکوم به برد هستیم و حتما باید ذوبآهن را ببریم.

سؤال از تیم «ناکام» بیشتر است
در حاشیه اعتراض عجیب حمید مطهری

یحیی گلمحمدی
محــروم اســت و در
همیــن راســتا در بازی
با پیکان حمیــد مطهری
پرسپولیس را از کنار زمین کوچ
میکرد .به همین دلیل هم دستیار
یحیی در نشستهای خبری قبل و بعد از بازی ظاهر
شد که هر دو نشست حاشــیههایی داشت .او قبل از
بازی با به زبان آوردن یک جمله قصار دیگر خبرساز
شد؛ جایی که گفت« :فردا بند کفشمان را محکمتر
خواهیم بست ».بعد از مسابقه هم اعتراض مطهری به
سؤال نپرسیدن خبرنگاران سوژه شد .او چند جمله به
زبان آورد و منتظر شد تا خبرنگاران چیزی بپرسند ،اما

سؤالی نبود و به همین دلیل با ناراحتی سالن را ترک کرد .مطهری حتی ادعا
کرد برخی خبرنگاران از برد پرسپولیس ناراحت هستند ،چرا که بعد از باخت
سؤاالت زیادی دارند ،اما حاال چیزی نمیگویند!
اعتراض مطهری نخستین گالیه از این دست در فوتبال ایران نیست ،اما واقعا
مبنای منطقی ندارد .بسیار طبیعی است که عملکرد تیم ناکام بیشتر سوژه
باشد و مورد بحث قرار بگیرد .وقتی یک دانشآموز نمره ضعیفی میگیرد
از او در مورد دلیل این اتفاق سؤال میشود ،اما وقتی محصلی نمره مناسب
گرفته ،چه چیزی برای پرس و جو باقی میماند؟ آیا خبرنگاران بعد از بازی
با پیکان باید میپرسیدند« :چگونه موفق شدید گل نخورید؟» یا باید اسرار
پیروزی حیرتانگیز برابر تیم هفتم جدول واکاوی میشد؟ یک برد خوب
و مهم بهدست آوردید و چیز دیگری هم نیست .برای همه خبرنگاران با هر
رنگ و گرایشی هم بهتر است پرســپولیس و استقالل حال خوبی داشته
باشند ،چون اوضاع کارشان بهتر میشود .به همین راحتی.

آیا در خط حمله استقالل
به اندازه کافی به مطهری
بازی میرسد؟

بهروز رسایلی| بعد از سرگیری مسابقات
لیگ برتر ،پرسپولیس نهایت استفاده را
از توقف اســتقالل برابر سپاهان اصفهان
برد و موفق شــد با یک پیروزی ارزشمند
برابر پیکان ،فاصلهاش تا صدر جدول را به
4امتیاز کاهش بدهد .این اختالف در فاصله
5هفته به پایان لیگ برتــر به هیچ وجه
«غیرقابل جبران» نیست و به همین دلیل
هم اعضای کادرفنی با خوشبینی محض
گفتند رقابت در صدر جدول تازه شروع
شده است .خب البته پرسپولیس باید به
جبران5امتیاز فکر کند ،چرا که استقالل در
دربی برگشت به میزبانی سرخها موفق به
گلزنی شده ،بنابراین در بازی رودررو دست
باال را در اختیار دارد .پیروزی بر پیکان اما با
چند نکته قابل توجه همراه بود.

اســتقالل یکی از دشــوارترین مسابقات
فصلش را برابر ســپاهان برگــزار کرد و به
تســاوی یک  -یک برابر ایــن تیم رضایت
داد .اگرچــه بهخاطــر این توقــف و نیز
پیروزی پرســپولیس مقابل پیکان فاصله
در صدر جدول کم شــد ،اما بــه هر حال
بازی با سپاهان جزو دشوارترین مسابقات
فصل بــود و فرهاد مجیــدی نمیتواند از
مساوی ناراضی باشد .با این همه اما عالمت
سؤالهایی از بازی اســتقالل در اصفهان
باقی ماند که نمیتوان بیتفاوت از کنارشان
عبور کرد .شــاید مهمترین مسئله در این
مورد ،داستان ارسالن مطهری بوده باشد.
مهاجــم فرصتطلب آبیهــا بهطور کلی
در این فصــل زیاد در ترکیــب اصلی قرار
نگرفته است .او در مقاطعی بهعنوان بازیکن
جانشین به میدان میآمد و گلهای مهمی
میزد؛ آنچه باعث شــده بــود به «ذخیره
طالیی» استقالل معروف شود ،اما حتی این
مسئله هم کادرفنی را مجاب نکرد فرصت
بیشتری در اختیار این بازیکن قرار بدهد.
ارسالن مطهری در حالی از دقیقه 76بازی
با ســپاهان به میدان رفت کــه پیش از او
نفراتی همچون رودی ژستد و امیرحسین
حسینزاده عملکرد خاصی در زمین مسابقه
نداشتند .بهطور مشخص کیفیت کار ژستد
همیشه زیر ســؤال بوده و بسیاری عقیده
دارند این مهاجم آنقدر کــه مورد اعتماد
کادرفنی قرار گرفتــه ،کارایی و بهرهوری
نداشته است .بدون هیچ تردیدی میتوان
گفت گلزنی در دربی تهران ژستد را نجات
داد و اگر آن ضربه سر نبود ،او خیلی بیش از
اینها باید انتقادات هواداران ،کارشناسان و
پیشکسوتان را تحمل میکرد .در هر صورت
مطهری که ابتدای فصل هم شــایعاتی در
مورد قطع همکاریاش با اســتقالل وجود
داشــت ،در تمام طــول فصل نتوانســت
بهصورت مستمر اطمینان فرهاد مجیدی
را حس کند و ممکن است این روند منجر
به جدایی او در تابستان شود .شرایط طوری
است که گاهی حتی آرمان رمضانی بهعنوان
بازیکن تعویضی به مطهــری ترجیح داده
میشــود .حتما به یاد داریــد مطهری که
گل صعود پرسپولیس برابر پیکان در جام
حذفی را زده بود ،در مسابقه با نساجی یک
دقیقه هم مورد استفاده قرار نگرفت .بهطور
کلی نگاه کادرفنی نسبت به او عجیب است.

 1به وضــوح بین بــودن و نبــودن جالل
حسینی در زمین مسابقه تفاوت وجود دارد.
این درست است که کاپیتان پرسپولیس پا
به سن گذاشــته و در دهه پنجم زندگیاش
به سر میبرد ،اما اگر شناســنامهها را کنار
بگذاریم ،حســینی همین حاال از بســیاری
از مدافعان لیگ برتری بهتر اســت .او عالوه
بر تواناییهای فنی ،با حضــورش در زمین
ساختار دفاعی سرخپوشان را رهبری میکند
و به تیم آرامش میدهد .شاید این جالل ،آن
بازیکن چند سال پیش نباشد ،اما نسخه فعلی
او هم برای مقاومت برابر بسیاری از تیمهای
لیگ برتری افاقه میکند .چیزی که داستان
را در ایــن زمینه پیچیدهتــر میکند ،رفتار
متناقض کادرفنی پرسپولیس است .یحیی
گلمحمدی و دستیارانش فصل گذشته حتی
در بازی حذفی با تیم دســته دومی شاهین
بندر عامری هم ول کن استفاده از حسینی در
ترکیب اصلی نبودند ،اما این اواخر میدیدیم
در مهمترین مســابقات فصــل هم از جالل
استفاده نمیشــود .در هر صورت بازگشت
حسینی آرامش خوبی به پرسپولیس تزریق
کرد ،آن هم درحالیکه با اخراج امید عالیشاه
پرسپولیس یک ساعت 10نفره بازی کرد و
حسابی تحت فشار بود.
 2حامد پاکدل گل اول پرسپولیس در این
مسابقه را به ثمر رساند و بار دیگر ارزشهای
خودش را نشــان داد .او به نســبت دقایقی
که برای تیم بازی کــرده ،واقعا مفید و مؤثر
عمل کرده است .پاکدل که اوایل فصل جزو
خریدهای ضعیــف و ناموفق تیــم ارزیابی
میشــد ،بهتدریج به بازی گرفته شد و واقعا
هم عملکرد خوبی داشت .او اوایل نیمفصل
دوم اوج گرفتــه بــود کــه آن مصدومیت
عجیــب و بدموقــع برایش پیــش آمد .به
لطــف بیانضباطی مهدی عبــدی و تنبیه
این بازیکن ،پاکدل برابــر پیکان در ترکیب
اصلی قرار گرفت و گل اول پرســپولیس را
به ثمر رســاند .ضربه او درجا ،بدون مکث و
با پای غیرتخصصی بود که ارزشهای بسیار
زیادی داشت.

جدول گلزنان

 3شــرزود تمیــروف همچنــان بــرای
پرســپولیس گل نمیزند و همچنان مورد
اعتماد کادرفنی است .داســتان او و یحیی
گلمحمدی شــبیه حکایت رودی ژستد و
فرهاد مجیدی است .در استقالل هم مجیدی
بهخاطر اســتفاده از مهاجم فرانسوی تحت
فشار اســت ،اما عقیده دارد آمار گلزنی مهم
نیســت و ژســتد وظایف محوله را به خوبی
انجام میدهد .شاید هم یحیی چیزهایی از
مهاجم ازبکستانی خواسته که او به خوبی در
حال انجامش است.
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 ...و بازهم
ازگوربرخاسته

پادشاه اروپا

حاال رئالمادرید تعداد حضور اسپانیاییها در فینال
تیبــو کورتوا کــه در برد 3بر یــک مقابل
لیگ قهرمانان اروپا را به عدد30رسانده که 17فینال از
منچسترســیتی بهترین بازیکن زمین شد،
آن خود این باشگاه است8 ،فینال بارسلونا3 ،فینال
79.41درصد از ضربههایی را که به سمت
رئال تنها تیم تاریخ است که با 3شکست در مراحل حذفی به
اتلتیکو و 2فینال سهم والنسیا .لیورپول هم با این
دروازهاش آمده توانسته مهار کند .نفر دوم
صعود ،حضور انگلیســیها در فینالهای لیگ
اوبالک اســت که 72.97درصد ضربهها
فینال اروپا میرسد؛ کارلتو و کلوپ چه شباهتهایی دارند؟
قهرمانان یا جام قهرمانی باشــگاههای اروپا را
را مهار کــرده و نفر ســوم رولی
به 25بار رســاند که هنوز 3بار از ایتالیاییها
از ویارئال.
کمتر اســت .این دهمین صعود لیورپول به
فینال است؛ دوبرابر منچستریونایتد بهعنوان
نزدیکترین تعقیبکننده.
رئال با 4باخت به شریف ،پاریس ،چلسی
و ســیتی به فینال راه یافته و لیورپول تنها
یکبازی به اینتر باخته .باختهای لیورپول در
کارلتو و یورگن کلوپ که باید روز هفتم خرداد ماه در پاریس روبهروی هم قرار بگیرند،
همه رقابتهای فصل 2021-22از شکستهای
شرایط مشابهی دارند .ســرمربی ایتالیایی تمام جامهای ممکن را برای رئال
رئال در لیگ قهرمانان این فصل کمتر بوده و این
مادرید بهدست آورده اما هر کدام را یکبار؛ اعم از لیگ قهرمانان ،اللیگا ،کوپا
تیم در 57بازی در همه رقابتها تنها 3بار شکســت
دلری ،سوپرجام اسپانیا ،سوپرجام اروپا و جام جهانی باشگاهها .کارلتو
خورده است.
اگر لیگ قهرمانان را ببرد ،سنتشکنی کرده است .کلوپ هم همینطور.
زمانی که 8تیــم در لیگ قهرمانان باقــی مانده بودند،
او همه جامهای ممکن شامل لیگ برتر ،لیگ قهرمانان ،جام اتحادیه،
سیتی با 28درصد بیشترین شانس قهرمانی را داشت و رئال با
سوپرجام اروپا ،کامیونیتیشیلد ،جام حذفی و جام جهانی باشگاهها
تنها 6درصد پنجمین تیم صاحب شانس بود .حاال رئالمادرید هر
3باشگاه نفتی ثروتمند را از دور رقابتها حذف کرده تا با لیورپول
را یکی یکبار برای لیورپول به ارمغان آورده .کلوپ میتواند لیگ
بازی کند ،تیمی که در مرحله یکچهارم پایانی پیشبینی میشد
برتر و لیگ قهرمانان امسال را ببرد و در این 2جام دو تایی شود و
27درصد شانس قهرمانی داشته باشد.
اگر هر دو را ببازد ،به سنت خود در تکرار نکردن جامهایش ادامه
از 12بار آخری کــه کار رئال به وقتهای اضافه کشــیده ،در
خواهد داد .بهنظر میرسد یکی یا هر دو مربی این سنت را بشکنند.
11مورد موفق به پیروزی شــده .تنها تیم گمنام آلکویانو در جام
حذفی توانسته این رکورد را خراب کند.
رئال در 8بار قبلی که بازی رفت نیمهنهایی را باخته بود ،موفق
کارلو آنچلوتی ظرف 4روز2 ،رکورد جهانی زد؛ شــنبه شکست خورد .دومین تقابل هم به سال  2018برمیگردد
به صعود به فینال نشده بود.
نام خود را بهعنوان نخستین سرمربی تاریخ که در 5لیگ که رئالمادرید در کییف با نتیجه3بر یک و با دبل بیل و گل
رئال در این فصل این تیمها را شکست داده؛ قهرمان ایتالیا در
بزرگ اروپایی توانســته به قهرمانی برســد ثبت کرد و بنزما پیروز شد .این سومین فینال بین این دو تیم است.
مرحله گروهی (اینتر) ،قهرمان فرانســه در مرحله یکشانزدهم
در فاصله 3هفته مانده تا فینال لیگ قهرمانان ،بهنظر
چهارشنبهشب به نخستین سرمربی تاریخ تبدیل شد که
(پیاسجــی) ،قهرمان لیــگ قهرمانان فصل قبــل در مرحله
در 5فینال لیگ قهرمانان اروپا حاضر میشود .فینالهای میرسد لیورپول شرایط ســختتری را تجربه خواهد
یکچهارم (چلســی) و قهرمان انگلیس در مرحله نیمه نهایی
کارلتو در این رقابتها؛ 2003با میــان برابر یوونتوس ،کرد .رئال قهرمانیاش در اللیگا را قطعی کرده و 4بازی
(منسیتی)
2005با میالن برابر لیورپول2007 ،با میالن برابر لیورپول ،تشــریفاتی در پیش دارد .رئالیها فــردا با اتلتیکو،
رودریگو به نخســتین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در دقیقه
90به بعد یک بازی حذفی چمپیونزلیگ حداقل 2گل
2014با رئالمادرید برابر اتلتیکومادرید و امسال با رئال برای پنجشنبه با لوانته در خانه ،یکشنبه با کادیس در زمین
به ثمر میرساند.
سومینبار مقابل لیورپول .او در 2رویارویی قبلی یکبار به حریف و هفته آخر با بتیس در برنابئو روبهرو خواهند
تونــی کــروس هافبــک آلمانی
تیم انگلیسي باخته و یکبار به پیروزی رسیده بود.
شــد .کادیس و لوانته برای فرار از سقوط میجنگند،
رئالمادرید در بازی این تیم مقابل
رئــال
لیورپول در دور گروهی با میــان و اتلتیکو و پورتو اتلتی برای ســهمیه لیگ قهرمانــان و بتیس برای
سیتی برای شانزدهمینبار در
تیم کا مبکها و ریمونتادا
همگروه شده بود که این گروه را گروه مرگ میخواندند اما ســهمیه لیگ اروپا اما اینها به رئال دخلی ندارد و
نیمهنهایی لیگ قهرمانان
در این فصل بوده؛ یکهشتم نهایی
در ادامه قرعههای بهتری نصیب این تیم شد؛ اینتر ،بنفیکا کارلتو میتواند تیم دوم خــودش را به مصاف آنها
فیکــس شــد .در تاریخ
و باخت 2بر صفر مقابل پاریســنژرمن
و ویارئال .رئال در مرحله گروهی خوششانس بود اما در بفرستد .در مقابل وضعیت لیورپول متفاوت است.
ایــن رقابتهــا فقــط
نتیجه
با
صعود
و
برگشت
60بازی
دقیقه
تا
ادامه با همه باشگاههای ثروتمند دنیا رقابت کرد؛ پاریس ،تیمانگلیسیهنوریکامتیازازسیتیدرلیگعقب
کریســتیانو رونالدو با
باخت
و
نهایی
چهــارم
ک
ی
مجموع،
3بر2در
چلسی و سیتی .جالب اینکه رئال مقابل تمام این تیمها است .امروز بازی سختی با تاتنهام دارد ،سهشنبه
2 1بار فیکسشدن در
4بر 3مقابل چلسی تا دقیقه 80بازی برگشت و
نیمهنهایی رکــور ددار
باخت را تجربه کرد و به نخستین تیمی در تاریخ تبدیل شد به مصاف استونویال و اســتیون جرارد میرود،
صعود با نتیجه 6بر 4در مجموع و نیمهنهایی
اســت و کروس در رده
که با قبول 3شکست در مراحل حذفی به فینال میرسد! 27اردیبهشت مقابل ساوتهمپتون قرار میگیرد
دوم قرار دارد.
و باخت 5بر 3مقابل منچسترسیتی تا
لیورپول و رئال مادرید بین 20باشــگاه پرهزینه از لحاظ و در روز اول خرداد ،یعنی 6روز مانده به بازی
رســیدن بــه فینــال
دقیقه 89بازی برگشت و صعود با
پاریس با ولوز بازی میکند .لیورپول 3روز پیش
بدهکاری در خرید و فروش بازیکن قرار ندارند.
15.5میلیــون یوروی دیگر
نتیجه 6بر  5در مجموع.
رئالمادرید و لیورپول ،تکراریترین فینال تاریخ لیگ از آن هم فینال جام حذفی را با چلسی برگزار
را نصیب 2تیم فینالیست کرد.

C.Ancelotti
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قهرمانان است .نخســتین رویارویی در سال 1981بود
که رئال در پاریس با نتیجه یک بــر صفر مقابل لیورپول

آه یحیی

میکند .شاگردان کلوپ باید همه این بازیها
را ببرند تا به رکوردی تاریخی برسند.

حاال کریم بنزما که در  3مرحله حذفی امســال 10گل به پاریس و چلسی
و سیتی زده ،تنها یک گل دیگر برای عبور از رکورد 86گل لواندوفسکی در
لیگ قهرمانان و حضور در رتبه سوم جدول گلزنان این رقابتها بهتنهایی
فاصله دارد .یــک گل در فینــال میتوانــد او را به رده ســوم ببــرد .رونالدو
( )140و مسی ( )125در رده اول و دوم جای گرفتهاند.

گواردیوال ناکامیهایش در عبور از مرحله نیمهنهایی لیگ
قهرمانان و صعود بــه فینال را به 6بار رســاند که در کنار
مورینیو یکرکورد است .پپ 3بار با بایرن2 ،بار با بارسلونا
و اینبار با منسیتی در مرحله نیمهنهایی شکست خورده.
ســرمربی کاتالونی با هزینههای بسیار زیاد و ولخرجی در
بایرن مونیخ و منچسترسیتی فقط یکبار در فصل گذشته
رنگ فینال اروپا را دید که آن هم از چلسی شکست خورد.
او که در بارسا و سیتی با یحیی توره بد تا کرده و از سوی
این هافبک ساحلعاجی به نژادپرستی متهم شده بود،
شــاید تاوان آن رفتارها را میدهد .البته این ادعای
مدیر برنامه سابق توره است .دیمیتری سلوک ،مدیر
برنامه یحیی توره در گفتوگو در ســال ۲۰۱۸در
واکنش به نیمکتنشینی موکلش گفت« :پپ تمام
آفریقا را علیه خود کرد ،بسیاری از هواداران آفریقایی
از ســیتی روی برگرداندهاند و مــن مطمئنم جادوگران
آفریقایــی در آینده نمیگذارند گواردیــوال قهرمان لیگ
قهرمانان شــود .یک نفرین برای پپ وجود خواهد داشت.
زندگی به شما نشان خواهد داد من راست میگویم یا خیر!»
این هم از جادوگری در فوتبال جهان که نشان میدهد این
خرافات تنها مختص به فوتبال ما نیست.
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کریم به آمــار 10گل زده از آغــاز مرحله حذفی رســید تا با
رکــورد تاریخ لیــگ قهرمانان اروپــا (کریس رونالــدو -17 -
 )2016برابــری کند .او بــرای رســیدن به بهتریــن عملکرد
کریســتیانو در یکفصل تنها به 2گل دیگر نیاز دارد تا به
17گل برسد.

لیورپول علیه رکورد خودش

لیورپول دومین باشگاه انگلیسی است که موفق میشود در
همه مسابقات ممکن در طول یکفصل حضور داشته باشد .تیم
قبلی هم خود لیورپول بود که در سال1981صاحب این دستاورد
شد .آن سال هم لیورپولیها با رئال مادرید به فینال رسیدند و
مثل امسال در پاریس بازی کردند که درنهایت برنده آن فینال
هم بودند .تعداد بازیهای لیورپول در این فصل به 61مسابقه
خواهد رسید.
سادیو مانه در این فصل به هر 4فینال تورنمنتهایی که در
آنها حضور داشته رسیده است؛ جام اتحادیه ،جام ملتهای آفریقا،
لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی.
لوییس دیاس کلمبیایی این فرصــت را دارد تا در این فصل
به 6جام برســد .او همین حاال توانسته قهرمانی جام اتحادیه را
به دست آورد و ۲فینال جام حذفی و لیگ قهرمانان را پیش رو
دارد و لیگ برتر را هم ممکن است فتح کند .او در نیم فصل اول
۲۸بازی برای پورتو انجام داده بود و حاال با توجه به اینکه پورتو
در فینال جام حذفی قرار گرفته و با یکامتیاز دیگر قهرمان لیگ
میشود ،دیاس در آستانه کسب ۶مدال قهرمانی در بازیهای
فصل  2021-22قرار گرفته.
رئال مادرید در تاریخ  ٢٠١٦/٠٥/٠٤توانســته بود
سیتی را در نیمهنهایی حذف کند و در روز ٢٠١٦/٠٥/٢٨

قهرمان اروپا شود .امسال در نیمهنهایی همین اتفاق رخ داده و
فینال هم در تاریخ مشابهی برگزار میشود.
لیورپول ،نخستین تیم تاریخ لیگ قهرمانان اروپا که هر
6بازی خارج از خانه خود در طــول یکفصل را با پیروزی به
پایان میرساند؛  5بر یک برابر پورتو 3 ،بر  2مقابل اتلتیکو،
 2بر یک برابر میالن ،برد  2بر صفــر در زمین اینتر،
پیروزی  3بر یک در خانه بنفیکا و برد با ارزش 3بر 2
در ورزشگاه خانگی ویارئال.
گل سادیو مانه به ویارئال گل شماره۱۳۹
لیورپول در همه رقابتهای فصل 2021-22
بود؛ رکوردی جدید از گلزنی در یکفصل و
در تاریخ ۱۲۹ساله باشگاه؛ 86گل در لیگ
برتر30 ،گل در لیگ قهرمانان13 ،گل در
جام حذفی10 ،گل در جام اتحادیه و هنوز
 2فینال و 4بازی لیگ در پیش است و این
رکورد بهتر میشود.
اگــر لیورپول چهارگانــه ببرد ،به
رکورد سلتیک میرسد که در فصل
 ،1966-67عالوه بر جام باشگاههای
اروپا ۳ ،جام داخلی را نیز فتح کرد.

مورینیو و جهانبخش
در فینال

ژوزه مورینیو یک رکورد شخصی دیگر در کتاب تاریخ فوتبال ثبت
کرد .با پیروزی یک بر صفر آاسرم در بازی برگشــت نیمهنهایی
لیگ کنفرانس مقابل لسترسیتی ،حاال ژوزه مورینیو به نخستین
ســرمربی جهان تبدیل شــده که به فینال 3تورنمنت باشگاهی
یوفا (لیگ قهرمانان اروپا ،لیگ اروپا و لیگ کنفرانس) میرســد؛
با پورتو فینال لیــگ قهرمانان ،با اینتر فینال لیــگ قهرمانان ،با
منچستریونایتد فینال لیگ اروپا و با رم فینال لیگ کنفرانس اروپا.
او هربار قبلی فینال را برده .او همچنین نخستین سرمربیای است
که با 4تیم گوناگون به فینالهای اروپایی راه یافته اســت؛ پورتو
(جام یوفا  ۲۰۰۳و لیگ قهرمانــان  ،)۲۰۰۴اینتر (لیگ قهرمانان
 ،)۲۰۱۰منچستریونایتد (لیگ اروپا  ،)۲۰۱۷رم (لیگ کنفرانس
اروپا .)۲۰۲۲
آسرم پس از 31ســال به یک فینال اروپایی رســید .گرگها
در فصل  1990-91با اینترمیالن به فینــال جام یوفا رفته بودند
که در مجموع رفت و برگشت با نتیجه 2بريك بازنده شدند .تنها
حضور آنها در فینال جام باشگاههای اروپا (لیگ قهرمانان فعلی)
به سال 1984برمیگردد که در ضربات پنالتی به لیورپول باختند.
بازی فینال مقابل فاینورد ســیصدمین بازی اروپایی آاسرم
خواهد بود؛ 111بار در لیگ قهرمانان29 ،بار در جام برندگان جام،
145بازی در لیگ اروپا (جام یوفــا) و 15بازی در لیگ کنفرانس؛
46.82درصد پیروزی.
پس از علــی دایی که با بایرنمونیخ در فینــال لیگ قهرمانان
1999حاضر شــد و البته بازی نکرد و بایرن با 2گل سولسشــائر
کامبک خورد ،علیرضا جهانبخش نخستین بازیکن ایرانی است که
رنگ یک فینال اروپایی را میبیند .جهانبخش در بازی برگشت با
مارسی از دقیقه88به زمین رفت.
فاینورد برای تساوی بدون گل در زمین مارسی به خشونت روی
آورد؛ 25خطا مقابل 11خطای تیم فرانسوی.
تیم هلندی با تساوی بدون گل برابر مارسی و برتری  3بر  2در
مجموع به فینال لیگ کنفرانس 2022صعود کرد و حریف آقای
خاص شد .این مسابقه چهارشنبهشب ۴خرداد ساعت ۲۳:۳۰در
ورزشگاه تیرانا آلبانی برگزار میشود.

لیگ اروپا

حذفکنندههای بارسا و
دورتموند در فینال

هواداران اینتراخت فرانکفورت که در بازی برگشت مقابل بارسلونا
نوکمپ را به تسخیر خود درآورده بودند و در بازی رفت نیمهنهایی
لیگ اروپا در زمین وستهم همین کار را تکرار کردند ،مزد حمایت
بیدریغ خود را از تیم محبوبشان گرفتند و حاال باید با این تیم
پس از 42سال در یک فینال اروپایی حاضر شوند .آنها پس از سوت
پایان مســابقه و برتری مقابل حریف انگلیسی به زمین ریختند و
صعود به فینال را جشن گرفتند .حریف اینتراخت در فینال رنجرز
خواهد بود ،تیمی که توانست به الیپزیش کامبک بزند .دیدار رنجرز
و اینتراخت فرانکفورت ساعت ۲۳:۳۰چهارشنبه ۲۸اردیبهشت
در ورزشگاه رامون ســانچس پیسخوان ســهویا برگزار میشود.
این 2تیم در تورنمنتی موفق به راهیابی به دیدار پایانی شدند که
تیمهای بزرگی مثل بارســلونا ،دورتموند ،آژاکس ،پورتو ،ناپولی،
مارسی و قدرتهایی مثل آتاالنتا ،لیون ،الیپزیش ،وستهم ،بتیس،
موناکو ،سوسیداد ،لستر ،التزیو ،لورکوزن ،سلتیک ،فنرباغچه،
گاالتاسرای و ...نتوانســتند به این مهم دست یابند .آلمانیها
تاکنون 6بار این جام را بردهاند ،اســکاتلندیها تنها 3بار با
دندی ،ســلتیک و رنجرز در فینال حاضر بوده و شکســت
خوردهاند .هر  2تیم یکبار فینال ایــن رقابتها را تجربه
کردهاند .تیم آلمانی در سال 1980فاتح این تورنمنت شده
و یکبار هم در سال 1967جام اینترتوتو را که دیگر وجود ندارد،
برده است .در قرن جدید هیچ باشــگاه آلمانی به فینال لیگ اروپا
راه نیافته غیر از وردربرمن که در سال 2009فینال را به شاختار
واگذار کرد .یکسال پیشتر رنجرز در فینال به زنیت باخته بود .در
سال 2003هم یک تیم اسکاتلندی دیگر بهنام سلتیک در فینال
این تورنمنت حاضر بود که به پورتو باخت .این همه سابقه حضور
اسکاتلندیها و آلمانیها در فینالهای قرن 21بود.
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جمشید حمیدی | كارشناس والیبال

زارع؛ تنها افتخار

تیم والیبال باریج اســانس که نماینده ایران در جام باشگاههای
زنان آسیا بود ،در قزاقستان فقط2پیروزی به دستآورد و در نبود
چین ،ژاپن و کرهجنوبی هم نتوانست روی سکو برود ،با این حال
چند بازیکن این تیم خوب بازی کردند .مهســا کدخدا ،بازیکن
خراسانیتیمبا۵۹امتیازبهترینبودوایتکسالمتنیز۵۷امتیاز
گرفت .ایتک تبریزی یک نوستاره است .امثال او و الهه پورصالح را
بایدبهبهترینلیگهایاروپافرستاد،حتیاگررایگانبازیکنند،
باید بازی حرفهای را یاد بگیرند .در۲۲دورهای که جام باشگاههای
آسیا برگزار میشود ،پوران زارع تنها ایرانی بود که در تیم منتخب
آسیاجایگرفت.اوسالپیشباتیمسایپابهترینمدافعآسیاشد.

هنــوز در حس و حــال قهرمانی
هستید یا لیگ تمامشده و وقت استراحت است؟

هنوز در جشن قهرمانی هستیم .به قدری خوشحالم
که نمیتوانم توصیفش کنم .این قهرمانی خیلی
لذتبخش بود بهخصوص با تماشــاگران و مردمی
که گرگان دارد .نخستین سالی بود که برای گرگان
بازی میکردم ،باورتان نمیشــود که چقدر مردم
این شهر به تیم انرژی میدهند.
قبل از اینکه به تیم شــهرداری
بروید ،وصف تماشــاگران گرگان را شنیده
بودید .چیزی که در گرگان دیدید ،همانی بود
که میگفتند؟

دلخوری آلکس

سال گذشته پریرا ،بازیکن آرژانتینی تیم شهداب خیلی در لیگ
ایران دوام نیاورد و رفت اما الکس قطرپاسور صربستانی تیم فوالد
سیرجان تا روزهای آخر در لیگ بازی کرد و خوب جنگید ،اگرچه
او اس م و رسم چندانی نداشــت ولی با کیفیت بازی کرد و بعد از
آسیبدیدگی در مرحله نیمهنهایی به کشورش رفت تا زانویش
را به تیغ جراحی بســپارد .الکس از مهربانی و رفتار خوب مردم
کشورمان با او تعریف کرده ولی گفته هرگز به ایران برنمیگردد.
دلیل دلخوری الکس استاندارد نبودن سالنهای والیبال در ایران
بهویژه سالن سیرجان بود .لیگ حرفهای شرایط و امکانات حرفهای
میخواهد ولی در والیبال ما مهم حضور در لیگ است.

نه ،خیلی متفاوت بود .آرزویم این بود که یک روز
در گرگان بازی کنم .میگفتند این شهر بهترین
تماشاگران را دارد اما چیزی که من دیدم ،خیلی
فرق میکرد .با ایــن تماشــاگران قهرمانی حق
شــهرداری بود .من ســالهای پیش در تیمهای
قزوین ،ذوبآهن ،پتروشــیمی و شهرداری تبریز
بازی کرده بودم اما االن با ایــن قهرمانی دل یک
شهر شاد شده نه فقط یک تیم.
قهرمانی هم در مقابل تیم سابقتان

با اعتماد به نفس باالیی شــوت و
3امتیازی میزنید.

خیلی سخت تمرین میکنم .تیم 2ساعت صبح و
2ساعت بعدازظهر تمرین داشت .هر بار یک ساعت
بیشــتر میماندم و فقط شــوت تمرین
میکردم .آقای شــمس مربیمان
لطف میکرد و کنارم میماند و با
من تمرین میکرد .قبل از هر
بازی هم روی ذهنم خیلی
کار میکرد.

از نظــر مالــی هــم
حمایتشان ویژه بود؟

بــودن
بازیکنان بزرگ در تیم
گرگان چقدر به شما
کمک کرد؟

حمایتها تمامقد بود .تیــم ما از نظر
مالی هم بهترین شرایط را داشت .چه
در نیمهنهایی چه در فینال
بعد از هر پیروزی پاداش
خوبی گرفتیم .برای
قهرمانــی هــم
پــاداش خوبی

70تــــا 80درصـــد
مسئولیت تیم بهعهده
محمد جمشیدی و

ساده

آرزوی هر بازیکنی اســت که ملیپوش شود .وقتی
در تیم گرگان هســتی ،انگار در ویترین بسکتبال
هستی .امیدوارم بودن در این ویترین سبب شود تا به
تیم ملی برسم .اما من باید زودتر از اینها به تیم ملی
میرسیدم .سالی که با تیم شهرداری و آقای مهران
حاتمی قهرمان لیگ شدیم20 ،سالم بود .خیلی بهتر
از امســال بازی کردم و در تیم منتخب ایران قرار
گرفتم .چند ماه بعد با تیم پتروشیمی و آقای حاتمی
در جام باشگاههای آسیا قهرمان شدیم ولی من حتی
به اردوی تیم ملی هم دعوت نشدم .دعوت میکردند
و بعد خط میزدند ولی این کار را هم نکردند.

از شهر اهر به بســکتبال آمدید،
شهری که قبل از شــما بازیکنی در این سطح
نداشته است.

اهر و ارســباران در همه رشتهها ،کشتی ،کبدی،
والیبال و ...استعدادهای خوبی دارد ولی آنها دیده
نمیشــوند .شــهرداری تبریز در لیگیک بازی
میکرد ،فراخوان داد و اســتعدادها را جذب کرد.
آن موقع آقای بهزاد افرادی سرمربی تیم بود .من
را انتخاب کرد و گفت تو استعداد داري .یک سال
بازی کردم و تیم به لیگ برتر آمد .ســال بعد هم
پدیده لیگ شدم .بعد از آقای افرادی ،آقای حاتمی
دست من را گرفت .شهرداری تبریز بعد از قهرمانی
در لیگ برتر منحل شد .استعدادها چطور میتوانند
خودشان را نشــان بدهند و رشــد کنند؟ تبریز
کالنشهر است چرا نباید تیمداری کند؟
ســجاد پذیرفته آینده خودش را
کجا میبیند؟

اول تیم ملی و بعد بازی در لیگهای اروپایی .من از
ی لبرون جیمز بودم.
بچگی عاشق باز 

 -1از وســایل خیاطــی-
خداشــناس -شهرستانی در
استان زنجان
 -2قورباغه -خداپرست پیش
از ظهور اسالم -راهبر کشتی
 -3نقاش معاصــر که تصویر
جلد دیوان پروین اعتصامی از
آثار اوست
 -4از بخشهــای اوســتا-
اندیشیدن -ارجمند
 -5از ماههــای رومی -فقیر-
تکرار حرفی
 -6یــازده -از جنــس آهن-
عالجکردن
 -7کوچهاي فقط بــا يك راه
ورود يا خروج  -کفایتکننده-
فرآوردهای لبنی
 -8به راســت متمایلشدن-
ساختمانها
 -9بــرق را از کوئــل به دلکو
میرساند -شــریک زندگی-
روز جمعه
 -10پوشیده و پنهان -سمت
چپ -پهلوان
 -11رمــق آخــر-
گروگذاشتهشــده -بخــش
معرفی عناویــن و موضوعات
کتاب
 -12دانشمند دینی -مبنای
تاریخ اسالمی -منافق

 -13بانوی نویسنده بوشهری
و خالق رمان کولی کنار آتش
 -14پسگرفتن -پایه -عامل
انتقال صفات ارثی
 -15قطعــی بــرای کتاب-
ترسناک -خداشناس
عمودی:

 -1محلــی -از نجاســات-
مرطوب
 -2مجموعه انیمیشن ایرانی
کــه اســکندر و ننهقمــر از
شــخصیتهای آن هستند-
هدف -كام يا سقف دهان
 -3فشار روحی -از باشگاههای
فوتبال اسپانیا -بهرهمندشدن
 -4فراخوانــدن -خلقوخو-
مربوط به هنر
 -5تــخـصـصی -انـجـمــن
بینالمللی حملونقل هوایی-
شک
 -6بهتنهایــی -محکمکننده
پیچ -مسیر حرکت
 -7پاکدامنی -بهآهستگی -از
برادران حضرت یوسف(ع)
 -8فن انجام کار -شراره آتش
 -9شکستنش افتخار است-
آبشــار مارگون در این استان
اســت -روباه صحرای جنگ
جهانی دوم
 -10سیم حاوی جریان برق-

جانور تکسلولی -از مطهرات
 -11تعقیب -سنگ قپان -لوس
 -12پروازکننده -نخستین ماهواره
ساخت ایران -رادار
 -13کــوه آتشفشــانی ایتالیــا-
بیبنیاد -غذای مریض
 -14نشانه مفعولی -شیره چغندر-
گاز ایربگ خودرو
 -15عمامه -همســرگزیدن -برای
تزیین ســطوح کیف و کفش به کار
میرود
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متوسط

8

25سال سن دارید ولی هنوز به تیم
ملی دعوت نشدهاید .با بازیهایی که این فصل
انجام دادید ،شانس دارید به تیم ملی برسید؟

جدول 8489
افقی:
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سخت

ذوبآهن بهدست آمد.

ذوبآهن هم تیم خوب و گردنکلفتی بود
و انگیزه باالیی برای رســیدن به قهرمانی
داشــت اما گرگان هم از نظــر فنی و هم
بهخاطر داشــتن بازیکنان خارجی سرتر
بود .سرمربی ما هم یک سروگردن باالتر بود.
اگر من بازیکن شهرداری هم نبودم باز هم این
حرف را میزدم؛ این تیم از همه لحاظ تیم بهتری
بود و حقش بود که قهرمان شود .در همه بازیهای
مرحله نیمهنهایی و در 4بازی فینال ،شهردار و همه
اعضای شورای شهر یکبار هم ما را تنها نگذاشتند
و در حال رفتوآمد بین گرگان و تهران بودند.
من بهشان میگویم دمتان گرم.

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

ساده
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وقتی در تیمــی که ســطح معمولــی دارد و در
ميانههای جدول اســت بازي ميكني ،میتوانی
40دقیقه کامل بازی کنی و امتیاز باالیی هم بگیری
اما برای دیده شدن و بزرگ شدن نیاز است که در
تیم بزرگتری باشی .برای من خیلی ارزش داشت
که کنار بازیکنان بزرگی مثــل پری پتی ،محمد
جمشیدی ،رسول مظفری ،ادوراس و ...بازی کنم.
وقتی این بازیکنان هستند خیلی به تو فرصت بازی
نمیرسد اما اگر مربی فرصت داد ،باید خیلی خوب
استفاده کنی تا بتوانی تایم بیشتری از مربی بگیری.
این کار خیلی سختی اســت .من خودم نمیتوانم
نظر بدهــم و بقیه باید بگویند ولــی فکر میکنم
توانستم از فرصتهایی که داده شد ،خوب استفاده
کنم .در بازی با نظمآوران سیرجان 3امتیازی خوبی
در لحظه حساس بازی زدم .یا در بازی با شیمیدر
برای دفاع از بازیکن خارجیشان که خیلی خوب
بود ،آقای حاتمی من را انتخاب کرد .از اول تا آخر
فصل فرصتهای زیادی به من داده شد و تا جایی
که امکان داشت ،سعی کردم خودم را نشان بدهم.

لیلی خرسند| سجاد پذیرفته شاید در کنار بازیکنانی مثل پری پتی و محمد جمشیدی
نتوانست امتیازات زیادی بگیرد اما ســهم قابل توجهی در قهرمانی شهرداری گرگان
داشت .پرتابهای 3امتیازی ،شوتها و جنگندگی ،سجاد را به یکی از چهرههای این فصل
از لیگ برتر بسکتبال تبدیل کرد .این دومین تجربه قهرمانی سجاد در لیگ بود .او فصل
95-96هم با شهرداری تبریز قهرمان شده بود .سجاد در حیرت است که چرا آن سال که
پدیده لیگ شد به تیم ملی نرسید .آرزوی بزرگ سجاد هنوز هم حضور در تیم ملی و البته
بازی در اروپاست.

تیم والیبال نوجوانان چندی پیش در ایتالیــا اردو زد و در تور
ناکیا شــرکت کرد .این تیم بعد از ایتالیا به ترکیه رفت و با تیم
زراعتبانک بازی کرد .این تیم بیشــتر مسابقات خود را باخت
ولی این شکستها میتواند مقدمه پیروزیهای بزرگ باشد .در
تیم جوانان چند نوستاره سوسو میزنند .طاها بهبودنیا ،ابوالفضل
مهدیان و محمدرضا آلجلیل از آمل و آققال و دریافتکنندهای
خوشاستیل به نام امید سقلی از گلستان .این نامها را بهخاطر
بسپارید .محمد وکیلی ،سرمربی تیم نوجوانان پشتوانهسازی
را وظیفه خود میداند .ایران پر از استعدادهای بکر است که اگر
بههنگام کشف شوند کهکشانی میشوند.

1

بازی کردن در این تیم با تیمهای
قبلی چقدر متفاوت بود؟

سجاد پذیرفته بعد از قهرمانی با تیم شهرداری گرگان در لیگ برتر
بسکتبال ،توقع دارد در تیم ملی بازی کند البته او میگوید
باید 5سال پیش که پدیده لیگ بود به تیم ملی میرسيد

نو ستارهها را به خاطر بسپارید

جدولاعداد | 4198

د ر نـظر
گـــر فتند .
پنجشنبهشب هم
که در گرگان برایمان
جشن قهرمانی گرفتند.

ی پتی بود .اما در کنار آنها رسول مظفری ،کیوان
پر 
ریاعی و بقیه بچهها هم کارشــان را خیلی خوب
انجام دادند .ســالی که در تبریز بودیم2 ،بازیکن
خارجی داشتیم که من بسکتبالم را بیشتر مدیون
آنها هستم .هر بازیکن خارجی که به ایران میآید،
میتواند تا 80درصد بسکتبال تیم و شهر را ارتقا
بدهد .من از آنها و پتی چیزهای زیادی یاد گرفتم.
هر وقت تیم بعد از تمرینات ســنگین استراحت
داشــت ،پتی کلید ســالن را میگرفت و خودش
تمرین میکرد .از او یاد گرفتم که زیاد تمرین کنم.

عكسها |زهرا عباسي|
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اصول تربیتی
با نسخه قرن دوم هجرى

فرنگیس؛ نماد مقاومت
زنان شجاع کُرد

نخل طال
برای ویتاکر

ترکیدن بغض کرخه
در کنار راین

گفتوگو با مهناز فتاحی ،نویسندهای که
دفاعمقدس راروایت کرده است

نگاهي به اساس تعلیم و تربیت از منظر
ابوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب بصری

چگونه حاتمیکیا به فیلمسازی شاخص
برای سینماروها تبدیل شد
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راد
در شب بازیگر

عکس :رها احمدی

چوب ارکستر سمفونیک در دستان رهبر آلمانی
موسیقی

فهیمه پناهآذر
روزنامهنگار

با پایان ماه رمضان ،ارکســتر سمفونیک تهران
دومین برنامهای بود که به میزبانی تاالر وحدت
برگزار شــد؛ قبل از برگزاری این ارکستر ،علی
قمصری ،نوازنده و آهنگساز هم  2شب در تاالر
وحدت برنامهاش را اجرا کرد.
ارکستر ســمفونیک تهران در سال  ۱۴۰۰نیز
 2بار بــه روی صحنه رفت که اجــرای دوم به
علت ابتالی نصیر حیدریــان به کرونا و انتخاب
دقیقه نودی رهبر جدید ،صرفا با هدف احترام

کتاب

به مخاطب برگزار شــد .ارکســتر ســمونیک
تهران پس از کنارهگیری شــهرداد روحانی در
ســال  ۱۳۹۹بعد از  4ســال فعالیت و رهبری
این کنســرت بهصورت رســمی ،مانند برخی
ادوار گذشــته بیسرپرست شــد و به وضعیت
بیسروســامانی برگشت که ارکســتر ،رهبر و
سرپرست مشخص و ثابتی نداشت و در هر سال
یک نفر چوب رهبری ارکستر سمفونیک تهران
را بهدســت میگرفت .در شبهای تعطیالت
عید فطر ،ارکستر سمفونیک تهران به رهبری
ولفگانگ ونگنروت ،میزبــان عالقهمندانش
بود .این ارکســتر در برنامهریزیهای خود،
با حضــور ولفگانگ ونگنروت موســیقیدان

یاور یگانه
روزنامهنگار

سیوســومین نمایشــگاه کتاب تهران تا چند روز دیگر آغاز
میشود و دســتاندرکاران درصدد هســتند تا پس از 2سال
تعطیلی نمایشــگاه ،نمایش خوبی از نمایشــگاه ارائه کنند.
غرفههای ناشران حاضر در نمایشگاه فیزیکی از روز چهارشنبه
هفته گذشــته به آنها تحویل داده شــده و ناشــران هم از روز
پنجشنبه وارد نمایشگاه شــده و به آمادهسازی غرفههایشان
پرداختهاند .بهگفته مسئوالن نمایشگاه ،تمام ناشران از امروز
میتواننــد کتابهای خود را وارد نمایشــگاه کننــد و تا فردا
چیدمان کلی نمایشگاه شــکل خواهد گرفت .نمایشگاه کتاب
امسال عالوه بر اینکه به شــکل فیزیکی برگزار میشود ،دارای
بخش مجازی هم هست .در 2سال گذشته که نمایشگاه کتاب
به سبب شیوع کرونا تعطیل بود ،نمایشگاه مجازی به راه افتاد
و بهرغم مشکالت و کاستیهایی که وبسایت نمایشگاه ـ هم
برای ناشران و هم برای خریداران ـ دارد ،تقریبا از این شیوه جدید
فروش کتاب استقبال شد .باید دید با توجه به اینکه هنوز خطر
ابتال به کرونا کامال برطرف نشــده و از سوی دیگر قیمت کتاب
سر به فلک میزند ،از نمایشگاه فیزیکی و مجازی کتاب امسال
چطور استقبال میشود.
حضور بیش از 2هزار و 800ناشر در نمایشگاه
با اینکه تعدادی از ناشــران به بهانه حمایت از کتابفروشیها از
شرکت در نمایشگاه انصراف دادهاند ،اما بیش از 2هزار و 800ناشر
در فضای حضوری و مجازی نمایشــگاه شرکت کردهاند .اوایل
هفته گذشته ،یاســر احمدوند ،معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی و رئیس سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران در اینباره گفت« :بیش از 1700ناشر بهصورت حضوری
در نمایشگاه شرکت کرده و با مخاطبان و مردم برای تبادل نظر
درباره آثارشــان و فروش آثار ارتباط مستقیم خواهند داشت.
فراهم شــدن امکان فروش در فضای مجازی برای نمایشــگاه
کتاب از ویژگیهای مهم نمایشگاه امسال نسبت به دورههای
قبلی است .ناشرانی که در نمایشگاه غرفه دارند آثارشان را در
سایت نمایشگاه هم در معرض دید مردم گذاشتهاند؛ عالوه بر
این حدود 1100ناشر هم در سایت نمایشگاه بهصورت مجازی
حضور دارند ».همچنین ،یاســر احمدوند با اعالم اینکه یارانه
درنظر گرفتهشــده برای ارســال کتابهای خریداریشده در
نمایشگاه مجازی دوبرابر شده ،گفت« :با پیشبینیهای صورت
گرفته با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یارانه درنظر

آلمانــی بهعنوان رهبر مهمان این ارکســتر
روی صحنــه رفت و در  3بخــش قطعههای
«سمفونی شماره  »۲به آهنگسازی یوهانس
برامس« ،دو موومان برای ارکستر زهی» به
آهنگسازی محمدتقی مســعودیه و «اورتور
هبرید» به آهنگسازی فلیکس مندلسون را
اجرا کرد .ولفگانگ ونگنروت ،رهبر فعلی این
ارکســتر چندمین رهبر غیرایرانی است که
مقابل ارکستر ســمفونیک تهران میایستد.
ونگنروت همچنین اپراهایی ازجمله اپراهای
کپنهاگ ،اســتکهلم ،گوتنبــرگ و مالمو را
رهبری کرده اســت .وی اســتاد دانشــگاه
گراتس اتریش است.

در شبهایی که ارکستر سمفونیک به اجرای
برنامــه پرداخت ،او به همــراه اعضایش روی
صحنه آمد و نخستین قطعه را که «سمفونی
شماره  »۲یوهانس برامس است ،اجرا کرد.
در ادامــه دو موومــان کوتــاه اجرا شــد که
محمدتقی مســعودیه آن را بر پایه سازهای
زهی مانند ویولن ،ویوال ،ویولن سل و کنترباس
آهنگسازی کرده است .سومین بخش از اجرای
ارکســتر ســمفونیک تهران به اجرای چهار
موومان از «اورتور هبرید» فلیکس مندلسون
اختصاص داشت.
تاالر وحدت تهران به غیر از اجرای شــبهای
 ۱۹ ،۱۶و  ۲۰اردیبهشــت بهترتیب با ارکستر

گزارشی از روند آمادهسازی سیوسومین نمایشگاه کتاب تهران

سایهروشنهای یک نمایشگاه

گرفته شده برای ارسال کتابهای خریداری شده از نمایشگاه
مجازی دوبرابر شده و همه فاکتورهای تا مبلغ 75هزار تومان
بدون نیاز به هزینه از سوی ناشران ارسال میشود .خریداران به
هر مبلغی که خرید کنند هیچ هزینهای بابت مرسوالت پستی
پرداخت نخواهند کرد .ناشران نیز برای ارسال بستههای پستی
تا مبلغ75هزار تومان پولی پرداخت نمیکنند و بیش از آن هم با
تخفیفهای حداکثری از امکانات پست بهرهمند خواهند شد».
بن تخفیف مختص نمایشگاه مجازی
همیشــه حرف و حدیثهایی درباره نوع هزینه شــدن بنهای
تخفیف نمایشگاه کتاب وجود داشته که گویا قرار است با اختصاص
این بنها به خرید از نمایشــگاه مجازی به این حرف و حدیثها
خاتمه داده شود .رئیس سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران با اعالم اینکه با هدف تشویق استفاده بیشتر از امکان فروش
مجازی ،بنهای نمایشگاه بهطور اختصاصی در نمایشگاه مجازی
امکان قابل استفاده است ،به دالیل این تصمیم اشاره کرد و افزود:
«اســتفاده از بن صرفا در فروش مجازی عالوه بر توزیع عدالت
فرهنگی باعث شــفافیت در نحوه هزینه و عملکرد نمایشگاه در
بخش یارانه خواهد شــد .البته اگر کســی پای غرفه بخواهد با
بن تخفیف خرید کند باید بهصورت الکترونیکی ثبت ســفارش
کند و امکان استفاده از بن در فروش مســتقیم وجود ندارد .ما
میخواهیم کسانی که محدودیتهای حضور در فضای نمایشگاه
حضوری را به هر دلیلی اعم از بعد مســافت و سکونت در سایر
اســتانها ،بیماری ،مالحظات بهداشتی و محدودیتهای تردد
دارند از امکان خرید محروم نشوند .نکته دوم اینکه باید بین حجم
بازدیدکنندگان نمایشگاه حضوری و فروش مجازی تعادلی برقرار
میکردیم بر همین اساس تصمیم گرفتیم بنهای تخفیف صرفا
در خرید مجازی قابل استفاده باشند».
نمایشگاه و کرونا
اما تکلیف کرونا در نمایشــگاه فیزیکی چه میشود؟ مجاورت
و نزدیکی آدمها باعث به خطر افتادن ســامت آنها نمیشود؟
حسین صفری ،مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه ،در اینباره گفت:
«ما ستاد مدیریت بحران ویژه نمایشــگاه را تدارک دیدهایم تا
بتوانیم رویدادهای مربوط به شرایط کرونایی را رصد و کنترل
کنیم .در هر شرایط رعایت پروتکلهای ویژه شرایط کرونایی و

حفظ سالمت مردم جزو اولویتهای ستاد اجرایی نمایشگاه است
و به شکل جدی نظارت خواهیم کرد .تمام تالشمان را کردیم
که هر فردی با تزریق 2دوز واکسن شرایط حضور در نمایشگاه
بهعنوان ناشــر و بازدیدکننده را داشته باشــد ».احمدوند نیز
درباره حفظ سالمت افراد در نمایشگاه کتاب گفته بود« :عریض
شدن راهروهای نمایشــگاه و اضافه شدن امکانهای تهویه در
سالنهای اصلی ،نظارت بر واکسینه شدن 2دوز تمام متصدیان
و دستاندرکاران نمایشــگاه و همکاری سازمان هاللاحمر و
دانشگاه علومپزشکی برای بررسی میدانی و تزریق واکسن در
فضای نمایشگاه تمهیداتی است که اندیشیدهایم و امیدواریم
مشکلی در این خصوص نداشته باشیم».
همه ناشران در فضای مسقف
بهگفته مدیر کمیته اجرایی نمایشــگاه ،در نمایشــگاه امسال
فضاهای قابلتوجهی بهعنوان بخشهــای خدماتی و رفاهی
برای بازدیدکنندگان درنظر گرفته شده است« :استراحتگاهها،

ســمفونیک تهران و گروه علــی قمصری ،در
شبهای  ۲۹و  ۳۰اردیبهشت با اجرای ارکستر
ملی ایران و  ۲۸اردیبهشت با ارکستر سوژین
همراه اســت .با پایان ماه رمضان این تاالر در
 2هفته باقیمانده اردیبهشــت میزبان دیگر
گروههای موسیقی هم میشود.
در روزهای  ۲۳و  ۲۹اردیبهشت شاهد اجرای
ویژه بانوان سیمین غانم و  ۳۰اردیبهشت اجرای
گروه نوشــه خواهیم بود که در ساعت ۱۴:۳۰
برای بانوان عالقهمند به موسیقی روی صحنه
میروند .عالوه بر تاالر وحدت،
دیگر سالنهای موسیقی هم
میزبان گروههای پاپ هستند.

نمازخانهها ،ســایر فضاهای خدماتی را به شکل گستردهتر از
سالهای قبل در نمایشگاه مستقر کردیم تا همه بازدیدکنندگان
بتوانند از هر نقطه نمایشــگاه به این خدمات دسترسی سریع
داشته باشند ».هنوز در فصل بارندگی هستیم و یک بارش ناغافل
بهاری میتواند باعث آسیب به کتابها و سرمایه ناشرانی شود
که در چادرها مستقر هستند .حسین صفری در اینباره نیز اعالم
کرده« :امسال هیچ ناشری در فضای باز و چادر استقرار ندارد و با
اختصاص فضای مسقف بیشتر تقریبا 90هزارمترمربع از سوی
مصلی در شبستان ،رواقهای شــرقی و غربی در 2و 3طبقه به
نمایشگاه کتاب تمام ناشران در فضای مسقف جانمایی شدهاند
که این را میتوان نقطه قوت نمایشگاه کتاب امسال دانست».
نقص بیطرفی واژهها
«نان» دیگر واژه بیطرفی نیست که از هر طرف بخوانی «نان»
اســت .حاال دیگر نان را از هر طرف بخوانی ،قیمت گزافی را به
یاد میآورد که بســیاری از آدمهای این خاک توان پرداختش
را ندارند .نان حاال دلواپسی مردمی شده که برای تهیه نیازهای
اولیه زندگی در تنگنا هستند و هر روز با شوک تازهای از افزایش
قیمتها مواجه میشوند .در این وضعیت ،حرف زدن از فرهنگ،
کتاب و نمایشگاه کتاب بیخبری از درد مردم جلوه میکند .انگار
ما در سیارهای دیگری زندگی میکنیم و از حرف روز خیابانها
و دلهای افگار رهگذران دور افتادهایم و با درد غریبهایم .وقتی
بخشی از مردم در تامین نیازهای اصلی زندگیشان واماندهاند،
چطور میشود با خیال راحت از ضرورت افزایش سرانه مطالعه
گفت و از تیراژ ناچیز کتاب گله کرد؟ هر چه معاش و ارتزاق مردم
تنگتر شود ،فرهنگ بیشتر غریب میشود و خِرد و دانش و علم و
معرفت بیشتر به محاق میروند و تعصب و جهل و خرافه فرصت
بیشتری برای جوالن مییابند .اردیبهشت امسال دیگر موسوم
یار مهربان نیست .یار مهربان از همیشه گرانتر و البته مظلومتر
و تنهاتر شده است.
کتابخوانان باید بین تهیه چند قرص نان ،چند بسته ماکارونی و
کمی گوشت و لبنیات یا یکی ،دو جلد کتاب یکی را انتخاب کنند
و مشخص است انتخاب عاقالنه و عادالنه کدام است .اردیبهشت
وقتی بوی کتاب میدهد که کتاب کاالیی لوکس و خرج اضافی
نباشد .اردیبهشــت وقتی بوی کتاب میدهد که قیمت کتاب
ســر به فلک نزند21 .اردیبهشت امســال سیوسومین دوره
نمایشگاه کتاب تهران آغاز میشود ،ولی نمیتوان وانمود کرد
که این نمایشگاه فرقی با دورههایی ندارد که شاعر به بیتفاوتی
و بیطرفی واژهها حکم مــیداد .حاال دیگر
نمیشــود نان را از هر طرف بخوانی و خیال
کنی که نان واژه بیطرفی است.

روزنامهنگار

در مسیر تندباد
فارست ویتاکر از بازیگران
مشهور سینمای آمریکا و
برنده جایزه اسکار در مراسم
افتتاحیه هفتادوپنجمین
دوره جشنواره کن بهعنوان
مهمان حضور خواهد داشت
و جایزه افتخاری نخل طال
به وی اهدا میشــود .به
گزارش شــو بیز ،فارست
ویتاکر ،بازیگر ،کارگردان و
تهیهکننده آمریکایی برای
ایفای نقش یک دیکتاتور
اوگاندایی در فیلم «آخرین
پادشاه اســکاتلند» در
ســال 2006جایزه اسکار
بهتریــن بازیگر نقش اول
مرد را بهخــود اختصاص
داده بود .او پس از سیدنی
پواتیه ،دنزل واشــنگتن و
جیمی فاکــس چهارمین
سیاهپوست دریافتکننده
جایزه اسکار بود .فارست
ویتاکر 60ســاله بهتازگی
در فیلم «بــه خاطر صلح»
به کارگردانی کریســتف
کاستانیه و توماس سامتین
نقشآفرینی کرده و خود
تهیهکنندگــی این فیلم
را عهد هدار بوده اســت.
این فیلم قرار اســت در
روز چهارشــنبه 18مــه
(28اردیبهشت) در بخش
نمایشهای ویژه جشنواره
کن نمایش داده شود.
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یادداشت

شهاب مهدوی

هفدهمین مراســم «شب
بازیگر» با ریاســت ایرج
راد ،بازیگــر و کارگردان
پیشکســوت تئاتر برگزار
میشــود .بــه گــزارش
همشــهری ،در جلســه
هماهنگی که با حضور اعضا
هیأ تمدیره و بازرســان
انجمن صنفی بازیگران تئاتر
برگزار شد ،ایرج راد با رأی
تمامی اعضــا هیأتمدیره
بهعنوان رئیس این دوره از
گردهمایی بازیگران تئاتر و
شببازیگرانتخابشد.شب
بازیگر معموال از مهمترین
و جذابترین جشــنهای
خانه تئاتراست که البته در
بعضی دورهها حاشیه هم کم
نداشته است .دوره شانزدهم
شب بازیگر پیش از شیوع
کرونا و در اردیبهشت سال
 ۹۸در ســالن اصلی تئاتر
شهر به دبیری بهزاد فراهانی
برگزار شد .ایرج راد ،رئیس
هیأ تمدیره انجمن صنفی
بازیگران تئاتر و از بازیگران
و کارگردانان تئاتر ،سینما
و تلویزیون است .راد برای
انتخابــات هیأتمدیــره
مرکزی خانه تئاتر هم که ۱۷
اردیبهشت برگزار میشود
نامزد شده است.

کمدی سیاه
از معادی

پیمان معادی قصد دارد که
یکســریال کمدی برای
شبکهنمایشخانگیبسازد.
به گزارش همشهری ،معادی
در صفحه خود اعالم کرد که
بهزودی نخستین سریالش
در شبکه نمایش خانگی را
جلوی دوربین میبرد .این
نویسنده و کارگردان با اعالم
اینکه نگارش فیلمنامه این
سریال را آغاز کرده ،آن را
یککمدیسیاهدانستکهبا
همکاری پویا مهدویزاده در
حالنگارشاشاست.معادی
درباره ساخت این مجموعه
آرزو کرده« :ایشاال بتونیم
یه مجوز ساخت بدونسکته
و انفارکتــوس بگیریم ،یه
سرمایه تمیز و بیمسئله هم
پیدا کنیم ،و از همه مهمتر
اینکه روزهــای غمانگیز و
تاریک و مملو از مشکالت
هم در آینده برای همه مردم
کمتر باشه که انگیزه و دل و
دماغماهمبرایتولیداینکار
از دست نره و بریم نخستین
سریال شبکه خانگیمونرو
کار کنیــم ».پیمان معادی
بهعنوان تهیهکننده پروانه
ساخت فیلم ســینمایی
«چیزهایی که میکشی» به
کارگردانی علیرضا خاتمی
راهمگرفتهوزمانتولیداین
سریالوپلتفرمتوزیعکننده
آن هنوز اعالم نشده است.

این دیگر نامش اعتراض نیســت .این رســما
لمپنیسم است .اتفاقی که در حاشیه نمایش
فیلم «داستانهای هزار و یک روز» در آمریکا
پیش آمــد ،نامش هر چه بــود اعتراض نبود.
اینکه شــعبان بیمخی موبایل بهدست سراغ
پرویز پرستویی برود و او را تحت فشار بگذارد
یا جلوی ورود ایرانیها به سالن سینما گرفته
شــود ،نمیتوان اعتراض نامید .اتفاقی که در
حاشیه اکران داستانهای هزار و یک روز رخ
داد ،بار دیگر عیار دستکم بخشی از اپوزيسیون
خارجنشــین را نمایان کرد؛ میــزان تحمل و
احترام بــه عقاید دیگران این گــروه را هم به
نمایش گذاشت .موضوع آن قدر واضح هست
که نیازی به توضیح نداشته باشد.
آنچه به هنــگام نمایش داســتانهای هزار و
یــک روز در آمریکا رخ داد ،البته مســبوق به
ســابقه بود؛ هر چند نه با این شدت و حدت و
نه با این لمپنیسم آشــکار .نکته جالب توجه
حمایــت بخشــی از ژورنالیســتهای مقیم
خارج از این حرکت بــود .همراهی گروهی از
روزنامهنگاران حاضر در کشــور از این اتفاق و
زیر ســؤال بردن پرویز پرســتویی هم در نوع
خود قابل تأمل اســت .اتفاقــی که محصول
فضای عصبی ایجاد شــده در این سالهاست.
از طــرف دیگــر هم عــدهای بــه حمایت از
پرســتویی پرداختند تا دوقطبی کامل شود.
دوقطبیای که سالهاست در مورد پدیدههای
مختلف اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی شاهد
شــکلگیریاش هســتیم .جالب اینکه افراد
حاضر در جناحهای درگیر بارها جابهجا شدند
ولی دوقطبی همچنان پابرجــا ماند .آنهایی
که در بهار ســال ۹۰طرفدار «جدایی نادر از
ســیمین» (در مقابل «اخراجیها  )»۳بودند،
یک دهه بعد معترض اصغر فرهادی شــدند،
و آن حمایت ارتباطی به ســینما داشت و نه
این عداوت .هنرمنــدی که روزگاری از فضای
سیاسی ،اجتماعی بهرهها برده با تغییر شرایط
مورد هجوم دوســتداران دیروزش قرار گرفته
اســت« .وســط باز» بودن اتهام تکرارشونده
این روزهاســت که معنایش این است که در
شــرایط فعلی فقط باید رادیکال بود و در هر
زمینهای موضعی تند و ساختارشکن گرفت.
این انتظاری اســت کــه از هنرمنــد منتفع
شــده از فضــای اجتماعی ســالهای پیش،
(که در بزنگاههــا و موقعیتهای مختلف ،هم
کنشگر بوده) ایجاد شده اســت .انتظاری که
خارجنشینها به آن دامن زدند و عدهای هم در
اینجا پیگیرش شدند .به این ترتیب هر قضاوت
و اظهارنظری در هر موردی و هر نوع همراهی یا
مخالفت با شخص یا پدیدهای ،رصد میشود تا
در موقعیت مناسب (در این مورد متاخر حضور
پرستویی در آمریکا برای نمایش فیلم حبیب
احمدزاده) هنرمند را تحتفشار قرار دهد که
پیامدش هــم تقویت فضای دوقطبی اســت.
نکته جالب توجه در این مورد اخیر ،همراهی
ژورنالیستهای خارجنشــین با گروهی است
که لمپنیســم و رفتارهای ضدفرهنگیشان
آشکار و عیان است .کاری که میشد در نشست
خبری جشنواره کن ،با ظاهر موجه و در قالب
پرسشــگری مطرح کرد ،این بــار با فحش و
تهدید صــورت گرفت .در چنیــن فضایی که
طراحان و منتفعشوندگانش ،نه دنبال صراحت
هستند و نه شفافیت ،آنچه اهمیت دارد بیآبرو
کردن افراد و از میان بردن مشروعیتشــان
اســت .با این وضعیت ،پس از این ،هر حضور
بینالمللی هنرمندان ایرانی میتواند فرصتی
برای جنجالآفرینــی باشــد .از همین حاال
میتوان پیشبینی کرد در فســتیوال کن ،که
امســال با حضور پررنگ ســینماگران ایرانی
برگزار میشــود ،باید منتظر چــه رخدادها و
رفتارهایی بود .کن البته جــای چماقدارانی
از جنس جودوکار ســابق تیم ملی نیست و به
جایش با چهرههای به ظاهــر مودبی مواجه
خواهیم شــد که جای عربده ،با پرسشهایی
حقبهجانب ،به شــکار سوژههایشان خواهند
پرداخت .ماموریت تعریفشدهای که قواعدش
بسیار ساده است« :اگر با ما نیستی ،بر مایی».
در فضایی که روزبهروز رادیکالتر میشــود،
موضع میانه گرفتن دشــوارتر از همیشه شده
است ،و در چنین شرایطی هنرمندی مصون
از هجمه است که ســرش بهکار خودش گرم
باشد ،سکوت پیشه کند تا حرمت و احترامش
حفظ شود .دعوت به انزوا و گوشهنشینی یا قرار
گرفتن در یکی از این دو جایگاه :اپوزیســیون
هنجارشــکن یا آوازهگری فرهنگ رسمی .راه
میانهای هم نیست.
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شهید شاخص فرهنگیان

به مناسبت سالروز شهادت
حجتاالسالم مهدی شاهآبادی

خبر
سردار حاجیزاده در بنیاد سینمایی فارابی :

ساخت فیلمهای فاخر انقالبی
جهاد است
در سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
ســردار امیرعلی حاجــیزاده ،فرمانــده نیروی
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به همراه
جمعی از فرماندهان این نیرو در بنیاد سینمایی
فارابی حضور یافتند .در ایــن بازدید که همراه با
آیین قدردانی از عوامــل فیلم «موقعیت مهدی»
بود ،سردار حاجیزاده پس از نمایش این فیلم در
سالن عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی در
سخنانی کوتاه اظهار کرد :زنده نگهداشتن یاد شهدا،
یک کار زینبی و بزرگ اســت .هنر میتواند این
فرهنگ را زنده نگه دارد و در عرصه هنر ،اثر فیلم،
پرنفوذ است .این فیلم یادآور رشادت عزیزان ما در
جزایر مجنون و در عملیات بدر بود و این خاطرات
را برای ما زنده کرد .من به نوبهخودم از سازندگان
این فیلم تشکر میکنم و امیدوارم ساخت اینگونه
فیلمهای فاخر را ادامه بدهید و ایــن کار را برای
خودتان جهاد تلقی کنید که انصافاً هم جهاد است.

بزرگزادهای که شهادت آرزو کرد
از راست به چپ فرنگیس و مهناز فتاحی (نویسنده کتاب فرنگیس)

عـلیاکـــبر ســــلیمی
جهرمــی ،رئیس اســبق
ســازمان پژوهـــــش و
برنامهریــزی آموزشــی
از ســوی ســازمان بسیج
فرهنگیان کشور بهعنوان
شهید شاخص سال ۱۴۰۱
فرهنگیان معرفی شــد .او
متولــد  ۱۳۱۷در جهرم
استان فارس بود که مبارزه با رژیم پهلوی را از سال ۱۳۳۲
شروع کرد .این شهید عالقه زیادی به تحصیل داشت و در
دانشسرای عالی مقدماتی دوره دید و معلم شد ،بعد به تهران
آمد .شهید سلیمی در رشته پزشکی قبول شد ،اما بهدلیل
مبارزات سیاسیاي که داشت به دانشگاه راه نیافت.
البته این شهید بعدها در رشــته زبان انگلیسی در دانشگاه
تهران مشغول به تحصیل شــد .او مبارزات سیاسی خود را
همراه گروه شهیدان رجایی و دستغیب ادامه داد و از سال
 ۱۳۳۶بهعنوان آموزگار در دبستانهای جهرم استخدام و
بهمدت  ۲۳سال در این مقطع در نقاط مختلف کشور خدمت
کرد .این شهید در ســال  ۱۳۵۹مدتی معاون وزیر و رئیس
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی بود.
او از مؤسســان انجمن اســامی معلمان بود که در برپایی
مراسم اســتقبال از امام خمینی(ره) به ایران شرکت فعال
داشت.
شهید سلیمی ،در  ۲۵فروردین  ۱۳۶۰طی حکمی از سوی
شهید رجایی ،رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
شد .او در حادثه بمبگذاری دفتر حزب جمهوری به همراه
 ۷۲نفر دیگر از همراهانش به شهادت رسید.

فرنگیس؛ نماد مقاومت زنان شجاع کرد
گفتوگو با مهناز فتاحی ،نویسندهای که 8سال دفاعمقدس را به روایت زنی روستایی نگاشته است

8سال دفاعمقدس با افتخارات فراوانی در تاریخ
شهره کیانوشراد
کشورمان ثبت شده است؛ از شــجاعت ،ایثار و از
گزارش روزنامهنگار
خودگذشتگیرزمندگاندرجبهههایجنوبوغرب
کشور گرفته تا مقاومت و ایستادگی مردان و زنانی که در مناطق مرزنشین ،بدون سالح و با دست خالی به
مقابله با دشمن رفتند .کتاب «فرنگیس» به قلم مهناز فتاحی که سال گذشته بهعنوان اثر برگزیده جایزه
کتاب سال دفاعمقدس انتخاب شد ،به ماجراهای زنی روستایی و کرد زبان میپردازد که به تنهایی با2سرباز
عراقی مقابله کرد .فتاحی ،نویسندهای کرمانشاهی که خود شروع جنگ را در دوران نوجوانیاش تجربه
کرده ،میگوید« :فرنگیس ،نمونهای از افراد بیشماری است که با هدفی واال و بدون سالح در مقابل دشمن
ایستادگی کردند ».با فتاحی که اکنون مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه
توگو کردهایم.
را برعهده دارد ،درباره فرنگیس گف 
زندگی با صدای سوت خمپارهها

«پدرم در زمان شروع جنگ رئیس پاسگاه قصرشیرین
بود و محل زندگی ما در قصرشیرین و جایی نزدیک
مرز ایران و عراق بود .ما با صدای سوت خمپارههای
خمسهخمسه ،با جنگ آشنا شدیم ».مهناز فتاحی،
که طعم تلخ جنگ ،آوارگی ،دور بودن پدر و ترس از
دست دادن پدر را تجربه کرده ،در ادامه صحبتهایش
برایمان از شــیرزنانی میگوید که در نبود مردان ،به
تنهایی ،حمایت از خانواده و پشــتیبانی از جبهه را
انجام میدادند ،موضوعی که بعدها جرقه نوشــتن
درباره فرنگیس را در ذهــن او زد؛«مادرم را میدیدم
که در روزهای ترس و اضطراب و در نبود پدر ،با 8بچه
مدیریت خانه را برعهده داشــت .در کرمانشاه زنان
بسیاری مانند مادر من بودند .آنها از خانواده و فرزندان
محافظت میکردند تا مردان بتوانند با خیال راحت و
برای دفاع از شهر به جبهه بروند .در این میان بودند
زنانی شجاع مانند فرنگیس که در رویارویی با دشمن،
با تمام توان ،از خانه و میهن خود دفاع میکردند».
قصه آشنایی با فرنگیس

تندیس فرنگیس در پارک شیرین کرمانشاه ،توجه
بســیاری از رهگذران را جلب میکند؛ زنی با لباس
روستایی و تبر بهدست که نماد مقاومت زنان شجاع
کرمانشاه است .مهناز فتاحی درباره آشنايی خود با

فرنگیس میگوید«:بارها تندیس را که به نماد مقاومت
شناخته میشد دیده بودم .اما اطالعات بیشتری از
چرایی ساخت تندیس نداشتم .نمیدانستم تندیس
چهکسی است و کنجکاو شدم تا از داستان او بیشتر
بدانم .به بنیاد حفظ آثار دفاعمقدس کرمانشاه رفتم و
درباره انتخاب این زن برای ساخت تندیس پرسیدم.
پاسخ دادند که این تندیس از روی چهره زنی از اهالی
گیالنغرب بهنام فرنگیس حیدرپور ساخته شده است.
اگر چه به مــن گفتند که او رغبتــی برای مصاحبه
ندارد اما من با خودم گفتم فرنگیس ،حتما قصههای
شنیدنی بسیاری از جنگ دارد .باالخره توانستم او را
که ساکن روستایی در گیالنغرب بود پیدا کنم .وقتی
برای بار اول دیدمش باورم شد این زن با این دستهای
بزرگ و چهرهای روستایی که غرور و شجاعتی در او
نهفته است ،حتما کاری بزرگ را رقم زده است».
چقدر شری تو ،فرنگ!

با خواندن بخش کوتاهی از کتاب ،بالفاصله با شخصیت
و روحیه فرنگیس آشنا میشوید ،آنجا که او از دوران
کودکیاش روایت میکند« :مادرم همیشه میگفت:
«چقدر شری تو ،فرنگ! اص ً
ال تو اشتباهی دنیا آمدهای
و باید پسر میشــدی .هیچچیزت به دخترها نرفته.
دختر باید آرام و باحیا باشد ،متین و رنگین »...وقتی
مادرم اینطوری نصیحتم میکرد ،حرصم میگرفت.

دیدار فرنگیس حیدرپور و نویسنده کتاب با رهبر معظم انقالب
مکث

در بخشی از تقریظ حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب درباره کتاب فرنگیس آمده
است« :بانو فرنگیس دالور با همان روحی ه استوار و پرقدرت و با زبان صادق و صمیمی یک
روستایی و با عواطف و احساسات رقیق و لطیف یک زن ،با ما سخن گفته و منطق ه ناشناخته و
مهمی از جغرافیای جنگ تحمیلی را با جزئیاتش به ما نشان داده است».

اص ً
ال هم دلم نمیخواست سنگین و رنگین باشم .چه
اشکال داشت که شلوار پسرانه پا کنم و چوپان باشم؟
چه اشکال داشت که شبها توی تاریکی دخترها را
بترسانم و خودم بخندم؟ مگر چه اشکال داشت وقتی
برای بازی میرفتیم سمت قبرستان ،با هر بهانهای،
پسرها را بترسانم و آنان را فراری دهم و خودم همان
جا بنشینم و توی دلم بهشان بخندم؟ از وقتی خودم
را شناختم ،همیشه در دل کوه بودم .زمان بچگی تا
فرصت گیر میآوردم ،میدویدم سمت کوهها و راحت
از چغالوند باال میرفتم .کوه چغالوند را خیلی دوست
داشــتم .همیشــه تا پای کوه میدویدم و با سرعت
میرفتم باال .پشت ســرم را نگاه هم نمیکردم .دلم
میخواست زمانی پشت سرم را نگاه کنم که همهچیز
کوچک شده باشد».

زندگیام جلوی چشمام آمد .اگر دیر میجنبیدیم،
به دستشان میافتادیم و کارمان تمام بود .بهخودم
گفتم« :فرنگیس ،شــجاع باش .االن وقتی است که
باید خودت را نشان بدهی .تبر را توی دستم فشار دادم
و باال بردم .سربازعراقی ،پشتش به من بود .آن یکی
حواسش جای دیگری بود .دو تایی ،خوش بودند برای
خودشان .سرباز پاپتی ،توی آب چشمه ایستاده بود.
همین که خواست به طرفم برگردد ،تبر را باال بردم و با
تمام قوت پایین آوردم .مثل وقتهایی که با تبر چیلی
میشکستم ،سرش دامبی صدا کرد .با صورت افتاد
توی چشمه».
پس از کشته شــدن یکی از عراقیها ،نفر دوم که
از دیدن این صحنه به وحشــت افتاده بود با فریاد
امان امان ...از فرنگیس میخواهد که از کشتن او
صرفنظر کند؛ «چشمام به سنگهای کنار چشمه
افتاد .در یک لحظه تصمیم خودم را گرفتم .نباید
اسیر میشدم .اگر به دستشــان میافتادم ،کارم
تمام بود . ...سرباز عراقی ،هولهولکی تفنگش را از
روی شانه برداشت .سریع خم شدم و سنگ تیزی
برداشتم .سنگ را توی دستم گرفتم و با تمام قدرت
پرتاب کردم .سنگ به سر سرباز خورد .دو قدم عقب
ش بیرون زد .گیج شده بود .من
رفت و خون از سر 
هم گیج شده بودم .دستش را به طرف سرش برد و از
درد فریاد کشید .بیمعطلی بر سرشفریاد زدم .فقط
نعره میزدم و جیغ میکشیدم .نعرهام توی دشت و
تپههای آوهزین پیچیده بود ...باید میایستادم .یاد
داییام و مردهای ده که افتادم ،نیرو گرفتم».

دشمن که به روستای آوهزین میرسد ،اهالی مجبور
به ترک روستا میشوند .اما شــرایط سخت است و
بیتابی و گرسنگی کودکان همه را کالفه کردهاست.
فرنگیس همراه پدرش برای آوردن آذوقه به روســتا
میروند؛«پدرم چون میدانست من نمیترسم ،به من
گفت بیا .زنها همه به من نگاه میکردند .خندیدم و
گفتم :نترسید .قول میدهم با آذوقه برگردم .فقط شما
مواظب خودتان باشید».
در ادامه داســتان میخوانیم که هنگام برگشتن از
روستا ،با  2سرباز روبهرو میشوند و در همان لحظه
فرنگیس شــجاعانه از پس هــر دو برمیآید .مهناز
فتاحی بهخوبی و با تمام جزئیات خاطره شــجاعت
فرنگیس را نگارش کرده است؛ «توی یک لحظه ،تمام

فرنگیس؛ نماد مقاومت زنان جنگ

اسیر گرفتن دشمن

همانطور که به فتاحی گفته بودند ،فرنگیس راضی به
مصاحبه نمیشد .اما فتاحی که خود در جنگ بزرگ
شده بود توانست او را برای نشستن پای گفتوگو راضی
کند؛«فرنگیس با همان لهجه کردی گفت که تمایلی
برای شرح زندگیاش ندارد .گفت« :اصال مگر چه کار
کردهام که بیایم برایتان تعریف کنم .هر کس دیگری
بود همین کار را میکرد ».اما وقتی برای او گفتم که من
هم بچه جنگم و از خاطراتم برایش گفتم ،دلش نرم شد
و باالخره راضی شد تا زندگیاش را و ماجرای کشتن و
اسیری گرفتن دشمن بعثی را برایمان تعریف کند».
پدرم میدانست من نمیترسم

نویسنده کتاب برای جمعآوری اطالعات سراغ همه
کســانی رفته اســت که خاطراتی از تسخیر روستا
داشتهاند .در مستندات فصل آخر کتاب ،عکسهایی از
مادران و همسران شهید و اهالی کرد منطقه چاپ شده
است .فتاحی میگوید« :تهیه کتاب فرنگیس 3سال
زمان برد و در این مدت با خانمهای بســیاری دیدار
کردم که کارشان کم از کار فرنگیس نبوده و ماجراهایی
نقل میکردند که بینظیر است .میتوان صدها کتاب
درباره گیالنغرب نوشت و از مردمانی سخن گفت که
با تمام توانشان در برابر دشمن مقاومت کردند .شاید
فرصت نوشتن از همه زنان نباشد ،اما فرنگیس نمادی
از زنان کرد منطقه غرب کشور است».

حسین رضایی؛ آزاده و جانبازی که جهاد امروز ایران را پیشرفت علمی میداند
معرفی بازی رایانهای

نبرد خرمشهر
ساخت بازیهای رایانهای مطابق با فرهنگ بومی و برگرفته
از تاریخ ملی و حماسی ایران یکی از خالقیتهای نیروهای
جوان است که طرفداران بســیاری بهویژه در میان نوجوان
و جوانان دارد .یکی از بازیهایی کــه در چند مرحله تولید
شده« ،نبرد خرمشــهر» اســت .این عنوان دومین بازی از
«مجموعه بازیهای رایانهای ســهبعدی عملیات انهدام»
است که به شبیهســازی دقیق عملیات بیتالمقدس یعنی
همان عملیات فتح خرمشــهر میپــردازد .محیط کاربری
آسان ،زیبا و متحرک ،روایت داستان و علت وقوع عملیات
بهصورت مستند جذاب پیش از شــروع بازی ،شبیهسازی
شهر خرمشهر در آن ایام و نبرد خرمشهر با گرافیک زیبا از
ویژگیهای این بازی رایانهای است که مطابق با فرهنگ دینی
و ملی تولید شده است .این بازی محصول شرکت رسانهگستر
بنیسی اســت .بهکارگیری عناصر محیطی ،طبیعی و بومی
فراوان در محیطهای بازی و هماهنگی کامل با زمان ،حاالت
و فرهنگ  8ســال دفاعمقدس در قالب داســتان مفهومی
منطقی و زیبا از جذابیتهای بازی رایانهای این شرکت است.

مژگان مهرابی؛ روزنامهنگار

گزارش

مژگان مهرابی

روزی که پایم را جا گذاشتم

روزنامهنگار

گاهی در جبهه اسلحه بهدست میگرفت و میجنگید ،گاهی
هم پشت نیمکتهای کالس با سالح قلم جهاد میکرد .در یک
کالم نه درس مانع رفتنش به جبهه میشــد و نه جبهه سدی
برای درسخواندنش .او حتی بیتوجه به جراحتهای جامانده
از جنگ و پایی که در جبهه جا گذاشته بود با عزمی راسخ سعی
داشت پلههای موفقیت را یکی پس از دیگری باال برود ،تا اینکه آن
اتفاق رخ داد .درست در آخرین روزهای جنگ وقتی برای کمک
به مردم سر پل ذهاب رفته بود توسط نیروهای بعثی به اسارت
لواندی از بهترین لحظات عمرش را در اردوگاههای
درآمد و 2سا 
عراقی سپری کرد .دکتر حسین رضایی ،استاد نمونه دانشگاه
امامحسین(ع) ،برای رسیدن به این جایگاه روزهای سختی را
پشت سر گذاشته؛ حوادثی که شنیدنش
برای نسل امروز تلخ و دور از تصور است.
او خاطراتش را برایمان بازگو میکند.

پدرش کشاورز بود و مادرش مامای خانگی
روســتای ناصریه کرج .البته مادر گاهی
آشپزی هم میکرد ،بهخصوص برای مراسم
عزاداری اهلبیت(ع) .زندگی راحت
و مرفهی نداشــت اما همیشه
یک آرزو را در سر میپروراند
و آن کسب مدارج علمی
و موفــق شــدن در علم
و تحصیــل بــود .همین
انگیــزهاش را برای درس
خواندن مضاعف میکرد.
دوره دبستان را که پشت سر

گذاشت از روستا به شــهر آمد تا به قول خودش ادامه تحصیل دهد.
موفقیتهای پیدرپی ،ســکوی پرتابی شــد و او در آزمون ورودی
دانشگاه شرکت کرد ،قبول هم شد؛ کارشناسی علوم اجتماعی اما هنوز
طعم این لذت را نچشیده بود که دانشگاهها بهدلیل انقالب فرهنگی
تعطیل شدند .رضایی از آنجا که روحیه خستگیناپذیری داشت با دیگر
دوستانش تصمیم گرفت در برنامههای جهادی شرکت کند و برای
کمک به مردم به روستاهای دورافتاده برود .شهر ایذه را انتخاب کرد.
او به آن روزها برمیگردد؛ «خود شهر ایذه از کمترین امکانات رفاهی
برخوردار بود .روستاهایش که دیگر جای خود داشتند؛ نه حمامی و نه
سرویس بهداشتیای .حتی آب آشامیدنی هم نداشتند و برای تهیه آب
باید چند کیلومتر پیاده میرفتند تا به چشمه برسند .با دیدن وضعیت
بد آنجا سریع دست بهکار شدیم .سرویس بهداشتی و حمام ساختیم
و خانههای فرسوده را بازسازی کردیم».
بوی کباب از کجاست؟

هنوز کار جهادی بچهها رونق نگرفته بود که جنگ شروع شد .رضایی
ترجیح داد کار را به دیگر دوستان بسپارد و خود به شهرهای جنگزده
برود .راهی اهواز شد .دیدن مردم در آن شرایط حالش را بد میکرد.
خود را به کارخانه نبرد اهواز رساند .با آنکه فنون نظامی نمیدانست
اما همه سعیاش را برای کمک به مردم میکرد .رضایی به آن روزها
برمیگردد؛ «در حین درگیری خمپارهای کنارم منفجر شد و ترکش
آن پایم را زخمی کرد .خون از بدنم میرفت و نمیتوانستم تکان
بخورم .به ناچار خودم را با کمک ســرنیزه به عقب کشاندم.
دوستانم من را سوار آمبوالنس کردند .داخل ماشین بوی
کباب مشــامام را پر کرده بود .از راننده پرسیدم :بوی
کباب از کجاســت؟ گفت :مشــتی کباب کجا بود،
بوی پای خودت است ».جراحتش که خوب شد
تصمیم گرفت برای خدمت سربازی اقدام کند.
دیگر موعدش شده بود .عضو نیروی سپاه شد
تا بتوانــد راحتتر به جبهــه رفتوآمد کند.

هرازچندگاهی به دانشگاه ســر میزد تا از درس عقب نماند تا اینکه
مطلع شد عملیات خیبر در راه است .خود را سریع به جزیره مجنون
رساند .باقی ماجرا را از زبان خودش میشنویم؛ «در جزیره مجنون
پایم روی مین رفت و تا زانو متالشی شد .پزشکان ناچار پایم را قطع
کردند».
به یاد اسرای کربال سخت گریستم

قبول اینکه دیگر پا نداشته باشی سخت است اما رضایی با آن کنار آمد
و به جای غصه خوردن ،برای آزمون کارشناســی ارشد خود را آماده
کرد؛ قبول هم شد ،آن هم با رتبه باال .این اتفاق درست همزمان شد با
پذیرش قطعنامه  .598امتحانات ترم اول را که داد دوباره راهی جبهه
شد .به ســر پل ذهاب رفت .فهمیده بود که عراق به قطعنامه متعهد
نبوده و دوباره به خاک ایران تعرض کرده است .رضایی از آن روز شوم
میگوید« :من همراه30-40نفر دیگر برای دفاع رفتیم .مردم آواره کوه
و دشت شده بودند .در محلی به نام کوهسفید با عراقیها روبهرو شدیم و
تنبهتن جنگیدیم .آنها با نیروی زرهی آمده بودند و تعدادشان زیاد بود.
من حین فرار پایم به سیم تله گیر کرد و پای مصنوعیام کنده شد».
رضایی نه میتوانست فرار کند و نه پایش را از الی سیمها آزاد کند.
بنابراین خود را به زمین کشاورزی که آنجا بود رساند و الی بوتههای
گوجه فرنگی پنهان شد .چندساعتی آنجا بود تا اینکه با تکان برگها
سرباز عراقی متوجهاش شد و او را از الی بوتهها بیرون کشید .میگوید:
«بعد از کلی نوازش با باتوم من و دیگر اسرا را سوار ماشین کردند و راهی
اردوگاه شدیم .لحظه اسارتم را هیچ وقت فراموش نمیکنم .دم غروب
بود .با دیدن صحرای به آتش کشیده به یاد اسرای کربال افتاده و سخت
گریستم .روزی که وارد خاک ایران شدم از یادم نمیرود؛ لحظه دیدن
پدر و مادر و خانوادهام اما از بس به ما فشار روحی وارد کرده بودند اسم
دخترم از یادم رفته بود» .این استاد برجسته دانشگاه بهترین تفریح
را مطالعه میداند و گویی از همنشینی با یار مهربان سیر نمیشود.
پیشتر همه وقتش به تدریس در دانشگاه امامحسین(ع) گذشته و
از وقتی بازنشسته شده سعی میکند فراغتش را به تحقیق بپردازد.

بزرگزاده بود؛ نه اینکه در خانــوادهای متمول و اربابی
به دنیا آمده باشــد .بزرگزادگیاش را از پدر داشــت؛
آیتاهللالعظمی میرزا محمدعلی شــاهآبادی ،روحانی
خوشآوازه شــهر؛ مردی که خانهاش همیشه مامن دل
شکســتهها و زمینخوردهها بود .مهدی هم در همین
خانواده بزرگ شــده و شخصیتش شــکل گرفته بود.
میدانســت چطور باید برای خدا زندگــی کند .برای
همین حامی مظلومان بود و دشمن مستکبران .روحیه
ظلمستیزياش باعث شده بود سرنترسی در برابر عوامل
پهلوی داشته باشد .در سخنرانیهایش افشاگری میکرد
و از اینرو هر از چند گاهی گــذرش به زندان میافتاد .با
این حال هیچ وقت دست از مبارزه برنداشت .به جرأت
میتوان گفت یکی از مهمترین مهرهها در مبارزات سیاسی
بود .شیخ مهدی شاهآبادی بعد از پیروزی انقالب با اینکه
بهعنوان نماینده مجلس انتخاب شده بود اما هنوز همان
رویه قبل را انجام مــیداد و آن خدمت به مردم محروم
مناطق دورافتاده بود .با شروع جنگ ،برای روحیهدادن
به رزمندهها و بررسی مشــکالت آنها مرتب به جبههها
سرکشی میکرد و سرانجام در6اردیبهشت سال1363در
جزیره مجنون به شهادت رسید.

مهدی در همان سالهای اول سلطنت پهلوی اول به دنیا آمد؛
سال .1309پدرش آیتاهلل العظمی میرزا محمدعلی شاهآبادی
از روحانیان بنام آن دوران بود .او در خانهای پرورش یافت که
همیشه و در هر زمان مامنی برای مردم شهر بهشمار میآمد .از
اینرو مردمداری و رسیدگی به امور مظلوم را خوب از پدر یاد
گرفته بود .شیخ مهدی دوره خردسالی را پشتسر میگذاشت
که پدرش از قم راهی تهران شد .آیتاهلل شاهآبادی دردانهاش را
برای فراگیری قرآن به مکتبخانه امامزاده یحیی(ع) فرستاد .از
آنجا که مهدی هوش باالیی داشت خیلی زود به مفاهیم قرآنی
مسلط شد .با پاگذاشتن به سن 7سالگی راهی مدرسه شد تا
سواد خواندن و نوشتن بیاموزد .او روزها به مدرسه میرفت و
عصرها بعد از انجام تکالیف نزد پــدر تلمذ میکرد و از علم او
بهرهمند میشد .پیشرفت او در علوم دینی آنقدر سریع رخ داد
که در سن14سالگی توفیق حاصل شد تا در حضور پدر ملبس
به لباس روحانیت شود.
تالش برای پیروزی انقالب

کســب فیض از محضر پدر بــرای مهدی طولــی نپایید و
آیتاهللالعظمی شاهآبادی در سال1328دار فانی را وداع گفت.
این در زمانی رخ داد که شیخ مهدی بیشتر از همیشه بهوجود
پدر نیاز داشت .میدانست که باید راه پدر را ادامه دهد و در راه
کسب علم و دانش همه ســعی و همت خود را بهکار گیرد .از
اینرو برای تکمیل دوره علوم حوزوی به قم رفت و بعد از مدت
کوتاهی به تهران بازگشــت تا دوره دبیرستان را هم به پایان
برساند .این اتفاقات درســت زمانی رخ داد که دولت مصدق
سقوط کرد .روحیه ظلمستیزي شیخ مهدی عاملی بود برای
ترغیب او به حضور در مبارزات سیاسی .چند باری هم بهدست
عوامل شاه دستگیر و راهی زندان شد .این مرد جوان که حاال
حبس را هم تجربه کرده بود بعــد از آزادی جدیتر از قبل به
مبارزات سیاسی خود ادامه میداد .اقدامات شیخ مهدی تا سال
1342که مبارزات امام خمینی(ره) وجهه علنی بهخود گرفت،
ادامه داشت .این روحانی جوان حاال فرصتی را پیدا کرده بود تا
هماهنگی بین آیات عظام و امامخمینی(ره) برقرار کند .البته در
نشر و تکثیر اعالمیهها هم نقش مهمی ایفا میکرد .فعالیتهای
سیاسی او اگرچه پنهانی بود اما از زیر نگاه تیزبین ساواکیها دور
نمیماند برای همین تا پیروزی انقالب مرتب دستگیر و زندانی
میشد .از دیگر اقدامات او سفر به شهرها و مناطق دوردست و
محروم کشور بود؛ جایی که مبلغی برای ترویج دین نداشتند.
هر کس از او درخواست میکرد سریع بار سفر میبست و همراه
خانواده راهی آنجا میشد بیآنکه به شرایط بد آب و هوا یا نبود
امکانات فکر کند.
آرزویی که اجابت شد

بعد از پیروزی انقالب ،شیخ مهدی به خواسته جامعه روحانیت
بهعنوان نماینده مجلس شورای اسالمی انتخاب شد .او با توجه
به مسئولیتی که برعهدهاش گذاشته شده بود ،همان رویه قبل
را پیش گرفته و همچنان ساده زیست و مدافع حقوق مردم
بود .با شروع جنگ فقط حضور در مجلس را جایز نمیدانست و
هر از چندگاهی برای سرکشی به جبههها و بررسی مشکالت
رزمندهها راهی آنجا میشد .آخرین باری که رفت 5اردیبهشت
سال 1363بود .همراه با عدهای از دوستان خود از سنگرها و
قرارگاههای تیپ20زرهی رمضان بازدید و سپس به اهواز رفت.
در آنجا برای رزمندگان 25کربال سخنرانی کرد و به آنها روحیه
داد .روز ششم اصرار کرد که به جزیره مجنون برود .مدتی را به
گشتزنی پرداخت .هوا رو به تاریکی گذاشته بود و شیخ مهدی و
دیگر همراهانش باید برمیگشتند و خود را به جاده میرساندند
تا راه را گم نکنند .همگی شروع به دویدن کردند .ناگهان صدای
انفجار فضا را پر کرد .شیخ به آرزوی دیرینهاش رسید .او همیشه
ذکری بر لب داشت و میگفت« :خدایا از تو میخواهم که مرگ
من کشتهشدن در راه تو باشد».
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گفتمان اسالم

فلسفه اسالمی

بازخوانی نکاتی مهم از حضرت آیتاهلل جوادی آملی
در آسیبشناسی نظام آموزش و پرورش

فلسفههای تعلیم و تربیت
در تمدن اسالمی

«تربیت» گسترش «تعلیم» نیست

آنچه در ادامه آمده اســت گوشــهای
از بیانــات حضــرت آیــتاهلل جوادی
آملی(حفظهاهلل) اســت که در دیدار با
محســن حاجی میرزایی ،وزیر اسبق
آموزشوپرورش ،در مهرماه سال ۱۳۹۸
بیان شده اســت .حضرت آیتاهلل جوادی در آسیبشناسی
نظام آموزشوپرورش میفرمایند:
یک اشکال اساسی از گذشته تاکنون در نظام آموزشوپرورش
کشور وجود دارد و آن این است که در گذشته «تعلیم» بود اما
خبری از «تربیت» نبود اما بعد از انقالب خواستیم «تربیت» را
به «تعلیم» اضافه کنیم اما در این مسیر موفق نبودیم چراکه
در حقیقت کاری که آموزشوپرورش انجام داد این بود که
تربیت را به تعلیم برگرداند! ما اکنــون «تربیت» بهمعنای
حقیقی آن در آموزشوپرورش نداریم بلکه ما یکســری از
دروس داریم مانند فیزیک ،شیمی و ...و یکسری از دروس
داریم مانند قرآن و عترتشناسی و ...و خیال کردیم که این
تربیت است درحالیکه این تربیت نیست بلکه گسترده کردن
تعلیم اســت ،تربیت حقیقی یعنی پاک بودن خود معلم که
وقتی سخن میگوید از دهان او نور خارج شود و این طهارت
معلم را میطلبد .امام علی علیهالسالم به فرزندش نامهای
نوشت که ما هم مخاطب این نامه هستیم چون ما هم فرزند
ائمه علیهمالسالم محســوب میشویم؛ پیغمبر(ص) فرمود
«أَن َا َو َعل ِی أَب َ َوا َه ِذ ِه ْ ُ
ال َّمه» و شما میتوانید فرزندان ما شوید
و ما نیز این دعوت را پذیرفتیم لذا در این ایام که ایام سوگ
و ماتم ساالر شهیدان اســت ما ادعای خونخواهی حسین
علیهالسالم را داریم چون ما فرزند و ورثه آن حضرت هستیم.
امام در نامه خود به فرزندش فرمودند« :معلم ،امام است!» هر
معلمی امام مأموم خود که شاگردانش هستند است ،این
معلم باید طوری طیبوطاهر باشد که شاگردانش بتوانند
به قیام و قعود او اقتدا کنند و وجود او سراسر نور باشد ،این
تربیت در متن دین نهفته است .ما باید بهدنبال این تربیت
باشــیم نه اینکه تعلیم را گسترش دهیم .این طیبوطاهر
بودن معلم اســت که تعلیم را به تربیت برمیگرداند ،اگر
آموزشوپرورش بهدنبال تحول است معنای حقیقی تحول
همین است که معلمان در ســطح خود« ،امام» شوند .دو
راه برای تعلیم وجود دارد؛ یــک راه گوش و یک راه دل ،اگر
کسی بوی بد گناه را استشمام نمیکند این یعنی آموزش و
تربیت او صرفاً در همین محدوده گوش بوده است و به دل او
نفوذ نکرده است ،این کار معلم است که دانشآموزان با دیدن
معلم خود ،بهنحوی در طول سالهای تحصیل رشد کنند که
از انجام گناه بیزار باشند و بوی بد گناه را استشمام کنند که
امیدواریم در تحقق این امر بیشازپیش موفق باشید.

گفتمان اسالم
بازخوانی گفتاری از آیتاهلل حائری شیرازی
در آسیبشناسی نظام تربیت دینی مدارس

در آموزشو پرورش امروز جای علم
و دین باید مشخص شود
آنچــه در ادامــه از نظــر میگــذرد،
گفتاری از آیتاهلل محیالدین حائری
شیرازی(دامعزه) اســت که در کتاب
«تربیــت دینــی در جامعه اســامی
معاصر» به چاپ رســیده اســت .این
کتاب از ســوی انتشــارات مؤسسه آموزشــی و پژوهشی
امامخمینی(ره) منتشر شده اســت .آیتاهلل حائری(ره) در
آسیبشناسی نظام تربیتی آموزش و پرورش میگویند:
باید جایگاه علم و دین را در آموزشوپرورش مشخص کنیم .دین
نیامده است علم را تخطئه و تکذیب بکند .شما باید بگویید اینها
علل مادی قضیه است و علت فاعلی ،علت صوری و علت غایی آن
چیز دیگری است .وجود مسائل و کشفیات علمی در علل مادی،
تنگنایی برای اعتقاد به تصرفات الهی بهمنزله علت فاعلی ندارد.
دین ناظر بهعلت فاعلی و علم ناظر بهعلت مادی است .منتها ما
برای جوان امروز این مسائل را تحلیل نمیکنیم .در نتیجه ،او
امور را تکعلتی میبیند؛ وقتی فقط بعد علمی موضوع را برای او
گفتید ،علت خدایی را ابتدا در سایه قرار میدهد ،بعد آن را کنار
میگذارد و در ادامه آن را ضدعلمی میخواند و حتی اجازه طرح
آن را هم دیگر نمیدهد .اینها هرجا در علت مادی کم آوردند،
پای علت فاعلی را به میان کشــیدند .حاال که دوره کشف علل
مادی است ،پس دیگر جایی برای طرح علت فاعلی وجود ندارد.
از اول غلط بود؛ خدا را بــرای کمبود علل مادی مصرف کردند.
هرجا علت پدیدهای را نمیدانستند میگفتند خدا کرده است و
هرجا چرایی و علل مادی آن را خوب فهمیدند ،دیگر نیاز به طرح
خدا نبود .خدایی که بهخاطر نقص علل مادی باشد ،با کشف علل
مادی منتفی میشود .چطور وقتی آب یک جا جمع میشود،
بعد بهتدریج تبخیر میشود و از بین میرود .خدا تبخیر شد و
رفت .اینطوری میآید و اینطوری میرود .پس باید مســائل
را مرحلهبهمرحله بررسی کنیم تا بهعلت پیدایش آن برسیم.
باید علت کفر را در علت دین جستوجو کنید تا آن را بیابید.
اینها وقتی علم پیشــرفت کرد و علل مادی را کشف کردند،
دیگر نیازی به مطرحکردن خدا نداشــتند .در نتیجه ،خدا
را حذف کردند؟ علت آن اشــکال در توحیدشــان بود؛ زیرا
خدا را برای کمبــود علل مادی مطرح کــرده بودند .هرجا
که دلیلش را نمیفهمیدند میگفتند اذناهلل .شــیخ بهایی
در کشــکول درباره اینکه چگونه مغناطیس ،آهن را جذب
میکند میگوید فالســفه میگویند این خاصیتش است.
بعد میگوید هر وقت یک چیزی را نفهمیدند ،میگویند این
خاصیتش است .بعضی وقتها هم میگویند جلالخالق ،خدا
چه کار کرده است؟ بعد که آن را پیدا کردند ،سجده سهو بجا
میآورند و آن را عوض میکنند .کفر از داخل دین متولد شده
است .وقتی کسی توحید غلط پیدا میکند ،مانند زنی است
که نطفه در او منعقد شده است؛ ۹ماه دیگر شکم جلو میآید
و پس از مدتی موقع وضع حمل است .ورود کفر مثل نطفه
است ،ظهور کفر مثل بچهای اســت که کامل شده و به دنیا
میآید .نطفه کفر کجا منعقد شده است؟

اصول تربیتی با نسخه قرن دوم هجرى
نگاهي به اساس تعلیم و تربیت از منظر ابوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب بصری (جاحظ)

اندیشه
تربیتی

تنظیموتلخی 
ص
سیدایلیارضوی

مراجعه بــه آثار فکری گذشــتگان برای ما
کولهباری فراهم میسازد که میتوان بر آن پا
گذاشته و فراتر رفت .متأسفانه هماکنون این
مراجعه بیشتر به سمت و سوی آثار متفکران
غربی و یونان باستان اســت و حتی برخی
از متفکران مســلمان از یادها نیز رفتهاند و
کمتر میتوان کتابی و نوشــتهای درخصوص
آنان یافت .از این دست متفکران میتوان به
جاحظ اشاره داشــت که در ادامه تالش شده
است به جهت شناساندن این دانشمند و ادیب
قرن دومی ،اصول تعلیم و تربیت را از منظر او
بازخوانی کرد؛ اصولی که او ذکر کرده اســت
امروز نیز جای خالیشان حس میشود و گویی
اصلیترین چالشهای نظام تعلیم و تربیت در
قرن حاضر است.

ابوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب بصری معروف
به جاحظ ،ادیب و خوشــنویس و بنــا بر برخی
نظریات روانشناس و دانشــمند قرن دوم و سوم
هجری قمری است که در سال 160هق در شهر
بصره و در عصر خالفت عباسیانزاده شد .جاحظ
که عاشــق مطالعه بود و شــیفتگیاش به کتاب
در دل تاریخ ثبت شــده از خود آثار بســیاری بر
جا گذاشــته اســت .در آثار او هر چند به شکل
مســتقیم بابی ویژه تربیت دیده نمیشــود اما
در البهالی ســطورش مطالبی نهفته اســت که
آشکارا میتوان اصول ناب تعلیم و تربیت را از آنها
دریافت و با بازخوانیشــان عقبه فلسفی تعلیم و
تربیت اسالمی را سنگین كرد .نگرشهای تربیتی
او عمدتــا در کتابهای «الحیــوان»« ،البیان و
التبییــن»« ،البرصان و العرجــان»« ،التربیع و
الدویر» و «رساله المعلمین» بازتاب یافته است

که در ادامه به بررســی اصول تعلیم و تربیت از
نگاه او براساس مقالهای از بهروز رفیعی با عنوان
«داللتهای تربیتی در آثــار جاحظ» و کتابی از
همین نویسنده با عنوان «مربیان بزرگ مسلمان»
خواهیم پرداخت.
 )1ایجاد انگیزه در فراگیرنده

از نظر جاحظ تنها کســی میتوانــد یاد بگیرد و
بفهمد که دلش آماده تفهم یادگیری باشد .چنان
که تنها کسی میتواند بفهماند و آموزش دهد که
نیتش برای تعلیم ،راست و درست باشد .بدین نظر
وجود انگیزه از شروط اصلی یادگیری مؤثر است
و اصوالً بدون انگیزه ،یادگیری صورت نمیپذیرد
و به همین دلیل یکی از وظایف مهم معلم ،ایجاد
انگیزه در فراگیرنده اســت تــا یادگیری صورت
پذیرد .بهعنوان مثال جاحظ میزان موفقیت در
فراگیری زبان دوم را تابع شدت احساس نیاز به
آن میداند.
 )2مهارت در معلمی

مهارت و هنر معلم در فراینــد یادگیری آن هم
متناسب با سن متربی ،امری مهم از منظر جاحظ
است .او معتقد اســت كه معلم برای آموزش به
کودک باید زبان کودکی بگشاید؛ چرا که کودک
از کودک میآموزد و با او همدم میشود .جاحظ
همچنین تأکید میکند که بر معلم ماهر است که
سطح دریافت مخاطب را محک زند و براساس آن
سخن گوید و معانی را بسط دهد تا بهتر آموخته
شوند .از دیگر نکات مهم در فرایند معلمی از منظر
جاحظ لزوم اعتقاد و عالقه معلم به آنچه است که
آموزش میدهد ،چرا که موجب اطمینان کامل او
بهکار خود و مؤثر افتادن سخنش میشود.
 )3عطوفت در معلمی

جاحظ معتقد اســت كه معلــم بایــد بتواند با
فراگیرنده ارتباط عاطفی برقرار ســازد تا نظر او

را جلب کنــد و از این رهگذر آموزش را آســان
و دلانگیــز ســازد .همچنین معلــم باید برای
فراگیرنده ،مهربانتر و دوستداشتنیتر از مادر
باشد و دل او را به دســت آورد و وی را به چیزی
وانــدارد که موجب بیــزاری او شــود؛ نیز نباید
فراگیرنده را رها کند و به حال خود گذارد که به
بیهودگی عادت میکند.
 )4لزوم آغاز آموزش از کودکی

جاحظ آموزش در کودکی را چون نقش بر سنگ،
ماندگار میداند و معتقد است که آموزش بایستی
از کودکی آغاز شــود که ذهن کودک نانوشــته،
تهی و نقشپذیرتر از بزرگســال اســت .البته او
تذکر میدهد که این آموزش بایــد در حد فهم
و استنباط کودک باشــد تا بهتدریج به آن عادت
کند .همچنین او بیان مــیدارد که نباید با تکیه
بر صرف حفظکردن باب تفکر را در کودک بست؛
چرا که اگر کودک تنها به از برکردن بسنده کند،
در فهم و استنباط او کاســتی میافتد و از سوی
دیگر اگــر تنها به فهم و اســتنباط محدود روی
کند ،حافظهاش معطل میماند و ضعیف میشود.
البته جاحظ تأکید دارد کــه بهترین زمان برای
تحصیل دانش ،دوره جوانی است ،چرا که جوان از
شرایط و تواناییهای جسمی و روحی الزم برای
تحصیل علم برخوردار اســت و بهتر میتواند از
حواس و قوای فکری خود اســتفاده کند و زودتر
یاد میگیرد و بهتر بهخاطر میسپارد.
 )5رعایت نشاط در آموزش

از دیگر الزامــات آموزش از منظــر جاحظ لزوم
حفظ نشاط اســت .او به استناد سخنان حضرت
علی(ع) که میفرمایند« :دل هم مانند جســم
ملول میشــود» یا «دلها میلی دارند و اقبالی
و بیزاری دارند و ادباری» یــا «چون دل به امری
وادار شود ،کور میشود» تأکید دارد که آموزش
در هیچ حالت و به هیچ وجه نباید برای فراگیرنده،

ماللآور و خستهکننده باشد؛ چراکه این با هدف
آموزش که یادگیری استساز نمیآید.
جاحظ گوشــزد میکند برای آنکه معلم بتواند با
فراگیرنده ارتباط عاطفی  -آموزشی مؤثر برقرار
سازد ،الزم اســت جوی مناســب برای درس و
تدریس فراهم ســازد و با مقدمهچینی درست،
فراگیران را آماده کند و پیوسته درنظر داشته باشد
که آموزش با نشاط و میل همراه باشد و فراگیران
را نیازارد و آنان را از درس بیزار نســازد؛ چرا که
آموزشپذیــری فراگیرنده تابع میزان نشــاط و
سرزندگی او در محیط آموزشی است و هر چه این
سرزندگی و نشاط و شادابی بیشتر باشد ،اهداف
آموزشی ،بیشتر محقق میشود.
 )6توجه به تفاوتهای فردی

جاحظ نهتنها معتقد است كه در فرایند آموزش
بایســتی به تفاوتهای وجودی میان فراگیران
توجه کرد و تا حد ممکن و معقول ،جنبه فردی
در آمــوزش را در منظر قــرار داد بلکه در پلهای
باالتر معتقد اســت که تفاوت خلق در گرایشها
و تواناییهای سرشــتی اساساً بدین جهت است
که همه علوم کشف شوند و دانشی در بقعه امکان
نماند .او همچنین معلمان را به رعایت تواناییها
و مهارتهای متفاوت افراد همچون میزان فهم،
توانایی حافظه و نوع عالقه و استعداد فرامیخواند
و به متربیان نیز تذکر میدهد که هر کسی در پی
چیزی باشد که با فطرت او سازگاری ندارد ،ناگزیر
ناکام و سرانجام هالک میشود.
 )7آموزش بهنگام

از دیگر اصول آموزشی مهم در اندیشه جاحظ لزوم
فراهمآوردن بموقع زمینههای آموزش و تربیت
برای افراد است تا استعدادهای آنان برای رسیدن
به کمال درخور ،معطــل نماند و رفتهرفته ضایع
نشود؛ درست مانند دانه در دل خاک که اگر بموقع
به آن آب برسد ،جوانه میزند وگرنه تباه میشود.
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کتاب «فلسفههای تعلیم و تربیت
در تمــدن اســامی» در  3بخش
متناظر با  3مکتب فلســفی مشاء،
اشراق و صدرایی تنظیم و منتشر
شــده اســت .هر بخــش کتاب
دارای  4فصل اســت که در فصل
نخست «مبانی فلســفی تعلیم و
تربیت» آن مکتب شــامل مبانی
معرفتشناختی ،هستیشناختی،
انسانشناختی و اخالقشناختی ،در فصل دوم «ماهیت و عوامل
تعلیم و تربیت» ،در فصل سوم «اهداف و محتوای تعلیم و تربیت»
و در فصل چهارم «روشها و مراحل تعلیم و تربیت» بررسی شده
است .هدف از این کتاب آنطور که در پیشــگفتار آمده معرفی
مبانی و مسائل تعلیم و تربیت در  3مکتب مشاء ،اشراق و حکمت
متعالیه است چرا که نویسندگان کتاب معتقدند فرهنگ و تمدن
اسالمی اگر بخواهد هویت ممتاز خود را حفظ کرده ،به بالندگی
خود ادامه دهد ،گریزی از تولید فلســفه تعلیم و تربیت و علوم
تربیتی خاص خود ندارد و نخستین گام در این مسیر ،بازخوانی
فلسفههای شکوفا شده در دامن فرهنگ و تمدن اسالمی و سازگار
شده با اقتضائات آن با نگاه تعلیم و تربیتی است .بخش نخست این
اثر با عنوان «فلسفه مشاء و تعلیم و تربیت» به قلم حجتاالسالم
دکتر محمد داوودی ،دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،نگاشته
شده است .بخش دوم با قلم حجتاالسالم محمد بهشتی ،دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،اختصاص به «فلسفه اشراق و تعلیم
و تربیت» دارد و بخش سوم با عنوان «حکمت متعالیه و تعلیم و
تربیت» به قلم حجتاالسالم دکتر سعید بهشتی ،استاد دانشگاه
عالمه طباطبایی ،به تحریر درآمده است.

تربیت اسالمی

سیر آرای تربیتی
در تمدن اسالمی
کتاب «ســیر آرای تربیت در
تمدن اسالمی» اثر دکتر ماجد
عرسان کیالنی که با ترجمه،
نقد و اضافات بهــروز رفیعی
از سوی پژوهشــگاه حوزه و
دانشــگاه و مرکــز مطالعات
فرهنگی شهر تهران به فارسی
منتشر شده در 8فصل قلمی شــده است .فصل
یکم به تربیت از نگاه کتاب و ســنت پرداخته و
اصول نظریه تربیتی را در قرآن و ســنت واکاوی
کرده است.
در فصول دوم تا ششــم کتــاب بهنظریه تربیتی
اسالم از قرون دوم تا هفتم هجری پرداخته و در
فصل هفتم جمود و فســردگی نظریه تربیتی در
میان مسلمان واکاوی شده است و در فصل هشتم
به ذکر نکاتی درخصوص مفهوم نظریه تربیتی در
اسالم ،آینده تربیت و عوامل یاری رسان به تبلور
مفهوم نظریه تربیتی اسالم میپردازد.
در جریان کتاب از ســیر تحول آرای تربیتی در
تمدن اسالمی سخن رفته و از این رهگذر به تحول
آموزش و عوامل و مصادیق آن اشــاره و گاه این
عوامل و مصادیق در دورههای گوناگون تاریخی
با یکدیگر مقایسه شده و از ثبات و تحول روشها
و هدفها و آداب و اخالق آموزشی و برنامههای
درسی یادشده و از پارهای از تربیت پژوهان بزرگ
مسلمان سخن به میان آمده است.

روانشناسی فلسفی

غفلت از نهجالبالغه بهعنوان منبعی فقهی و تربیتی
اسالم
ناب

دکترحسنانصاری

برخــاف تصــور عمومی
تاریخچــه اهتمــام علمای
شیعه به نهجالبالغه در حد
اهتمامــی همگانی چندان
زیاد نیست .نخستین شروح
را علمای اهل سنت از میان معتزله و سنیان دیگر
بر این کتاب نوشتند و حتی نخستین اهتمامها
برای روایت آن بیشتر از ناحیه علمای اهل سنت
یا معتزله خراسان بود .البته شیعیان امامی هم به
این کتاب توجه داشتند اما نه در حدی که بعدها
مشاهده میشود .تعداد شــرحهای نهجالبالغه
تألیف علمای امامیه تا قبل از دوره صفوی چندان
زیاد نیســت و بعدا ً البته اهتمام بدان بیشتر شد.
در این میان بیتردید مهمترین شرح نهجالبالغه
از ابنابیالحدید است که معتزلی بود و شرحش
فواید بســیاری دارد .این کتاب یک دوره کالم و
تاریخ و ادب است .چقدر خوب است که با خواندن
چنین کتابی حرفهای مخالفان تشــیع هم در
مباحث امامت و دیگر مباحث از زبان یک معتزلی
خوانده شــود و زمینه فهم متقابل فراهم شــود.
ابن ابی الحدید آدم بسیار منصفی است و عقاید
توحیدیش با شیعه فرقی نمیکند .در امامت هم
قائل به افضلیت حضرت امیر است و فقط نص را

قبول ندارد و خالفت مشــایخ ثالثه را به انحای
مختلف براســاس اجتهاد و اختیار ثابت میداند
اما دفاعش از حضرت امیر درخصوص جنگهای
سهگانه عالی است و نمونهای اســت از دقت در
منابع تاریخی و دوری از تعصبات و به شکل بسیار
قابلقبولی.
در سده بیســتم توجه به نهجالبالغه بیشتر شد.
نخست بهوسیله محمد عبده ،دانشمند برجسته
اصالحطلب مصر .چاپ کتاب توسط او و در ادامه
انتشار کتاب توســط برخی دیگر از علمای سنی
مصر و ازهر و یا لبنان موجب آشــنایی بیشــتر
علمای ســنی با کتاب نهجالبالغه شد .عالوه بر
این ،این کتاب بهدلیل اهمیت ادبی آن هم مورد
توجه سنیان و حتی مسیحیان عرب قرار گرفته.
انتشار کتاب ابن ابی الحدید هم از آن کارهای مهم
مصریان است در رابطه با اندیشه تقریبی .توجه
داشته باشــید که کتاب صفین نصر بن مزاحم را
هم مصریان چاپ و منتشر کردند .اینها قدمهای
مهمی بود برای اندیشــه تقریبی در نیمه ســده
بیستم .بهنظر من شرح ابن ابی الحدید میتواند
مبنای تقریبی مهمی باشد .افسوس که در دو سه
دهه اخیر کمتر به آن توجه شده .ابن ابی الحدید از
نمونههای کمنظیر دنیای اسالم است.
پس از مشــروطه توجه به جنبههای سیاســی
کتــاب شــریف نهجالبالغه بیشــتر شــد .این
کتاب نمونه اعالی تربیت نبوی و علوی اســت.
امیرالمؤمنیــن(ع) نهجالبالغه الگــوی تربیتی

حضرت رســول(ص) اســت .اندیشــه سیاسی
حضرت در این کتاب الگوهــای مهمی را پیش
روی متفکران مسلمان در چند دهه اخیر قرار داد
و بهویژه روشنفکران دینی و عالمان اصالحطلب
از آن بهره فراوان بردند .افســوس که در ســی
چهل ســال اخیر با وجود برگزاری کنفرانسها و
نشســتها و چاپ دهها و بل صدها کتاب درباره
نهجالبالغه اما یا محتوای سیاســی و اجتماعی و
اخالق اجتماعی آن در مقایســه با رویکرد فقهی
مورد بیتوجهی قرار گرفته و یا به کلی در تفسیر
آن تحریفهایی رخ داده است .برخی هم هر جا
کم میآورند اصالت آن مطالب را مورد تردید قرار
میدهند .نهجالبالغه متأســفانه در طول تاریخ
تشــیع بهعنوان منبعی فقهی مورد عنایت قرار
نگرفت ،درحالیکه در آن مباحث مهمی است که
بهکار فقیهان میخورد؛ بهویژه در مباحث سیاسی
و اجتماعی فقه.
حنبلیان و سنیان اصحاب حدیث در برابر عظمت
نهجالبالغه راهی جز انکار اصالــت آن و یا اینکه
کتاب تألیف شریف رضی نیست و بلکه کار برادر
او شریف مرتضی اســت نداشتهاند .تعداد زیادی
هم از آنها گفتهاند خطب و گفتارهای این کتاب
اصیل نیست و نوشته خود شــریف رضی است.
ابن ابی الحدید در مورد تعــدادی از موارد مورد
تردید سنیها مانند خطبه شریفه شقشقیه تأکید
میکند که آنها را در کتابهایی تألیف شده پیش
از تولد شریف رضی دیده اســت .امروزه با توجه

به دسترس بودن بســیاری از منابع این نکته که
شریف رضی از منابع قدیمتر بهره گرفته به شکل
بسیار زیادی ثابت شده .بسیاری از خطب و نامهها
را در تاریخ طبری و انســاب االشراف و بسیاری
منابع دیگر میتوان دید .باری وهابیها و سلفی
نمیتوانند بــا نهجالبالغه و اندیشــه متعالی آن
نسبتی برقرار کنند.
آنچه مسلم اســت کتاب نهجالبالغه نماینده آن
تفکر و تربیتی دینی است که حضرت امیر الگو و
معلم آن در تاریخ در مقام بهترین شاگرد پیامبر
است .وسالماهلل علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم
یبعث حیا.
پینوشــت )۱( :این یادداشت برای نخستین بار در
مرداد  ۱۳۹۸در کانال تلگرامی دکتر حسن انصاری
منتشر شده است .انصاری عضو هیأت علمی مؤسسه
مطالعات عالی پرینستون و عضو شورایعالی علمی
مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی است.

روانشناسی
از دیدگاه دانشمندان مسلمان
کتاب «علمالنفس؛ روانشناسی
از دیدگاه دانشمندان مسلمان»
نخستین بار در سال1385توسط
انتشارات رشــد چاپ و منتشر
شــد .اصل کتاب به زبان عربی و
تألیف دکتر محمد عثمان نجاتی
است .دکتر سعید بهشتی ،استاد
دانشــگاه عالمه طباطبايی ،این
کتاب را به فارســی برگردانده و عالوه بر نگارش مقدمهای
در عرصه روانشناسی اسالمی ،فصلی با عنوان «اندیشههای
ابتــکاری صدرالمتألهین شــیرازی در حوزه روانشناســی
فلسفی» به آن افزوده است .مترجم در چاپ دهم کتاب که به
تازگی منتشر شده ،ضمن ویرایش دقیق متن ،مقدمه کوتاه
دیگری نیز نگاشته و از دیدهنشدن دیدگاههای روانشناختی
حکیم شیخ شهابالدین سهروردی بهعنوان کاستی کتاب
نام برده است؛ حکیمی در برخی از آثار گرانسنگ خود مانند
«المشــارع و المطارحات»« ،حکمه االشراق»« ،پرتونامه»،
«هیاکل النور»« ،الواح اعتمادی»« ،رساله الطیر» و «آواز پر
جبرئیل» دیدگاههای نابی را در این زمینه عرضه داشته است.
محمد عثمان نجاتی ،استاد دانشــگاه االمام محمد بن سعود
االسالمیه عربستان است .او عالوه بر کتاب «الدراسات النفسانیه
عند العلما المســلمین» کتابهای دیگــری مانند «قرآن و
علمالنفــس» و «الحدیث النبــوی و علمالنفــس» در حوزه
روانشناســی دارد .نجاتی در قســمتی از مقدمهاش بر کتاب
حاضر مینویسد« :کتاب حاضر ،همراه با دو کتاب دیگرم ،قرآن
و روانشناسی و حدیث نبوی و روانشناسی ،حاوی بسیاری از
مفاهیم روانشناختی است که ما را در شناخت صحیح انسان و
حیات روانی او در میراث اسالمی کمک میکند».
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نماي درشت ۱

نقل قول

از هلن تا لیال

از کرخه تا راین به روایت خالقاش

مرحوم هما روستا برای بازی در نقش لیال در فیلم از کرخه تا راین
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از یازدهمین
جشنواره فیلم فجر شد .وقتی بازی در نقش لیال به او پیشنهاد
شــد ،مشــغول بازی نقش هلن در نمایش «دایی وانیا» بود و
10روز دیرتر به گروه فیلمبرداری در آلمان ملحق شــد .روستا
و حاتمیکیا در تهران دربــاره نقش لیال با هم بحث و گفتوگو
کرده بودند ،اما بهگفته خود روستا ،هلن دایی وانیا اجازه تمرکز
روی لیالی کرخه را به او نمیداد .مطابق فیلمنامه ،لیال زنی است
که در آلمان زندگی میکند و سالهاست که به ایران رفتوآمد
نداشته است؛ بنابراین روستا تصمیم میگیرد برای اینکه بتواند
روی لیال متمرکز شود ،از عوامل ایرانی گروه فاصله بگیرد .حتی
به خواهرش که ساکن آلمان بوده و ســالها همدیگر را ندیده
بوند ،میگوید تا مدتی به دیدارش نیاید .روستا در اینباره گفته:
«تمام این تمهیدها را بهکار میبردم که در فضای نقش قرار بگیرم.
حتما آقای حاتمیکیا هم حس کرده که رفتار من عوض شده
است ،ولی چیزی به من نمیگفت .احساس تنهایی میکردم،
ولی خوشحال بودم که راه نزدیکشدن به نقش را پیدا کردهام.
همکاران ایرانی من حتما از من رنجیده بودند ،چون فاصله بین
خودشــان و من را احســاس میکردند ....روزی که فیلم را در
جشنواره دیدم ،دانستم که مشقات گوناگونی که همگی همکاران
در ساخت این فیلم تحمل کرده بودند ،بار نیکو داده است».

« از کرخه تا راین»  فیلم محبوب و مهمی بود و ۳۰سال پیش،
اغلب نشریات سینمایی با کارگردانش گفتوگو کردند .از
میان مصاحبههای مختلف ابراهیم حاتمیکیا ،جذابترین
بخشهای گفتههایش را دربار ه «از کرخه تا راین» گلچین
کردهایم که در ادامه میخوانید.
ایده اولیه

چگونه حاتمیکیا به فیلمسازی شاخص برای سینماروها تبدیل شد

ترکیدن بغض کرخه در کنار راین
نماي درشت 2

نقشی بر لبه تیغ
صادق صفایی که 5شهریور پارسال درگذشت ،برای
بازی در نقش نــوذر از کرخه تا رایــن دیپلم افتخار
بهترین بازیگر نقــش مکمل مــرد را از یازدهمین
جشــنواره فیلم فجر دریافت کرد .بهرام عظیمپور
از صفایی هم مثل علی دهکــردی ویدئویی در حال
نمایشــنامهخوانی گرفت و بعد از چند تست ،نقش
نوذر به او رســید .یکی از ویژگیهــای بهیادماندنی
نوذر صدای خفه و گرفته او بود که صفایی به خوبی از
پس ساختن چنین صدایی برآمده بود .او در شماره
149مجله فیلم درباره نــوذر گفته بود« :موقعی که
متن فیلمنامه را خواندم ،دیدم که دیالوگ بهصورت
چکیده اطالعات نسبتا جامعی از شخصیت نوذر را
ارائه میدهد .اما بهدلیلگذرابودن نقش و اینکه روی
شخصیت تامل نمیشود و بهعبارتی اطالعات درباره
نوذر یکباره داده میشود و تماشاگر زیاد با او زندگی
نمیکند ،بهنظرم رسید که نقش بر لبه تیغ است. ...
به این نتیجه رسیدم که غیر از تأکید بر دیالوگ ،به
امکانات فیزیکی نقش نیز بیشتر بپردازم و از این طریق
از نوذر معرفی کاملی ارائه دهم».

گزارش
یک

مسعود پویا
روزنامهنگار

بعد از شکســت همه جانبه «وصــل نیکان» که
باعث شد گفته شود حاتمیکیا شهر را نمیشناسد
(جملهای که حاتمیکیــا را عصبانی میکرد) نوبت
به «از کرخه تا راین» رسید؛ فیلمی که در نخستین
خبرهایی که دربارهاش در مطبوعات چاپ شد« ،از
کرخه تا دانــوب» نام داشــت .حاتمیکیا فیلمهای
قبلیاش را برای نهادهایی چون بنیاد فارابی و حوزه
هنری ساخته بود و حاال میخواست برای نخستین
بار با بخش خصوصی کار کند؛ با دفتر سینا فیلم که
البته مدیرانش (ســیفاهلل داد و منوچهر محمدی)
سابقه مسئولیت دولتی را هم داشتند .از تیم همراه
حاتمیکیا در فیلمهای قبلی ،فقــط اصغر نقیزاده
و ابراهيم اصغرزاده حفظ شــد و بقیــه چهرههای
تازه بودند .از علی دهکردی که آن موقع کســی او را
نمیشناخت تا هما روستا که بیشتر بهدلیل تسلطش
به زبان آلمانی به فیلم حاتمیکیا راه یافته بود؛ حضور
محمود کالری بهعنــوان مدیر فیلمبرداری و مجید
انتظامی آهنگساز ،هم نشــان میداد که قرار است
حرفهایها حضور پررنگی در فیلــم حاتمیکیا ایفا
کنند .نخستین عکسها و خبرهای از کرخه تا راین
را در نشریاتی چون مجله فیلم و سوره دیدیم .مجله
فیلمیها «دیدهبان» و «مهاجــر» را خیلی تحویل
گرفته بودند (در مورد وصل نیکان هم بهنظر ،آن جمله
معروف حاتمیکیا شهر را نمیشناسد را هم نخستین

بار یکی از منتقدان مجله فیلم بهکار برد) و ســردبیر
سوره هم مرتضی آوینی ،دوست و مراد حاتمیکیایی
بود که زمان جنگ یکی از اعضای گروه روایت فتح بود.
با وجود ســتایش منتقدان از دیدهبان و مهاجر،
ابراهیم حاتمیکیا تا پیش از نمایــش «از کرخه تا
راین» میان سینماروها فیلمساز خیلی شاخصی نبود.
به همین دلیل نخستین سانسهای نمایش از کرخه
تا راین در یازدهمین جشنواره فیلم فجر ،خیلی شلوغ
نبود .جشــنوارهای که در آن بــرای «ردپای گرگ»
(مســعود کیمیایی) طوالنیترین صفها تشــکیل
شــد و در مراحل بعدی برای «هنرپیشه»(محسن
مخملبــاف)« ،ســارا» (داریــوش مهرجویــی) و
«آبادانیها»(کیانوش عیاری) .جشنواره از نیمه که
گذشت ،از کرخه تا راین به نمایش درآمد ۱۸ .بهمن
 ۱۳۷۱فیلــم حاتمیکیا را در ســینما بهمن دیدم.
بدون اینکه در صف بایســتم بلیت خریدم و راحت
وارد سالن شدم .یک روز بعد در همین سینما ،برای
تماشای «ردپای گرگ»  ۱۲ساعت در صف ایستادم،
بلیت ســانس عادی تمام شــد و بعد از یک ساعت
معطلی ،بلیت سانس فوقالعاده گیرم آمد .در نخستین
سانسهای نمایش از کرخه تا راین از این خبرها نبود.
راحت و بــدون اضطراب بلیت خریدم .البته ســالن
سینما کامال پر شــد .فیلم روی پرده رفت و جادوی
ملودرام و موسیقی مجید انتظامی و لحظات حسی
فیلم کار خودش را کرد .تماشاگر در سکوت فیلم را
دید .خیلی جاها احساساتی شد و در لحظاتی هم به
هیجان آمد .بردن شخصیتهای سینمای دفاعمقدس
به فضایشیک آلمانو لوکیشنهایخوشمنظر فیلم

تازگی داشت .فیلم در همان نخستین نمایش میخ
خود را محکم کوبید .در جشــنواره پر ستاره یازدهم
هیچ فیلمی به اندازه از کرخه تا راین ،تماشــاگران
را تحتتأثیر قرار نداد .اگر اشــتباه نکنم همان شب
فهرست نامزدهای جشنواره منتشر شد و حضور پر
تعداد فیلم حاتمیکیا در اغلب رشتهها ،کنجکاوی
عمومی درباره کرخه ایجاد کرد .جوری که از فردایش
جلوی سینمای نمایشدهنده از کرخه تا راین شلوغ
شد .فیلم چند جایزه در جشنواره فجر برد؛ ازجمله
سیمرغ بهترین فیلم را و داستان حاتمیکیا بهعنوان
فیلمســازی محبوب میان مردم از همین جا شروع
شد .بعد از جشنواره در هر نشریهای ستایش نامهای
درباره فیلم به چشم میخورد .تعداد مخالفان فیلم
(که بیشترشان هم به دالیل سیاسی ،منتقد برخی
سکانسها بودند) انگشتشمار بود .در یادداشتهای
جشــنوارهای مجله فیلم هم که آن سالها اهمیت
زیادی برای عالقهمندان سینما داشت ،تنها منتقدی
که نسبت به ستایشهای جشنوارهای و جو راه افتاده
برای فیلم ابراز نگرانی کرده و لحظات سینمایی کرخه
را کم و مایههای ملودرام فیلم را زیاد و گل درشــت
دانسته بود ،مجید اسالمی بود .این سرودهای مخالف
در برابر ستایشهای فراوانی که نسبت به فیلم ابراز
میشد خیلی شنیده نشد.
در فاصله نمایش در جشــنواره و اکران عمومی،
مطبوعــات برای از کرخــه تا راین ،رســانهها برای
فیلم سنگ تمام گذاشــتند و البته یکی دو روزنامه
فخوان هم بودند که اعتراضشان به فیلم خیلی
مخال 
به چشــم نیامد .حاتمیکیا در از کرخه تا راین برای

نامهای به دوست زمان جنگ
نقد فیلم
1

نماي درشت 3

آدمهای طبیعی
علی دهکردی با بازی در نقش ســعید «از کرخــه تا راین» به
سینمای ایران معرفی شــد و هنوز که هنوز است ،شخصیت
سعید مهمترین نقش کارنامه او بهشمار میرود .دهکردی که
درسخوانده رشته بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای
زیبای دانشگاه تهران است ،مشغول تمرین نمایش «چهارفصل»
بوده که بهرام عظیمپور ،دستیار ابراهیم حاتمیکیا ،ویدئویی از
او ضبط میکند و بعد از چندبار رفتوآمد به دفتر تولید فیلم،
حاتمیکیا نقش سعید را به او میســپارد .او در گفتوگویی با
ماهنامه سوره درباره سعید گفته بود« :از همان اول که فیلمنامه
را خواندم ،یعنــی از لحظهای که فیلمنامه را شــروع کردم به
خواندن ،اصال آدمهایی که در فیلمنامه بودند حاال چه سعید
و چه بقیه ،برایم تصور بیرونی پیدا کردند که یعنی نه آرتیست
بودند ،نه آدم قصــه بودند ،نه آدم داســتان بودند .آنها همین
آدمهای طبیعی بودند که دیدمشان و سعید خیلی برجستهتر از
همهشان که اصال مجموعه فضای ذهنی من را پر کرد ،از همان
ابتدا که فیلمنامه را خواندم و کمکم بیشتر میشد تا حاال .مثالی
بزنم برایتان :خانم روستا چندبار گفتند که من اصال دیگر در
تو علی را نمیبینم؛ فکر میکنم که سعید هستی و اصال ارتباط
برقرارکردن با تو برایم مشکل شده .اینها به من اعتماد بهنفس
میداد و خوشحالم میکرد و یک خرده هم نگران میشدم». ...

سید مرتضی آوینی

دو بار «از کرخه تا راین» را دیدم و هــر دو بار از آغاز
تا انجام گریســتم .دلم میگریست ،اما عقلم گواهی
میداد که تو بر دامنه آتشفشان ،منزل گرفتهای .دلم
میدانست که تو بر حکم عشــق گردن نهادهای و به
همین علت ،از عادات متعارف فاصله گرفتهای .عقلم
میپرسید« :چگونه میتوان در این روزگار سر به حکم
عشق سپرد؟» عقل من میگوید که او «موقعشناس»
نیست و دلم پاسخ میدهد« :نباید هم چنین باشد».
عقل میگوید« :مالحظه عرف ،حکم عقل اســت».
دلم جواب میدهد« :آخر او که عاقل نیســت» .عقل
اعتراض میکند« :او نباید این همه بیپروا باشــد».
دل میگوید« :در نزد عاشقان ،پروا ریاکاری است».
عقل پرخاشــی میکند« :او هر چــه را که در دلش
گذشته است ،صادقانه بر زبان آورده است» .دلم جواب
میدهد« :هر کس باید خودش باشد نه دیگری» .عقل
میگوید« :اینکه دیوانگی است »....و دلم تأیید میکند:
«درست است» .عقل از کوره به در میرود« :او بسیجی
را به مسلخ مظلومیتش کشانده است» و دلم جواب
میدهد« :روزگار چنین کرده است؛ مگر جبهه فاو را
در آخرین روزهای جنگ از یاد بردهای؟ آن چشمهای
کور و چهرههای تاولزده...؟ مگر این روزها اخبار شهر
چرسکا به تو نمیرسد؟» عقل اعتراض میکند« :هر
واقعیت تلخ را نمیتوان گفت» و دل پاسخ میدهد:
«هر واقعیتی را که نمیتوان به جرم تلخبودن پنهان
کرد ».و عقل پیروزمندانه میگوید« :پس اذعان داری
که این فیلم تلخ است؟»
دوست من! فیلم از کرخه تا راین تلخ است؛ به تلخی
بمبهای شــیمیایی ،به تلخی از دستدادن فاو و به
تلخیمظلومیتبسیجی.میخواهمبگویمکهتلخاست
اما ذلیالنه نیست .این تلخی همچون تلخی شهادت
شیرین اســت .تو همواره پای در عرصههای خالف
عادت و غیرمتعارف نهادهای ...و این است که بسیاری را
از تو رنجانده است .تو با قلبت در جهان زندگی میکنی
وهمانطورهمکهزندگیمیکنی،فیلممیسازی.پس
به تو اعتراضکردن خطاست ،چرا که سرا پای وجودت
«قلب» است و مگر جز این هم راهی برای هنرمندبودن

وجود دارد؟ تو زیســتنات عین هنرمندی اســت و
هنرمندیات عین زیستن .پس چگونه از تو میتوان
خواست که از نفخ روح خویش در فیلمهایت ممانعت
کنی؟ این بار هم فیلم تو ،بیرون از قالبهای متعارف
موجودیت پیدا کرده است؛ چراکه باز هم تو خودت را
محاکمه کردهای و من میدانم که در روزگاری چنین،
چقدر دشوار است که انسان خودش را همینطور که
هست نشان دهد.
عادات و آداب عالم ظاهر ،تو را وامیدارند که خودت را
یدانم که برای فردی چون تو ،مردن
پنهان کنی و من م 
بهتر است از زیستنی چنین .هنر و فرهنگ ،زیرنقاب،
خفه میشوند و آنچه باقی میماند ریاکاری است؛ یک
ریاکاری موجه.
تو میخواستهای که جوابی ســزاوار به فیلم «بدون
دخترم هرگز» داده باشــی و دهها فیلم دیگری که از
دینداران ایرانی ،چهرهای پلید به نمایش میگذارند و
چنین کردهای و خواه ناخواه انتخابی چنین ،اقتضائات
خاص خویش را به درون قصه فیلم کشانده است .پس
سعید بسیجی که برای درمان چشمهای خویش به
آلمان فرستاده شده است باید خواهری مهاجر داشته
باشد که به مردی آلمانی شوهر کرده است .آندریاس،
مردشریفیاست،اما«بتیمحمودی»چنیننبود.قصه
فیلم میبایست که در تقابل سعید و خواهرش شکل
بگیرد ،یعنی خواهر سعید میبایست «ضدجنگ»
باشد و سعید ،یک بسیجی معتقد .و چنین است .اگر
بخواهیم که عمق مظلومیت بسیجیان را در این جنگ
نابرابربیانکنیموپردهازذاتپلیدسالحهایشیمیایی
برگیریم،میبایستکهسعیددربرابرعوارضشیمیایی
از پای درآید ،درحالیکه فرزندش تازه به دنیا آمده که
چنین شده است .و باز هم برای آنکه این تراژدی عجیب
معنوی ،در عین حال ،طبیعت حیات انسانی را از کف
ندهد،میبایستکهسعیدراشدتغلبهرنجبهشکایت
بکشاند .اما باز هم به درگاه خدا ،نه کس دیگر .و برای
آنکهاینتراژدیکاملشودمیبایستکههمسرشهید
با آن چادر و مقنعه سیاه به غرب رنگارنگ سفر کند و در
پشت شیشههای قرنطینه بیمارستان ،شاهد شهادت
سعید باشــد که اکنون دیگر آرامش خود را باز یافته
است ...و باز هم شهید شده است.

سوره ،دوره ،5شمارههاي 2و ،3اردیبهشت و خرداد1372

نخستین بار به گســترش مخاطبانش فکر کرده بود
و ارتباط گرم و حسی ســینماروها در اکران عمومی
هم تکرار شد .برای نخستین بار جوانهایی که تیپ و
پوشش غربی داشتند به تماشای فیلمی دفاعمقدسی
آمده بودند و اغلــب هم با رضایــت و تاثر عاطفی از
سالن خارج میشــدند .اینها مخاطبانی جدید برای
حاتمیکیایی بودند که فیلمهــای قبلیاش را فقط
منتقدان و طیف خاصی از تماشاگران دوست داشتند.
حاال حاتمیکیا بــا ملودرام تأثیرگــذارش رضایت
طیفهای تازهای را بهدســت آورده بود .همزمان با
اکران فیلم ،موســیقی مجید انتظامی (از مهمترین
عوامل موفقیت و تأثیرگــذاری کرخه) هم روی نوار
کاست منتشر شد و مورد اســتقبال قرار گرفت .در
اکران سال  ،۷۲از کرخه تا راین بعد از «افعی» ،دومین
فیلم پرفروش سال شد .مردم ملودرام تلخ حاتمیکیا
را دوست داشتند و نام سازندهاش را بهخاطر سپردند.
همه سیمرغها و نقدهای مثبت دیدهبان و مهاجر ،به
کنار ،ماجرای حاتمیکیا با از کرخه تا راین شروع شد.
دهه  ۷۰که تازه آغاز شــده بود قرار بود دهه او باشد.
دههای که تغییر شرایط اجتماعی ،سیاسی و گذر از
دوران دفاعمقدس به عصر سازندگی ،با خود تناقضها
و چالشهایی را به همراه آورد و حاتمیکیا با ایستادن
در سمت دفاع از ارزشها ،میتوانست با مهارتش در
ساخت ملودرام ،توجه عموم را بهخود جلب کند .از
کرخه تا راین ،مقدمهای بر آغاز این مسیر بود؛ فیلم
محبوب منتقدان ،مردم و مسئوالن که داغ کرخه را
تا قلب اروپا میآورد تا فریاد بغضآلود قهرمانش در
کنارههای راین ،چشمها را نمناک کند.

داغ غربت
نقد فیلم
2

مسعود فراستی

« از کرخه تا راین» پنجمین فیلم بلند حاتمیکیا،
در ادامه «دیدهبــان» و بهخصوص «مهاجر» ،باز
هم قصه و داغ غربت است .گویا این قصه ،سر دراز
دارد .کرخه وصف همه انسانهای دردمندی است
که فریاد مظلومیتشــان در گلو مانده؛ آدمهایی
که دور مانده از اصل خویش ،بــا همدم خود راز
دل میگوینــد و در انتظار وصلانــد .فغانهای
شکوهآمیز ســعید را با یار در کنار رود راین بهیاد
بیاورید .حاتمیکیا حرمت نگه میدارد و به حریم
خلوت سعید دستاندازی نمیکند و چهره او را
در آن حال خوش عبادت از ما میپوشاند .چراکه
فیلمساز هم برای سعید احترام قائل است و هم
برای مخاطبش و هم برای سینما.
سینما ،برای او ،نه تفنن است ،نه دستاویز و وسیله
«پیام» که نیاز جدی اســت به بیان خود ،و دنیای
پیرامونش .بیان داغها و غصههــای خویش .بیان
رازها ،دردها و مظلومیتهای بسیجیها در جنگ ،و
پیگیری سرنوشت آنها در دوران بعد جنگ.
فیلمساز ما از جبهه به ســینما آمده .قدر جبهه را
میداند ،قدر یافتن خود را ،قدر دوستیهای غریب
جبهه را« .اسکندر یکهتاز»ش را همانجا از دست داده
ـ یا بهدست آوردهـ گویی بخش عمدهای از وجودش
را آنجا گذاشته .از 5سال پیش تا به امروز ،سر حرف
خویش ایستاده که «اگر فیلم خانوادگی بسازم ،از
نوع جنگی آن میسازم ».یا «اگر فیلم دیگری غیر از
جنگ به نام حاتمیکیا به البراتوار آمد ،شما از طرف
من اجازه دارید که آن را بسوزانید ».از آنجا که چنین
قدردان جبهه است ،الجرم قدر سینما را نیز میداند.
تکنیک سینماییاش رشد کرده و آرامآرام مخاطب
را هم میفهمد و مدنظر میگیرد .از همینروست
که فیلمش مؤثــر میافتد و داغ بــر دلها میزند.
حس غریب فیلم هر تماشاگری را در بار اول تماشا،
از خود بیخود میکند ،اما تفکرش را زایل نمیسازد.
فیلم به راحتی میتوانست یک ملودرام خانوادگی
سانتیمانتال و اشکانگیز از آب دربیاید ،و جایی برای
تأمل باقی نگذارد .و به ناچار مغز را از کار بیندازد ،اما

موضع و نگاه آرام و حد نگهدار فیلمساز ،خوشبختانه
مانع چنین سقوطی شده .کرخه ،فیلم خوبی است و
با شفقت که حاصل یک «دلشکستگی» است و دخل
چندانی به ســینمای بیاصول ،بیدرد و بیهویت
جشنواره یازدهم ندارد .کرخه بعد از «وصل نیکان»
قدم بلندی است به جلو ،و برخالف وصل نیکان نه
مردد است ،و نه متزلزل و پریشان .مخاطب هم دارد؛
مخاطب خودی نه لزوما هموطن .حاتمیکیا برای
نخستین بار است که به مخاطب اندیشیده و «خود»
را برای تماشــاگرش به نمایش گذاشــته ،راست و
درست .و تماشاگر نیز با فیلم تعامل احساسی و حتی
تفکری مییابد و با فیلمساز نیز....
فیلم ،به زعم من ،نخستین فیلم ایرانی است که پیام
انسانی ،دینی و انقالبی خود را به جهان میرساند،
بدون شعار ،بدون سازش روی اصول و بدون باجدادن
به فرنگیها .جوابیه خوب و تأثیرگذاری اســت به
بسیاری حمالت و فیلمهای رنگ و وارنگ فرنگی
ازجمله بدون دخترم هرگز که چهره بسیجیها از
تبار اسد و سعید را چنان آشفته نمایانده بود و چهره
مردم ما را .خوشبختانه مخاطب فیلم ،جشنوارههای
روشنفکرانه غربی نیســت و نیت ربودن جایزه هم
ندارد .و مسلما آنها را خوش نمیآید مگر انسانهای
عادی و با فرهنگشان را و هدفش نیز تأثیر بر قلب
و مغز همه انسانهای سالم و آزاده این طرف و آن
طرف مرزهاست .كرخه را هر كس كه دلی دارد برای
حس كردن و مغزی برای انديشيدن ،میفهمد .و
سريع هم میفهمد .احتياج به زمان و تجربه مستقيم
هم ندارد .راحت و پيوسته ارتباط برقرار میكند و از
اين روست كه برنده است .مهم نيست كه بسياری
را كه تا ديروز از حاتمیكيا و فيلمهايش خوششان
نمیآمد ،جلب كرده .مهم هم نيست كه برخی را كه
تا ديروز برای او كف میزدند ـ بخاطر ظاهر جنگی
آثار و نه عمق آنها ـ از خود رمانده .مهم اين است كه با
قدرت و جسارت حرف خود را ـ و درد خود را ـ بيان
كرده ،آن هم به زبان سينما حرفی كه زدنی است و
به حق و دعوتكننده.
از کتاب «از کرخه تا راین؛ فیلمنامه کامل،
گفتوگوها ،نقدها» ،انتشارات کانون فرهنگی علمی
هنری ایثارگران1372 ،

تحقیقات را از تهران شروع کردم .از انواع بچههایی که به دالیل
گوناگون ارتوپدی مثل تهیه دست و پای مصنوعی و امثالهم به
خارج رفته بودند تا بچههای شیمیایی شده که در اواخر تحقیق
به آنها برخوردم .نخستین نفر از بچههای شیمیایی را برحسب
اتفاق یافتم .در بنیاد جانبازان ،پسر خیلی جوان کوچکی را به
من نشان دادند و گفتند«:با اینهم مصاحبه کن ».گفتم ،چشم.
ابتدا فکر کردم میخواهند مرا دست به سر کنند؛ اما وقتی شروع
به صحبت کرد ،تازه فهمیدم که چه شخص بزرگی است .سن
واقعی او بیشتر از قیافه و هیکل نحیف و ریزش بود .شیمیدرمانی
او را چنین کرده بود .او شروع کرد و ...ادامه داد .من ،طور دیگری
شــده بودم .این تلنگر اول بعــد از طرح بود .شــخصی که در
عکسهایش جوان برومند و خوشتیپی بود ،حرفهای زیادی
برای گفتن داشت.
او دقیقاً همین زندگی قهرمان کرخه را داشت .او هم نمیدانست
شیمیایی شده اســت .یعنی میدانست شــیمیایی شده اما
نمیدانست چنین وضعیتی دارد .دوستان و برادرش میدانستند
و همانها او را به هر شــکلی بود  -بهخصوص اینکه پولی هم
نداشــتند  -به خارج بردند .او یک روز اتفاقی و سر نماز متوجه
موضوع میشــود .یک جوان دیگری هم دیده بــودم که بر اثر
ترکش خمپاره نابینا شده بود .او خواهری داشت که در آلمان بود،
تلفیق این دو ماجرا راه را به من نشان داد که باید چکار کنم .مردد
بودم که تکیه قصه را بر خواهر بگذارم یا برادر .در نهایت ،قرار شد
روی خواهر بیشتر کار کنم .چنین خواهری از کجا پیدا کنم؟
من که نه خواهری میشناسم و نه با آن فضای دور از وطن آشنا
هستم .دستم به هیچ کجا بند نبود .وضعیتم شبیه کارآگاهی بود
که قتلی رخ داده؛ ولی ،هیچ سرنخی پیدا نمیکند.
در جشــنواره اصفهان ســال  70به یکی از مهمانان فیلمساز
جشــنواره به نام خانم فرانک جاللی برخوردم که مقیم آلمان
بود .قصه را به او گفتم و همینطور تأکید کردم که خودم چگونه
هستم ،در جنگ بودم و چه .برگشت گفت :اتفاقاً من هم درباره
بسیجیها فیلم ساختهام که چند دفعه در آلمان پخش شده.
بسیجیها را باور دارم و معتقدم جامعه بعد از جنگ ،بسیجی را
درک نمیکند و ظرفیت پذیرش این خوبــان را ندارد ».دیدم
نسبت به بسیجی تحلیل هم دارد .از او آدرس گرفتم که در آلمان
بیشتر صحبت کنیم ،قبول کرد .رفتم و چند صباحی کنارشان
بودم .راحتتر در زندگی آنها فرو رفته بودم .به خانم جاللی گفته
بودم که مو به مو باید همراهم باشید ،اگر نیستید ،بگویید تا قصه
را کنار بگذارم .به او گفتم از بند کفش گرفته تا تکتک کلماتی
که میتواند گفته شود ،برایم اهمیت دارد .تحقیقات تمام شد.
آمدم تهران و  45روز در زیرزمین منزلمان خودم را حبس کردم.
بعد از 45روز نخستین نفری که سناریو را خواند ،آقای محمدی،
رئیس سینافیلم بود ،خواند و به من تبریک گفت.

یکیا
اهمیت جنگ برای حاتم 

میگوییم نسلی وجود دارد که 8سال از شیرینترین و زندهترین
سالهای عمرش را در جنگ گذرانده است .از هیجده سالگی
و حتی از پانزده ســالگی ...اینها همان کسانی هستند که امام
در سال  ۴۲نشان کرده بود و گفته بود که سربازان من االن در
گهوارهها هستند.
این ،نسلی است که سرنوشت ،به دستش رقم خورده است .حرف
من این است که این آدمها در جنگ است که شکل گرفتهاند.
و دغدغه من پیگیری سرنوشت اینهاست .لفظ سینمای جنگ
اذیتم میکند و همیشه با آن مسئله داشتهام .از این لفظ بوی
باروت و تق و توق میآید ...آنچه بر ما گذشت را نمیتوان جنگ
به مفهوم عادیاش دانســت و دغدغه من آن چیزی است که
این نسل با آن روبهرو بوده اســت .حتی در مجله سوره شماره
اول یا دوم گفته بودم که از جنگ دست نخواهم کشید .بهنظر
میآمد که دارم لجبازی میکنم بعضــی وقتها این تردید در
دلم میافتاد نکند متأثر از یک نوع حالت نفسانی این حرف را
گفتهام .منتهی هر چه جلوتر میرویم میبینم که نه :حرف برای
گفتن بسیار است.
دلیل انتخاب نام فیلم

اول میخواستم در اتریش کار کنم .به ذهنم رسیده بود که از
اسم رودخانه دانوب استفاده کنم .بعد که قرار شد در آلمان کار
کنم در صحبت با مجروحهای شیمیایی ،بچهها میگفتند که ما
برای خلوت کردن و گذراندن اوقات تنهایی به کنار راین میرویم.
ما همیشه بچهها را در کنار راین پیدا میکردیم .خانه ایران هم
در کنار راین است .مینشستند روبهروی رودخانه و با او درددل
میکردند .قصههاشان را برای راین میگفتند .خب! برای من این
یک شاخص بود .کرخه هم که شاخص جنگ خودمان است و
میدیدم که این دو میتوانند رابطه زیبایی با هم داشته باشند.
رابطه با منتقدان

فیلم را متأسفانه نخســتینبار چند نفر از منتقدان شاخص
ســینمایی دیدند و از ســینما آمدند بیرون و گفتند خسته
نباشید و خداحافظ و رفتند .واقعاً برایم تکاندهنده و سخت
بود .قرار هم نبود این اتفاق بیفتــد .اما آمدند و دیدند .قطع و
دوماه بعد منتقدان در سینما شهرقصه .هر روز که گذشت من
کینهام نسبت به این منتقدان بیشتر شد .منتقدان راحتتر
میتوانستند با فیلم برخورد کنند .حتی اگر میگفتند آقا بد
بود ،مزخرف بود برایم انسانیتر بود تا این برخورد متکبرانه.
برای من این تعیینکننده است .من مجبور شدم به سینماهای
مردم بروم و فیلم را با مردم ببینم تا بفهمم مردم چه میگویند.
بفهمم که مردم باالخره با فیلم رابطه برقرار میکنند یا نه ،و
وقتی دیدم خیالم راحت شد.

