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پرسپولیس دو تا »دایی« داشت!
در مورد دو گروه کامال متفاوت از بازیکنان که 

توسط شهریار سرخپوش شدند و سرنوشت های 
متفاوتی پیدا کردند

مربیان استقاللی فوالد و آلومینیوم 
قربانی انتقام جویی هواداران 

پرسپولیس می شوند

بیچاره نکونام و رحمتی
نقاط قوت پتی را ببینید

مهران حاتمی سرمربی شهرداری گرگان 
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امیرحسین اعظمی |  رقابت های جام جهانی 2022 از آبان ماه در کشور 

قطر آغاز خواهد شد و تیم ملی فوتبال ایران در این جام با تیم های 

انگلیس، آمریکا و تیم دیگری از اروپا همگروه شــده است. بعد از 

قرعه کشی جام جهانی، اظهارنظرهای مختلفی درخصوص گروه تیم 

ملی ایران صورت گرفته و برخی بر این عقیده اند که شاگردان دراگان 

اسکوچیچ می توانند از این گروه صعود کنند، هرچند که برخی نیز 

آســان تصور کردن این گروه برای ایران را یک تفکر ساده لوحانه  

قلمداد می کنند. در این میان صحبت های ارطغرول ساغالم سرمربی 

ترکیه ای تیم فوتبال تراکتور هم در نوع خودش جالب است. او که 

چند سال پیش هدایت این تیم را بر عهده داشت، دوباره چند ماهی 

است که به تبریز آمده و حاال بیشتر از گذشته با شرایط فوتبال ایران 

آشناست. ساغالم بعد از حضور در ایران، تا به امروز با هیچ رسانه ای 

به صورت اختصاصی گفت وگو نکرده بــود اما در مورد جام جهانی و 

شرایط تیم ملی ایران، دقایقی کوتاه با همشهری ورزشی صحبت کرد. 

این گفت وگوی کوتاه با تالش محمد نصرتی دستیار ایرانی ساغالم 

انجام شد و سرمربی تراکتور هم به چند سؤال ما پاسخ داد.

  درخصوص شانس تیم ملی ایران برای صعود به مرحله 

حذفی جام جهانی چه نظری دارید؟ فکر می کنید این اتفاق دور از 
ذهن به نظر می رسد؟

ایران در مرحله مقدماتی با نتایجی خوب و مطمئن راهی جام جهانی شــد و 

عملکرد بسیار خوبی داشت. ایران قطعا این شــانس را هم دارد که در قطر از 

مرحله گروهی صعود کند هر چند که باید بگویم کار تیم ملی شما آسان نیست. 

اگر ایران آماده سازی خوبی برای جام جهانی داشته باشد، شانس خوبی برای 

صعود از گروهش خواهد داشت ولی مسئله مهم این است که روند آماده سازی 

تیم ملی برای حضور در این جام به بهترین شکل پیش برود. به هر حال همه 

می دانند که تیم ها در جام جهانی چه کیفیتی دارند و چگونه خودشان را برای 
حضور در این جام آماده می کنند.

  تیم ملی در نخستین بازی باید برابر انگلیس قرار بگیرد و 

نگاه کارشناسان در ایران نسبت به این بازی هم متفاوت است. تحلیل 
شما در مورد این بازی چیست؟

انگلیس تیم باکیفیتی است که روی این جام حساب باز کرده و فکر می کنم 

انجام نخستین بازی با این تیم می تواند برای ایران یک فرصت بزرگ باشد تا 

شاید حریف خودش را غافلگیر کند. این دو تیم تا حاال با یکدیگر روبه رو نشده اند 

و شناخت انگلیس از ایران هم در حد ایده آل نیست. طبیعتا ایران بازی ساده ای 

نخواهد داشت ولی اگر در نخستین بازی نتیجه بگیرد، فوق العاده خواهد شد. 

در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست و ایران می تواند خوش بین باشد.

  در مورد کیفیت بازیکنان تیم ملی ایران چه صحبتی دارید؟

می دانم که اکثر بازیکنان تیم ملی در خارج از ایران بازی می کنند و فوتبالیست های 

باکیفیتی هستند. از بازیکنانی مثل مهدی طارمی و سردار آزمون شناخت دارم و 

آنها بازیکنان فوق العاده ای هستند که می توانند نقش مهمی در موفقیت تیم ملی 

ایران داشته باشند. من برای بازیکنان، کادر فنی و تمامی اعضای تیم ملی ایران 

آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم مردم ایران با نتایج تیم ملی شاد شوند.

  این جام جهانی برای مردم ترکیه شاید چندان شیرین 
نباشد چون تیمشان در این جام حضور ندارد. درست است؟

طبیعتا این موضوع ناراحت کننده اســت و هواداران فوتبال در ترکیه دوست 
داشتند تیمشان در جام جهانی باشد.

  در جام جهانی طرفدار کدام تیم هستید؟

من طرفدار تیم ملی آلمان هستم و فکر می کنم آنها شانس اول قهرمانی باشند، 
هر چند که نمی توان از کنار دیگر مدعیان هم گذشت.

پنجه آخر
رقابت استقالل و پرسپولیس بر سر قهرمانی 

لیگ برتر وارد ۵هفته حساس پایانی شد

در هفته بیست وششــم رقابت های لیگ برتر 
امشــب تیم های اول و آخر جدول مقابل هم 
قرار می گیرند. استقالل در مقابل شهرخودرو 
بعد از 3مســاوی متوالــی امید زیــادی به 
پیروزی و کســب 3امتیــاز دارد. به خصوص 
که پرســپولیس هم خودش را به صدرنشین 
نزدیک تر کــرده و هر توقفی برای اســتقالل 
به معنای از دست رفتن شانس های قهرمانی 
خواهد بود. پرســپولیس که هفته گذشــته 
بعد از اســتقالل بازی کرده بود امشب زودتر 
از این تیم و از ساعت18:30مقابل ذوب آهن 
قرار خواهــد گرفت. یکی دیگــر از بازی های 
حساس این هفته هم در انتهای جدول بین دو 
تیم فجرسپاسی و نفت مسجدسلیمان برگزار 
می شود که نتیجه اش نقش زیادی در رقابت 

این دو تیم برای فرار از سقوط خواهد داشت.

  چراغ اول؛ تراکتور - هوادار
اولین بازی امشب را دو تیم تراکتور و هوادار در 
ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می کنند. این 
ورزشگاه بعد از سکوت دوساله اش امشب برای 
دومین بار میزبان پرشورهای تبریزی است. اما 
سبک بازی هوادار و سابقه بازی های این تیم 
نشان می دهد نمی توان توقع یک بازی زیبا را 
در این میدان داشــت. هوادار با یک سیستم 
کامال دفاعی و کلین شیت های متوالی، صاحب 
دومین خط دفاعی موفق لیگ بعد از استقالل 
صدرنشین است. تیم عنایتی در نیم فصل دوم 
فقط به اســتقالل باخته و در 9بازی اخیرش 
هرگز شکســت نخورده اســت. خط دفاعی 
مســتحکم این تیم بعد از 7کلین شــیت در 
9بازی اخیر از ســاعت16:30امروز در تبریز 
مقابل خــط حمله نه چندان موفــق تراکتور 
صف آرایی می کند. بــا توجه به نتایج قبلی دو 
تیم، از این مسابقه هم بوی تساوی می آید اما 
جوی که هواداران تبریزی در یادگار امام ایجاد 
می کنند ممکن اســت تیم عنایتی را باالخره 

بعد از 9هفته تسلیم کند.

  ذوب آهن-پرسپولیس؛ تله تارتار
یک هفته است هواداران اســتقالل مجتبی 
حســینی را به تبانــی با پرســپولیس متهم 
می کنند و در کنار او نام مهــدی تارتار را هم 
می آورند، بلکه تارتــار و ذوب آهن را تحریک 
کنند و بــا انگیــزه ای دوچندان بــه مصاف 
پرســپولیس بفرســتند. اما نکته اینجاست 
که تارتار مقابل اســتقالل هم که انگیزه های 
صدچندان دارد موفقیت آنچنانی در سال های 
اخیر نداشته است! اساسا در پاسخ به آنها که 
می پرسند چرا تارتار پرســپولیس را متوقف 
نمی کند باید پرسید مگر او کدام تیم بزرگی 
را متوقــف می کنــد؟ تیم یحیی امشــب در 
فوالدشهر امید عالیشــاه را به خاطر اخراج در 
بازی قبلی در اختیار ندارد اما در عوض مهدی 
ترابی از محرومیت برگشته و وحید امیری هم 
شرایط بازی را پیدا کرده است. پرسپولیس از 
5بازی اخیرش فقط 8امتیاز گرفته و اگر جام 
می خواهد باید بهتر از اینها امتیاز بگیرد. شاید 
بردن پیکان آن هم با تیم 10نفره آغازی برای 
تحول مثبت در این تیم باشــد. سرخپوشان 
امشــب مقابل تیمی قرار می گیرند که بعد از 
4برد متوالی از 2بــازی اخیرش هیچ نصیبی 

جز 2باخت نداشته است.

  فینال انتها، انتهای فینال
درســت همزمان بــا مســابقه ذوب آهن و 
پرسپولیس در ساعت18:30یک بازی خیلی 
حساس هم در شیراز آغاز می شود. فجرسپاسی 
با رتبه15میزبان نفت مسجدسلیمان است که 
رتبه14را در اختیــار دارد. این دو تیم انتهای 
جدولی فقط شهرخودروي مشهد را پایین تر 
از خودشــان می بینند و الاقل یکی از آنها در 
پایان فصل سقوط خواهد کرد. فجرسپاسی که 
20هفته است پیروز نشده اگر امشب باالخره 
طلسم را بشــکند و رقیب مستقیمش را ببرد 
بعد از هفته ها به رتبــه چهاردهم برمی گردد. 
اگر این پیروزی با اختالف بیشــتر از یک گل 
باشد که جشن شیرازی ها کامل تر هم می شود. 
چون این تیم بازی رفت را در مسجدسلیمان 
2بر صفر باخته و در پایان فصل اگر دو تیم در 
امتیاز مساوی شوند همین بازی های مستقیم 

تکلیف کار را روشن خواهد کرد.

  استقالل- شهرخودرو؛ سر و ته یکی
و اما از ساعت20:40امشب ســر و ته جدول 
در ورزشگاه آزادی به هم می رسند. استقالل 
42امتیاز بیشتر از شهرخودرو دارد و بازی رفت 

را هم در زمین حریفش 
3بر صفر برده است. اما 

هیچ یک از اینها دلیل نمی شود که بازی را برای 
تیم مجیدی راحت و آسان فرض کنیم. 

پیش بازی
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یادداشت
مصطفی قربانی ؛ کارشناس مسائل سیاسی

حل مشــکالت اقتصادی- معیشــتی به عنوان مهم ترین 
مسئله کشور، موضوعی است که اهمیت آن مبرهن بوده و 
نیاز به توضیح ندارد. بر این اســاس، اکنون که حدود 9 ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم 
می گذرد، با توجه به وعده ها و امیدهایی که این دولت در دل مردم ایجاد کرده بود، سؤالی که 
مطرح می شود این است که چرا با وجود وعده ها و تالش های دولت، مشکالت اقتصادی هنوز 
پابرجاست و روند افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد؟ در پاسخ به این سؤال می توان به نکات 

و موارد زیر اشاره کرد:
اقتصاد ایران، نقش تعیین کننده ای نیست، اما از حدود یک دهه گذشته، به  ویژه از 1 هرچند نقش متغیر روابط خارجی و به نتیجه رســیدن مذاکرات احیای برجام در 
سال 1397، بیشتر به دالیل روانی و نه واقعی، تأثیر متغیرهای روانی و خارجی بر اقتصاد ایران 
تقویت شده است. بر این اساس درحالی که سرنوشت احیای برجام هنوز روشن نیست، طبیعی 

است که این متغیرها همچنان بر اقتصاد ایران اثر سوء می گذارند.
ارز 4200تومانی است که از این ناحیه نیز هم شوک روانی و هم شوک واقعی بر 2 عامل دیگری که در گرانی های هفته های اخیر تأثیر بیشتری دارد، بحث حذف 

وضعیت اقتصادی وارد شد.
داللی  هایی که بیش از 3 دهــه بر اقتصاد ایران چنبره زده بــود، باید به برخی 3 در همین راســتا با وجود تالش های دولت ســیزدهم و از بین بردن بخشی از 
ضعف ها در کنترل، نظارت و مدیریت بر نظام توزیع هم اشــاره کرد. قابل ذکر است که 
سیســتم نظارت دولت، سنتی است و در سیستم ســنتی، دولت قادر به نظارت کارآمد 
نیست. با این حال، اقدام دولت در راه اندازی سامانه هایی مانند بازارگام یا الزام به فروش 
قطعات خودرو با کد رهگیری و مواردی از این قبیل، نشان می دهد که روند تحول در نظام 

نظارت به شیوه های نوین به  خوبی آغاز شده است.
این دو کشــور در تأمین غالت جهان؛ بنابراین اگرچه در اثر جنگ روســیه و 4 افزایش قیمت برخی اقالم در تراز جهانی به  دلیل جنگ روسیه و اوکراین و نقش 
اوکراین، قیمت نفت باال رفته، اما در نقطه مقابل، قیمــت برخی کاالهای وارداتی نظیر 

گندم و خوراک دام و دانه های روغنی هم افزایش یافته است.
انتظار دارند که با افزایش قیمت برخی کاالها، آنها نیز نرخ کاالهای خود را افزایش دهند.5 بخشی از افزایش قیمت ها به دلیل تورم انتظاری است؛ یعنی برخی صنف ها و حوزه ها 
مالی است. در 4 دهه گذشته ضعف دولت ها در این حوزه بسیار زیاد بوده است و 6 یکی از ابزارهای بسیار مؤثر در کنترل قیمت ها، مدیریت و کنترل نظام پولی و 
یکی از علل مهم تورم باال در کشــور به عملکرد این حوزه برمی گردد. بانک ها با هدایت 
جریان نقدینگی به ســمت بازارهای غیرمولد و بنگاه داری، نقشی مهم در استمرار تورم 
طی سالیان گذشته داشته اند. این نقیصه در دولت سیزدهم هنوز به قوت خود باقی است 
و دولت ســیزدهم نیز از ابزارهای کنترل پولــی و مالی برای مهار تورم اســتفاده قابل 

مالحظه ای نکرده است؛ به گونه ای که می توان گفت همچنان نظام بانکی تورم زاست!
متغیرهای کالن اقتصاد کشــور، نامطلوب بود؛ تورم، باالی 40درصد بود، میزان 7 اساساً دولت سیزدهم در شــرایطی اداره اقتصاد را به دســت گرفت که وضعیت 
نقدینگی باالی 4000هزار هزار میلیارد تومان بود، کسری بودجه حدود 500هزار میلیارد 
تومانی وجود داشت، فروش نفت زیر یک میلیون بشکه در روز بود، دولت گذشته بدهی های 
زیادی را برای این دولت به ارث گذاشته بود و... . با این حال، در حدود 9 ماه گذشته، از میزان 
سرعت رشد نقدینگی کاسته شده است، تورم تا حدودی کنترل شده )اکنون زیر 40درصد 
است(، کسری بودجه تا حدودی نسبت به قبل کمتر شــده، فروش نفت افزایش یافته و... . 
بنابراین دولت در تالش است تا متغیرهای کالن تأثیرگذار بر اقتصاد کشور را کنترل کند. در 
این زمینه باید گفت که آهنگ حرکت دولت در این رابطه تا حدودی مناسب است، اما کنترل 
کامل این متغیرها و نمایان شدن اثرات آنها نیاز به زمان بیشتری دارد. در همین زمینه می توان 
به کندی در روند انتصابات دولت و یا حجم باالی قاچاق کاال به کشور که هنوز زیاد است، اشاره 

کرد که هر کدام به سهم خود در استمرار مشکالت اقتصادی تأثیرگذار است.

 7 نکته 
حضورش در سریال های طنز آنقدر هســت که تماشاگران او را درباره چرایی افزایش قیمت ها

به عنوان بازیگر طنز بشناسند؛  بازیگری که این روزها در سریال 
کمدی »جناب عالي« حضور دارد. رســتمی متولد دهه50 است و 
فعالیتش را از دهه80 شروع کرده و با کارگردانان تلویزیونی 
قابل قبولی کار کرده است. البته در کارنامه سینمایی هم 
بازیگر تقریبا پرکاری بوده و در صحنه تئاتر هم حضور 
داشته. امیرحسین رستمی می گوید هرکس می تواند 

مابه ازای »گرجی« ها را در محیط کاری خود بیاید...

امیرحسین رستمی از حضورش در »جناب عالی« می گوید
»جناب عالی« فقط کمدی نیست

24

20

شهیدمحمد بلباسی ؛ جهادگری که سرانجامش »شهادت« شد
نامش را خدا بر سر زبان ها انداخت

22

قهرمان کردن تیمی که یک سال قبل با یک مربی دیگر قهرمان 
شده، کار راحتی نیست. شــهرداری گرگان سال قبل بعد از 
54سال حضور در لیگ برتر بسکتبال برای نخستین بار 
به قهرمانی رســید. ایــن قهرمانی بــا مربیگری 
مهران شاهین طبع به دست آمد و بعضی ها بعید 
می دانستند مهران حاتمی، سرمربی این فصل 
شهرداری بتواند این قهرمانی را تکرار کند. حاال 

هم که گرگانی ها به جام دوم رسیده اند...

مهران حاتمی، سرمربی بسکتبال شهرداری گرگان
نقاط قوت پتی را ببینید

محجوب بود و سر به زیر. به همان اندازه مهربان و با 
گذشت. هیچ کس نه عصبانیتش را به چشم دید 
و نه غضبش را. عادت به تذکر زبانی نداشت. اگر 
رفتاری را نمی پسندید سعی می کرد با اشاره و بیان 

چند مثال، درســت آن را نشان دهد. بیشتر 
خودش تأثیرگذار بود. هر کس با او همکالم 

می شد بعد از مدتی دوست داشت شبیه 
محمد شود...

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

ایمن سازی 3 محوری که قتلگاه شهروندان بود
سیدحسین حسینی نژاد، مدیرکل مهندسی ایمنی و 
ترافیک شهرداری تهران می گوید: در مدت ۴ ماهه آخر 
سال ۱۴۰۰ - یعنی از آذر تا اسفندماه-نسبت به مدت 
مشابه سال ۱۳۹۹، ما شاهد کاهش ۳۰درصدی میزان 
فوتی های تصادفات در معابر تهران بوده ایم که ناشی 

از شناسایی معابر ناایمن و بهسازی آنها بوده است.

الماس های گرانبهای ایران سر از کجا درآوردند؟
الماس های تاریخی و خاص جهان تقریبا بدون قیمتند 
چراکه مجموعه های سلطنتی آنها را نخواهند فروخت 
اما وقتی یک الماس عمومی بیش از ۸۴۰میلیارد تومان 
قیمت دارد، قیمت این جواهرات واقعا قابل محاسبه 
نخواهد بود. بزرگترین الماس سفید، روز چهارشنبه در 

کریستی ژنو عرضه می شود.

روایت مرجانه گلچین از زندگی رضا رویگری
مرجانه گلچین، بازیگر در رابطه با فیلم های منتشر شده 
از وضعیت رضا رویگری گفت: مگر می شــود در فضای 
محدود سینما کسی از کسی خبر نداشته باشد. چرا به 
محض وایرال شدن یک فیلم عده ای می خواهند شوی 
تبلیغاتی برگزار کنند. چه بســا افرادی که صدای آنها را 
هیچ کس نمی شنود و در همین شرایط از دست می روند.

فروش اجباری تن ماهی و رب گوجه با روغن خوراکی
قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
تهران در گفت وگو با خبرنگار همشهری آنالین گفت: 
بنکدار برای خرید روغن از کارخانجات مجبور به خرید 
اقالم دیگــری همچــون رب گوجه فرنگی، تــن ماهی، 
روغن زیتون و... است که همین مسئله موجب شده 

بنکدار تمایلی به خرید روغن نداشته باشد.

زیارتگاه اویس قرنی کجاست؟
روانسر یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران 
اســت. روانســر به علت نزدیکی به شــهر کرمانشاه و 
داشتن آب و هوای مناسب ساالنه گردشگران زیادی را 
به  خود جذب می کند، تاالب هشیالن، غار قوری  قلعه، 
سراب یاوری و بقعه اویس قرنی ازجمله اماکن دیدنی 

در این شهر به شمار می روند.

شهری

سرگرمی

سینما

اقتصادی

گردشگری

غافلگيری با 
ريزگردهای تكراری 

اتحاديه اروپا؛ 
نامتحد  در اوكراين

بازار شتر
سکه است

 مشروبات مسموم
10 قربانی گرفت

گردوغبار بار دیگر هواي 6شهر 
بزرگ کشور را آلوده کرد؛ هجوم 

بعدي روز سه شنبه است

خاك خوری دانش آموزان 
درتصمیم دیر مسئوالن 

تعطیلی دیرهنگام مدارس ابتدایی، 
با عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش 

همراه شد

72 سال پس از شکل  گیري اتحادیه 
اروپا، این سازمان همچنان بر سر 

مهم ترین چالش هاي خارجي خود 
درگیر اختالف است

کاهش بارندگی، خشکسالی  و... 
شتر  را به عنوان دام آینده ایران 
برای اشتغال زایی و درآمدزایی 

مطرح کرده است

پس از مسمومیت 78نفر طی یک 
هفته، 12 نفر به اتهام تهیه و توزیع 
مشروبات الکلي مسموم در استان 

هرمزگان دستگیر شده اند

صفحه های5 و 14

صفحه7

صفحه15

صفحه6

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

فرسوده ترین محله ها و مناطق پایتخت کدامند؟

بافت های فرسوده در سراسر کالنشهر تهران پراکنده اند و در هر منطقه، 
به تناسب وسعت و گستره  آن، بخشی از این فرسوده ها دیده می شود. 

درصد فرسودگی مساحت بافت فرسوده  )هكتار(     مساحت کل منطقه)هكتار(    

10 محله ای كه بيشترين وسعت بافت فرسوده را دارند

منطقه 3 منطقه 4منطقه 1 منطقه 2

4654.3
91.3

1203.1
23.6

8185
58.1

1600.8
59.9

منطقه 5

1287.3
92.9

منطقه 8منطقه 7 منطقه 6

2816.2
310.9

1255.1
8

16515
1745

منطقه 10منطقه 9

8753
1706

3786.1
460.3

منطقه 12منطقه 11

2036.4
297.6

4700.6
733.7

منطقه 15 منطقه 14منطقه 13

2358
92.9

5900.1
295.3

5153
311.8

منطقه 16

2921.8
191.9

منطقه 19 منطقه 20منطقه 17 منطقه 18

6156.8
2955

4137.9
66.1

5316.2
273.8

1532.6
187.3

منطقه 21

13159
12

منطقه 22

1974.1
%0.9

مساحت بافت منطقهمحله
فرسوده )هكتار(

مساحت محله 
)هكتار(

فرسودگي 
)درصد(

1142.246.191.5آگاهي
1150.456.888.8فروزش
1237.44386.9سيروس

1258.368.984.6امامزاده يحيي)ع(
1073.287.683.5هاشمي
1573.287.682.4شوش

113239.980.1قلمستان
1136.946.479.7اسكندري

1563.379.879.3طيب
1045.457.687.8مرتضوي

فروش نان
ثبات قیمت، تغییر روش

سوریه در یک جنگ بین المللی پیروز  شد
رهبرمعظم  انقالب در دیدار رئیس جمهور سوریه:

  نان نه گران خواهد شد، نه سهمیه بندي، فقط شیوه فروش آن در نانوایي ها  تغییر مي کند
  یک زیرساخت الکترونیک جدید براي فروش انواع نان سنتی در نانوایی ها  ایجاد می شود

    همشهري طرح دولت براي اصالح فرایند توزیع یارانه آرد را تشریح مي کند

محاصره کاسبان دالر 4200 تومانیسرنوشت پیام رسان های بومی 
گزارش تحلیلي همشهري؛ ارز ترجیحي جیب چه کساني را پرکرد؟ رشد پیام رسان های داخلی بایک شیب منطقی درحال افزایش است

 48درصد
تصادفات جرحی امسال 

نسبت به پارسال کاهش یافت.

 235گره ترافیکی
طی 6ماه دوم سال ۱۴۰۰ 

ایمن سازی  شد.

 518نقطه تهران
طی 6ماه دوم سال ۱۴۰۰ 

مناسب سازی  شد.

 22پهلوگاه
 اضطراری طی 6ماه دوم 
در سال ۱۴۰۰احداث شد.

 10محدوده
تهران در 6ماه شاهد 

ایمن سازی کامل معابر بود.

فوتی تصادفات تهران 30درصد کم شد
آمار تصادفات بزرگراهی در 4ماه آخر سال 1400نسبت به مدت مشابه سال 1399

  بشار اسد: روابط راهبردی ما و  ایران مانع از حاکم شدن رژیم صهیونیستی بر منطقه شد
  سید ابراهیم رئیسی: آینده منطقه را مقاومت ملت ها و نه میز مذاکره، رقم می زند
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گزارش کامل را در همشهری آنالین بخوانید.
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رهبر معظم انقالب دیروز )یکشنبه( 

رهبری
در دیدار بشار اســد، رئیس جمهور 
ســوریه و هیأت همراه، مقاومت و 
ایســتادگی ملت و نظام ســوریه و 
پیروزی در یک جنگ بین المللی را زمینه ساز افزایش 
اعتبار و سرافرازی سوریه دانستند و تأکید کردند: با 
توجه بــه روحیــه و نشــاط و اراده باال در شــخص 
رئیس جمهور و دولت ایران برای گسترش همکاری ها 
با سوریه، باید تالش کرد روابط 2 کشور بیش از گذشته 
ارتقــا یابد. به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به موفقیت های بزرگ ســوریه در میادین سیاسی و 
نظامی گفتند: سوریه امروز، سوریه قبل از جنگ نیست، 
اگرچه آن زمان خرابی ها نبود، اما احترام و اعتبار سوریه 
اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور 

به عنوان یک قدرت نگاه می کنند.
ایشــان با تأکید بر اینکه امروز رئیس جمهور و ملت 
سوریه نزد ملت های منطقه سرافراز هستند، افزودند: 
برخی از سران کشورهای همسایه ما و شما، با سران 
رژیم صهیونیستی نشست و برخاست دارند و با یکدیگر 
قهوه می نوشند، اما مردم همین کشورها در روز قدس 
خیابان ها را از جمعیت و شــعار ضدصهیونیستی پر 

می کنند و این واقعیت امروز منطقه است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای عوامل متعــددی را در 
مقاومــت و پیروزی ســوریه در جنــگ بین المللی 
تأثیرگذار دانستند و خطاب به اسد خاطرنشان کردند: 
یکی از مهم ترین این عوامل، روحیه باالی شــخص 
جنابعالی است و ان شــاءاهلل با همین روحیه بتوانید 
ویرانی های جنگ را نیز بازســازی کنید زیرا کارهای 

بزرگی پیش روی شما قرار دارد.

تقویت پیوندهای 2 کشور
رهبرمعظم انقالب همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید سردار سلیمانی، گفتند: آن شهید بزرگوار تعصب 
خاصی به سوریه داشت و به معنی واقعی کلمه فداکاری 
می کرد و رفتار او در سوریه با رفتارش در دفاع مقدس 

هشت ساله ایران تفاوتی نداشت.
ایشان افزودند: شهید ســلیمانی و دیگر برجستگان 

سپاه ازجمله شهید همدانی، واقعا با جان و دل تالش 
می کردند و به موضوع سوریه همچون یک وظیفه و 

واجب مقدس می نگریستند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: این پیوند و 
ارتباط برای هر دو کشور حیاتی است و نباید بگذاریم 
ضعیف شود بلکه باید آن را هرچه ممکن است تقویت 
کنیم. ایشان با اشاره به اظهار دوستی و محبت برخی 
کشورهایی که در سال های گذشته در جبهه مقابل 
سوریه قرار داشتند، افزودند: باید از تجربه های گذشته، 
خط آینده را روشن کرد. رهبر معظم  انقالب، روحیه و 
نشاط رئیس جمهور سوریه را زمینه ساز انجام کارهای 
بزرگ برشمردند و گفتند: شخص رئیس جمهور و دولت 
جمهوری اسالمی ایران نیز واقعا با نشاط و دارای روحیه 
و اراده باالیی هستند و به موضوع سوریه اهتمام و انگیزه 
جدی دارند که باید از این فرصت برای ارتقاي بیش از 

پیش روابط 2 کشور استفاده کرد.

راه درست و اصولی ایران
دراین دیدار که حجت االسالم رئیسی، رئیس جمهور نیز 
حضور داشت، بشار اسد با تشکر از مواضع و حمایت های 
ملت و دولت ایــران و همچنین با گرامیداشــت یاد 
شهید سلیمانی، گفت: ایســتادگی و مواضع پایدار 
ایران در ۴دهه گذشــته در مســائل منطقه و به ویژه 
موضوع فلسطین، به همه مردم منطقه نشان داد که 
راه ایران، راه درســت و اصولی اســت. رئیس جمهور 
سوریه خاطرنشان کرد: خرابی های جنگ را می توان 
بازسازی کرد، اما اگر مبانی و اصول از بین بروند، قابل 
بازسازی نیستند و ایســتادگی ملت ایران بر مبانی و 
اصول امام خمینی)ره( که با همت جنابعالی نیز ادامه 
یافت، زمینه ساز پیروزی های بزرگ ملت ایران و مردم 
منطقه، به ویژه مردم فلسطین شــد. بشار اسد افزود: 
برخی تصور می کنند حمایت ایران از جبهه مقاومت، 
حمایت تسلیحاتی است، درحالی که مهم ترین حمایت 
و کمک جمهوری اسالمی، دمیدن روحیه مقاومت و 
استمرار آن است. رئیس جمهور سوریه در پایان اضافه 
کرد: آنچه باعث شد رژیم صهیونیستی نتواند بر منطقه 
حاکم شود، روابط راهبردی ایران و سوریه است که باید 

با قدرت ادامه یابد.

رهبرمعظم  انقالب در دیدار رئیس جمهور سوریه:

سوریه در یک جنگ بین المللی پیروز  شد

تاکید مجلس بر اجرای صحیح 
قانون حذف ارز ترجیحی

گرانی و کمبود برخی کاالهای اساسی پای دولت را به مجلس 
باز کرد. جلســه روز یکشــنبه صحن بهارستان جدی ترین 
واکنش به دولت از زمان تشکیل کابینه سیزدهم محسوب 
می شــد. نمایندگان ترجیح دادند در قالب دعوت از برخی 
اعضای هیأت دولت، نخســتین گام هــای نظارتی خود را 
بردارند و وزرای اقتصاد و جهاد کشــاورزی برای توضیحات 
به مجلس آمدند. محمد مخبــر، معاون اول رئیس جمهور و 
مدعو اصلی این نشســت، غایب بود. انتقاد رئیس مجلس و 
نمایندگان در نطق ها و تذکرات جلســه علنی روز یکشنبه 
مجلس، با هدف بررسی وضعیت گرانی ها و فشار مضاعف بر 
معیشت مردم مطرح شد. خبرگزاری خانه ملت در گزارش 
خود از این نشست تصریح داشت که »نمایندگان تمام قد از 
حقوق مردم دفاع کرده اند و بر ضرورت جلوگیری از گرانی 
افسارگســیخته و اجرای صحیح قانون حذف ارز ترجیحی 
تأکید کردند.« محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس در نطق 
پیش از دستور خود رسیدگی به »بحث گرانی ها و مشخصا 
گرانی آرد صنعتی و ماکارونی« را »حسب تکلیف نمایندگی« 
خود ضروری دانست و گفت: »مسئله اصلی که باعث نگرانی 
بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی های 
کاالهای اساسی باشد که معیشت مردم به آنها گره خورده 

است.« 

اشاره قالیباف به نحوه حذف ارز ۴هزار و200تومانی و جایگزین 
نشــدن برنامه های یارانه ای برای تعدیل گرانی های ناشی از 
این تصمیم بود. قالیباف گفــت: »من در ادامه توضیح خواهم 
داد که برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم چیســت 
و روشــن خواهم کرد که اگر دولت این برنامه را اجرایی کند، 
مردم با آرامش خیال می توانند به حداقل زندگی معیشتی خود 
اطمینان داشته باشند. در گرانی های اخیر و موضوع افزایش 
قیمت ماکارونــی هم بی توجهی به قانون مجلس باعث شــد 
چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به  شدت ناراحت کند. من به 
مردم عزیز حق می دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند، 
اما با توجه به پیگیری های انجام شده و جلساتی که برگزار شد 
به ویژه در شــورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر 
شد که قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود، ان شاءاهلل یک 
آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.« اظهارات احسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد در قبال گرانی ها طرح این استدالل بود 
که دولت با بودجه مصوب سال1۴01 مکلف به ساماندهی ارز 
ترجیحی اســت. او در عین حال تصریح داشت که »براساس 
سیاست دولت در طرح هوشمندسازی نظام تامین نان، قیمت 
خرید نان برای مصرف کننده متعارف و عادی هیچ گونه تفاوتی 
نخواهد کرد و از طرف دیگر با افزایش قیمت آرد دیگر انگیزه ای 
برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند.« 
جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشــاورزی هم در صحن علنی 
روایت ساده تری از این طرح داشــت و با تأکید بر اینکه یارانه 
گندم حذف نمی شــود، گفت: این یارانه از روی کاال به افراد 

منتقل می شود تا افراد بتوانند مدیریت بهتری انجام دهند. 

علی شمخانی 
 دبیر شورای  عالی امنیت ملی

 ایجاد امنیت در 2 بعد سالمت و غذا، یکی 
از اصلی ترین دغدغه های دولت سیزدهم 
برای تأمین آرامش پایدار در جامعه است. 
تک رقمی شــدن آمــار فــوت مبتالیــان به 
کرونــا، دســتاورد مدیریتی بســیار بزرگی 
اســت که با همدلی و مشــارکت می توان 

آن را در عرصه های دیگر تکرار کرد. / مهر

حسین سالمی
 فرمانده  کل سپاه

امــروز جنــگ در همــه ابعــاد درحــال 
تغییــر اســت و تکیــه بــر قاعده هــای 
ثابت محکوم به شکست است. امروز 
دشــمنان مــا بــا وجــود برخــی برتری ها 
در حوزه هــای فیزیــک قــدرت، امــا در 
»حقیقــت قــدرت« شــکننده بــوده و 

به زودی فرو می ریزند. / فارس

حمیدرضا دهقانی
 سفیر ایران در قطر 

  بــا کاهش شــیوع کرونا در ایــران و قطر 
و پیــرو ســفر رئیس جمهــور بــه دوحــه و 
پیگیری هــای بــه  عمل آمــده و به ویــژه با 
مســاعدت وزیر حمل  و نقل و همچنین 
وزیــر بهداشــت قطــر، ممنوعیــت تردد 
لنج های ســنتی ایــران به بنــادر قطر لغو 

شد. / ایسنا

واکنش زاکانی به ماجرای 
فایل صوتی طائب 

شهردار تهران در واکنش به ماجرای فایل صوتی منتسب 
به حجت االسالم  مهدی طائب گفت: القای اختالف بین 
مسئوالن کشور در جنجال های رسانه ای اخیر، مشخصا 
خط رسانه ای دشمن و متأســفانه برخی دنباله های 
سیاسی داخلی اســت. به گزارش همشهری آنالین، 
علیرضا زاکانی دراین باره افــزود: همانطور که طائب 
گفت، مطالب منتسب به او تقطیع شده، ناقص بوده و 
با اهداف خاصی منتشر شده است که بحمداهلل خودش 
اصالح کرده است. وی با بیان اینکه خط ایجاد تفاوت بین 
دفتر رهبر معظم انقالب با حضرت آقا نیز خط انحرافی و 
مسمومی است که امثال بنده سال ها با آن مقابله کرده و 
برای این مقابله هزینه پرداخت کرده ام. وی افزود: دفتر 
رهبرمعظم انقالب مهم ترین ابزار مدیریتی ایشان است 
و جریان های انحرافی و نفاق در تاریخ انقالب به دنبال 
ایجاد شــبهه اختالف در این نهاد پربرکــت بوده اند؛ 
انتساب خالف گویی به حجازی نیز از جفاهای بزرگی 
است که از اساس تکذیب می شود و قطعا نادرست است. 
زاکانی در ادامه عنوان کرد: از طرفی القای اختالف بین 
مسئوالن کشور در جنجال های رسانه ای اخیر مشخصا 
خط رسانه ای دشمن و متأســفانه برخی دنباله های 
سیاسی داخلی است و انتظار رهبرمعظم انقالب و مردم 
از همه غیراز وحدت و برادری و خدمت به مردم و پرهیز 
از حاشیه ها نیســت. وی اضافه کرد: بی شک سیاست 
مدیریت شــهری در تهران کمک به قوای ســه گانه و 

خدمت بی منت به مردم عزیزمان خواهد بود.

نقل قول خبر

خبر کوتاه

گزارش

تذکرات نمایندگان به دولت درباره گرانی ها

کمال حسین پور، نماینده پیرانشهر: مردم فقیر هر روز 
فقیرتر شده و ســفره های آنها کوچک تر می شود؛ این 

وضعیت در شأن دولت و مجلس نیست.
حسین نوش آبادی، نماینده ورامین: افزایش غیرقابل 
تحمل اجاره مســکن و قیمت سرســام آور واحدهای 
مسکونی، مردم را به سمت زندگی در دخمه ها و آلونک ها 

کشانده است.
علی علیزاده، نماینده مراغه: گران کردن نــان و مواد 
غذایی بازی با امنیت ملی کشور است؛ به مردم اطالعات 

الزم داده شود تا مسائل اجتماعی پیش نیاید.
 مجید ناصری نژاد، نماینده شادگان: قرار بود دولت جلوی 
تورم را بگیرد و ارزانی بیاورد. آقای رئیس جمهور ارزانی 

نمی خواهیم، فقط جلوی گرانی گرفته شود.
ســلمان ذاکر، نماینده ارومیه: اعتماد مردم را به حراج 
نگذارید. مردم ذخیره دفاعی نظام هستند و کشور را بیمه 

می کنند، باید به فکر معیشت، اقتصاد و نان آنها باشیم.
 علی رضایی، نماینده کنگاور: مردم باحیا هســتند، اما 
جانشان به لب رسیده اســت و دولت و مجلس باید به 

فکر چاره باشند.

به زودی با مردم صحبت می کنم

رئیس جمهور در نشست هم اندیشی با جمعی از اصناف و 
اتحادیه ها که شنبه شب برگزار شد با تأکید بر اینکه هدف 
دولت از اصالح نحوه و محل پرداخــت یارانه مواد غذایی 
اجرای عدالت در پرداخت یارانه هاست، گفت: هدف دولت 
این است که با کمک اصناف و اتحادیه ها، کاری کند تا مردم 
مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه ها بچشند. این موضوع 
باید به طور شــفاف و دقیق برای مردم تبیین شود، دولت 
تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در 
جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولت خواهند 
بود چرا که ما به دنبال تامین منافع مردم هستیم. سیدابراهیم 
رئیسی قبل از این نشست در حاشیه جلسه شورای  عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا گفته بود: »پس از 7ماه کار 
کارشناسی متراکم و مشورت با نخبگان، تصمیماتی به نفع 
اقتصاد ملی گرفته شده است که به زودی در این باره با مردم 
صحبت می کنم.« او در جمع اصناف و اتحادیه ها با بیان اینکه 
مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمت ها باشند« تأکید 
کرد: »دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کاالهای اساســی 
نیست، بلکه تصمیم دولت این اســت که محل پرداخت 
یارانه کاالهای اساسی جابه جا شده و به جای پرداخت یارانه 
به واردکننده و حلقه اول تامین و توزیع کاال، به حلقه آخر 
زنجیره تامین و توزیع، یعنی مصرف کننده پرداخت شود.«

 آینده منطقه را مقاومت رقم می زند؛ نه میز مذاکره
رئیس جمهور در جریان سفر غیرمنتظره بشار اسد، همتای سوری خود به ایران با تأکید بر 
اینکه مقاومت ملت سوریه در مقابله با تروریسم و تکفیر ستودنی است، گفت: آنچه آینده 
منطقه و فلســطین را رقم می زند، میزهای 
مذاکره و قراردادهایی مثل »اسلو« و »کمپ 
دیوید« و »معامله قرن« نیست، بلکه مقاومت 
ملت ها تعیین کننده نظــم جدید منطقه ای 
اســت. گزارش ها و تصاویر منتشــر شده 
حکایت از انجام این سفر در صبح زودهنگام 
یکشنبه داشتند. براســاس گزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم 
رئیســی در دیدار همتای سوری خود ضمن 
گرامیداشت یاد شــهدای مقاومت سوریه و 
ایران، ازجمله شهید حاج قاسم سلیمانی و 
تقدیر از مجاهدات مبارزان جهان اسالم بر 
ضد تروریسم، گفت: شما همچون پدرتان یکی از چهره های جبهه مقاومت هستید. رئیسی 
با تأکید بر لزوم احترام تمامی کشــورها به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه گفت: زمانی 
که بعضی سران عرب و غیرعرب منطقه بر سر زمان ســقوط حکومت سوریه شرط بندی 
می کردند، ایران در کنار ملت و دولت سوریه ایستاد. رئیس جمهور گفت: مجاهدت ارتش 
و نیروهای دفاع وطنی سوریه و رزمندگان مقاومت اسالمی در منطقه به خصوص حزب اهلل 
قهرمان، نقش اساســی در خشکاندن ریشــه های قدرت نظامی داعش و سایر گروه های 
تروریستی داشت که تهدیدی برای امنیت کل منطقه بودند. رئیسی با ابراز تأسف از اینکه 
هنوز بخش های مهمی از خاک سوریه در اشغال نیروهای خارجی قرار دارد، افزود: باید تمامی 
سرزمین سوریه از لوث اشغالگران خارجی آزاد شود. این اشغال نباید مشمول مرور زمان شود 
و نیروهای اشغالگر و مزدوران آنها باید بیرون رانده شوند. رئیس جمهور با اشاره به تجاوزات 
رژیم صهیونیستی تأکید کرد: تهدیدات رژیم صهیونیســتی در منطقه را باید با تقویت و 
تنوع معادالت بازدارندگی مورد توجه قرار داد. رئیســی در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به لزوم تقویت همکاری و هماهنگی بین 2کشور  تأکید کرد: اراده و تمایل جدی 
جمهوری اسالمی ایران، ارتقای سطح همکاری ها و روابط با دمشق به خصوص در حوزه های 
اقتصادی و تجاری است و این مســئله یکی از اولویت های جدی دولت را تشکیل می دهد. 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نیز در این دیدار با اشاره به اینکه کشورش آماده هماهنگی و 
همکاری های گسترده تر با ایران در عرصه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی است، بر اهمیت 
نقش جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه تأکید کرد و گفت: در سال های 
مقاومت و مقابله با تجاوز غربی و تکفیری، ایران تنها کشوری بود که از ابتدا کنارمان ایستاد. 
بشار اسد روابط سوریه و ایران را اســتراتژیک توصیف کرد و گفت: تحوالت منطقه پس از 
یک دهه جنگ علیه محور مقاومت، نشان داد که اســتقامت اثرگذار و نتیجه بخش است. 
رئیس جمهور سوریه با تأکید بر اینکه شاهد فروپاشی نقش آفرینی آمریکا در منطقه هستیم، 
خاطرنشان کرد: ما اثبات کردیم که با همکاری نزدیک کشورهای منطقه با یکدیگر می توان 
در برابر آمریکا و سلطه گرانی که ادعای ابرقدرتی دارند، پیروز شد. بشار اسد در بخش دیگری 
از سخنان خود گفت: تجربه ثابت کرده که هماهنگی و تعامل کشورهای منطقه در مسائل 
مختلف ازجمله در موضوع فلسطین بسیار مؤثر بوده و موفقیت های مقاومت فلسطینی ها 
نشان داد که مصالحه برخی اعراب نتیجه عکس داده است. رئیس جمهور سوریه با تشکر از 
حمایت های جمهوری اسالمی ایران از ملت سوریه در جنگ علیه تروریسم، گفت: ملت و 

دولت سوریه قدردان ملت ایران است و خود را متعهد و مدیون ایران می داند. 

مکث

ایران و لهستان روی ریل گسترش همکاری ها 
وزیر امور خارجه لهستان دیروز  

سیاست 
در دیدار با مقام های ارشد ایران، خارجی

بر آمادگی این کشور برای توسعه 
روابــط دوجانبه تأکیــد کرد. 
به گزارش همشــهری، زبیگنیو رائو که در رأس 
هیأتی دیپلماتیک و با دستور کار بررسی مسائل 
دوجانبه و به ویژه تحوالت اوکراین که در نزدیکی 
مرز لهســتان جریان دارد، به تهران آمده  است، 
دیروز عالوه بر دیدار با وزیر امور خارجه ایران، با 

رئیس مجلس نیز دیدار و گفت وگو کرد.
 وزیر امور خارجه ایران در نشســت مطبوعاتی 
مشترک با همتای لهستانی خود، با بیان اینکه 
2کشور ازنظر اقتصادی ظرفیت های مهمی دارند، 
گفــت: در گفت وگوهای جــاری، توافق کردیم 
کمیته مشترک سیاسی بین ایران و لهستان در 
سطح معاونان وزارت امور خارجه و مدیران  کل 
سیاسی، حداکثر ظرف 3ماه آینده برگزار شود.
حسین امیرعبداللهیان همچنین با بیان اینکه 
امروز فرصت خوبی پیش آمد که همکاری های 
2 کشــور در حوزه های مختلــف را مرور کنیم، 
ادامه  داد: دوطرف بر اهمیت توسعه همکاری ها 
در حوزه انرژی، علم و فناوری، تولید خودروهای 
سنگین اعم از اتوبوس و کامیون و همچنین در 
عرصه های پزشکی و هسته ای و علمی و در حوزه 
تبادل استاد و دانشــجو تأکید داشتند و در این 

زمینه تبادل نظر داشتیم.
امیرعبداللهیان با بیان اینکــه معتقدیم راهکار 
بحران اوکراین، سیاسی اســت و مذاکرات بین 
اوکراین و روسیه باید هرچه زودتر به توقف جنگ 
و برقراری آتش بس منجر شــود، گفت: در آغاز 
جنگ اوکراین در تماس تلفنــی که با وزیر امور 
خارجه لهستان داشــتم، آمادگی ایران را برای 
اعزام تیم پزشکی 2۵نفره به مرز مشترک لهستان 
و اوکراین اعالم کردیم. وی با بیان اینکه تاکنون 

3بار با وزیر امور خارجــه اوکراین درباره بحران 
به وجود آمده تلفنی گفت وگو کردم و در 2دیداری 
که با الوروف داشتم، حامل پیام وزیر امورخارجه 
اوکراین مبنی بر ایجاد آتش بس و انجام مذاکرات 
سیاسی بین 2 کشور بودم. ما به تالش های خود 
برای حل این بحران ادامه می دهیم و امیدواریم 
هرچه زودتر شاهد تحقق امنیت و صلح در نقاط 

مختلف باشیم.
وزیر امور خارجه لهســتان نیز در این نشســت 
 خبری گفت: زمانی که مذاکــرات وین به پایان 
برسد، تالش می کنیم همکاری اقتصادی و تجاری 
را با ایران افزایش دهیم، چــون معتقدیم ایران 

دارای پتانسیل خیلی زیادی است.
زبیگنیو رائو با بیان اینکه در همه زمینه ها آماده 
همکاری هســتیم، افزود: ما هم نظر هستیم که 
این مالقات باعث می شود روابط 2کشور زنده تر و 
پررنگ تر شود و امضای تفاهمنامه بین 2 کشور 
باعث خرسندی است و این، گام نخست است که 

با هم برمی داریم.
وی همچنین ادامه داد: یکی از دالیلی که به ایران 
آمدم، هشتادمین سالگرد یادبود ورود آوارگان 
لهســتانی به ایران بود که ایرانیان خیلی کمک 
کردند. ایران از آنهایی که از سیبری آمده بودند، 
میزبانی کرد و کمک زیادی به آنها شد و چند هزار 

نفر از آنها در خاک ایران درگذشتند.
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تصادفات درون شــهری در معابر و بزرگراه های 
کالنشهری به وســعت تهران، این شهر را در بین 
پرحادثه ترین شهرهای جهان به لحاظ تصادفات 
منجر به فوت در محورهای شهری قرار داده است. 
افزایش 4درصدی آمار فوتی های تصادفات شهری 
در 8ماهه سال 1400زنگ خطر را برای مسئوالن 
و مدیران شهری به صدا درآورده است. بر همین 
اساس با تأکید شهردار تهران از ابتدای شروع به کار 
دوره ششم مدیریت شهری تهران، کمیته بررسی 
حوادث در صحنه برای کاهــش این آمار زیرنظر 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران 
تشکیل شد؛ کمیته ای که زیرنظر مدیرکل مهندسی 
ایمنی و ترافیک شهرداری پایتخت و با همکاری 
و همفکری پلیس راهور و ســازمان حمل ونقل و 
ترافیک کارش را آغاز کرد. نتیجه تشــکیل این 
کمیته، کاهش چشمگیر آمار فوتی های ناشی از 
تصادفات در معابر تهران تنها در 4ماهه پایانی سال 
1400به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن بود. برای 
اطالع از جزئیات برنامه ها و اقدامات انجام شده در 
حوزه ایمن سازی  معابر و بزرگراه های پایتخت، با 
سیدحسین حسینی نژاد، مدیرکل مهندسی ایمنی 
و ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 

تهران گفت وگو کردیم.

 از آغاز دوره ششــم مدیریت شهری 
چه برنامه هایی را برای افزایش ایمنی معابر شهری 
تهران در اولویت قرار دادید و این مجموعه اقدامات 

چه نتایجی را به دنبال داشته است؟
اولین اقدامی که بعد از حضور من در این اداره کل در 
دستور کار قرار گرفت، پایش وضعیت و آمار تصادفات 
در شهر تهران بود. طبق پایش های ما، در 8ماهه ابتدای 
ســال 1400آمار فوتی ها به نسبت مدت مشابه سال 
1399حدود 4درصد افزایش پیدا کــرد. با توجه به 
افزایش تعداد فوتی های ناشــی از تصادفات در شهر، 
بالفاصله جلسه ای را با سردار حمیدی، رئیس پلیس 
راهور تهران برگزار کردیم و یک کمیته بررسی حوادث 

در صحنه را تشکیل دادیم.

عموما در موضوعات اداری وقتی کاری به کارشناس 
ارجاع شود و او بررســی های الزم را انجام دهد تا به 
راه حلی برسیم، زمان زیادی می برد. بنابراین در این 
کمیته تصمیم گرفتیم که خودمان در صحنه حضور 
پیدا کنیم؛ یعنی به محض اینکه تصادفی اتفاق می افتاد 
بالفاصله در محل حاضر می شدیم و 2موضوع را مورد 
بررسی قرار می دادیم؛ نخست، نوع حادثه را بررسی 
می کردیم و دوم، شناسایی نقاطی که پتانسیل تصادف 
را دارند. در این زمینه 3بزرگراه اصلی تهران شناسایی 
شــد که بیشــترین آمار تصادفات و حوادث در این 

محورها رخ می دهد.
چه اقداماتی برای کاهش آمار حوادث 

در این محورها انجام شد؟
مناطقی که بزرگراه هــا در آنها واقع شــده بود را با 

پلیس راهور و کارشناســان طــی بازدیدهای    
5-4 ســاعته به صورت پیاده مورد بازدید و 
ارزیابی قرار دادیم تا نقطه به نقطه محل های 
حادثه خیز را از نزدیک ببینیم و از دوستان 
مشورت کارشناسی بگیریم و از سوی دیگر، 

موضوعاتی که پلیس حاضر در 
منطقه تشــخیص داده بود 

را هم بشــنویم. درنهایت 
تصمیمات کارشناسی 

و فنی را دریافت و با 
صورتجلسات به 
ابالغ  منطقــه 

کردیم. موضوعاتی هم که سازمان ترافیک باید انجام 
می داد، مثل کمبود تابلوها و عالئم راهنمای مسیر را 
شناســایی کردیم و به اطالع معاونت فنی مهندسی 
سازمان ترافیک رساندیم. االن هم رفع نقص عالئم و 
تابلوهای راهنمای مسیر مثل خط کشی ها و ایمن سازی  
جناغی های بزرگراه آزادگان توسط سازمان ترافیک در 
حال اجراست. )جناغی قسمت هایی از بزرگراه است 
که رانندگان را به خروجی هدایت می کند.( با توجه 
به اینکه مجموعه این اقدامات در حال انجام اســت، 
پیش بینی می کنیم که همه این موارد در مدت یک تا 

2ماه آینده به اتمام برسد.
در محدوده بزرگراه امام علی)ع( چه 

اقداماتی انجام داده اید؟ 
همه نقاط حادثه خیز این بزرگراه اصلی تهران که از 
مناطق یک، 4، 7، 8، 13، 14و 20عبور می کند، در 
بازدید های میدانی ما شناسایی شد. جاهایی که 
نیاز به اصالح هندسی، روشنایی و آشکار سازی  
عالئم راهنمایی داشــت در دستور کار قرار 
گرفــت و مناطق درگیــر را فعــال کردیم. 
بعضی وقت ها در شــب به علت کمبود 
روشنایی حوادثی رخ می داد 
که برای حل این مشکالت 
هم مجموعــه اقداماتی در 
دســتور کار قرار گرفت؛ 
مثال رنگ آمیزی های 
ترافیکــی در محل ها 

انجام شد که رانندگان را در نبود روشنایی آگاه کند؛ 
حتی برخی نقــاط حادثه خیز را با اجــرای خطوط 

ارتعاشی اصالح کردیم.
مجموعه کارهای ایمن ســازی  مسیرهای پرخطر در 
بزرگراه شهید یاسینی هم به اجرا درآمد. این بزرگراه 
در محدوده منطقه 13به دلیل همجواری با مســیل 
رودخانه، باعث سقوط خودرو به داخل مسیل می شد. 
با پیگیری هایی که از سوی سازمان ترافیک انجام شد، 
نیوجرسی )موانع سیمانی سنگین( در این مسیر نصب 
شد. بنا به گفته معاون ترافیک منطقه، چندین تصادف 
رخ داد که اگر این نیوجرســی ها نبود، قطعا حوادث 

تلخی اتفاق می افتاد.
  بزرگراه های دیگری هم به غیر از این 
ســه بزرگراه وجود دارند که شامل ایمن سازی  

باشند؟
این 3بزرگــراه به خاطر برخــورداری از باالترین آمار 
فوتی ها در اولویت ما قرار داشــت. از این به بعد نقاط 
حادثه خیز همه بزرگراه ها شناســایی و ایمن سازی  
می شــوند. اولویت تصادفات در بزرگراه های تهران با 
مواردی است که شمالی جنوبی هستند و دلیل آن هم 

افزایش سرعت است.
 به برنامه ها و طرح های ایمن ســازی  
مسیرهای بزرگراهی تهران اشــاره کردید. آیا 
مســیرهای شــهری مثل خیابان هــا و معابر 
غیربزرگراهی پرخطر هم در تهران وجود دارند که 

شناسایی و رفع خطر شده باشند؟
از محورهــای غیربزرگراهــی مناطق تهــران هم 
بازدیدهایی داشــته ایم و پایش هایی صورت گرفته و 
اقداماتی انجام شده است. در مجموع، طبق پایش ها 
و براساس اجرای برنامه های ایمن سازی  نتایج خوبی 
حاصل شد که نشــان می دهد در مدت 4ماهه آخر 
سال 1400)آذرماه تا اسفند 1400( نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن شاهد کاهش 30درصدی میزان 
فوتی های تصادفات در معابر تهران بوده ایم. این آمار 
نشان داد که اگر در صحنه حاضر شویم و معابر ناایمن 
را شناسایی و ایمن سازی  کنیم، می توانیم جلوی وقوع 
بسیاری از این حوادث ناگوار را بگیریم که این اتفاق یکی 
از دستاوردهای دوره ششم مدیریت شهری به حساب 
می آید. بنای مدیریت شهری این است که در نهایت 
شهروندان ما به دلیل نقایص اینچنینی جان خود را 

از دست ندهند.

مدیرکل مهندسی ایمنی و ترافیک شهرداری تهران:

  فوتی های تصادفات در مسیرهای شهری 
تهران 30درصد کاهش داشته است

مجید جباریگفت وگو
روزنامه نگار

 تعیین مناطق 
درگیر با معضل معتادان متجاهر

روز یکشنبه بیست و یکمین جلسه قرارگاه اجتماعی تهران به 
ریاست علیرضا زاکانی برگزار شد.

شهردار پایتخت در ابتدای جلسه قرارگاه آسیب های اجتماعی 
شــهر تهران گفت: باید به ســمتی حرکت کنیم که شهر ما با 
ظاهر ناآراسته )معتادان متجاهر، کودکان کار، تکدی گری و...( 
خداحافظی کند. زاکانی افزود: سال گذشته به توفیق خدا دست 
به دست هم دادیم و در حوزه جمع آوری معتادان متجاهر گام های 
بلندی برداشته شد. در این نشست احمد احمدی صدر، مدیرعامل 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران 
به تشریح آخرین وضعیت مصوبات بیســتمین جلسه قرارگاه 

اجتماعی شهر تهران پرداخت.
تعیین و تکلیف مرکز مــاده1۶ ویژه زنان شــهرری، مکاتبه با 
فرماندهی ناجا در راستای اســتقرار نیروی پلیس در محدوده 
هنگام، تشــکیل کارگروه ویژه کارتن خواب ها و تصمیم گیری 
درخصوص آنها و جمــع آوری معتادان متجاهــر باقیمانده در 
بوســتان میثاق منطقه1۶، از مصوبات بیست و یکمین جلسه 
قرارگاه آسیب های اجتماعی شــهر تهران بود. در ادامه جلسه، 
شهرداران مناطق آلوده به معضل معتادان متجاهر شهر تهران 
گزارشــی از آخرین وضعیت مناطق ارائه کردند. ســیدمهدی 
هدایت، شــهردار منطقه19 با اشــاره به بحث بازآفرینی طرح 
ناحیه3 منطقه گفت: طرح بازآفرینی ناحیه3 که بیشتر معتادان 
متجاهر منطقه در این ناحیه حضور دارند در کمیســیون ماده 
5مطرح می شــود تا پس از تصویب، فضاهای بی دفاع ناحیه به 
مکان هایی برای ارائه خدمات تبدیل شود. در ادامه رضا پوریافر، 
شهردار منطقه 4 بیان کرد: از ابتدای طرح جمع آوری معتادان 
متجاهر 1450معتاد متجاهر، 300 نفر کارتن خواب، 90 نقطه 
بی دفاع شهری و 100 باب مغازه ضایعاتی جمع آوری، ساماندهی 
و تعطیل شد. مهدی صباغ، شــهردار منطقه15 نیز با اشاره به 
تعداد جمع آوری معتادان متجاهر از سطح منطقه گفت: از ابتدای 
شروع طرح، 2هزارو400 معتاد متجاهر جمع آوری و 30واحد نیز 
در محدوده شوش شرقی پلمب شدند. مرتضی روحانی، شهردار 
منطقه1۶ بیان کرد: از ابتدای طرح، هزار و 580معتاد متجاهر از 
سطح منطقه جمع آوری شدند و در حوزه برخورد با واحدهای 
صنفی متخلف 7واحد پلمب شد و پلمب 12واحد دیگر نیز در 
دست اقدام است. مهدی صالحی، شهردار منطقه 2 در تشریح 
آخرین وضعیت روددره فرحزاد گفت: با توجه به اقدام های عمرانی 
انجام شده حال و روز روددره فرحزاد خوب است و کار نظارت بر 
وضعیت پلمب واحدهای ضایعاتی در سطح منطقه در حال انجام 
است. محمدهادی علی احمدی، شهردار منطقه13 نیز بیان کرد: 
میدان امام حسین)ع( به عنوان نقطه تالقی 3 منطقه شهرداری 
تهران همواره مورد توجه است و متأسفانه کلونی های معتادان 
در محدوده خیابان شهرستانی در حال افزایش است. زاکانی روز 

یکشنبه در جلسه شورای معاونان نیز شرکت کرد.

تأمین قطار مترو، زودتر از 1/5 سال  
ممکن نیست

مدیرعامل شــرکت متروی تهران با بیان اینکه هم اکنون طرف 
چینی منتظر اســت که تامین مالی 15درصدی انجام شــود، 
گفت: کمتر از یک سال و نیم آینده امکان ورود قطاری به خطوط 

متروی تهران وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، مسعود درستی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین 
وضعیت ۶30دستگاه واگن قطار که از طریق فاینانس قرار بود وارد 
شود و آغاز تولید قطارها گفت: تولید شروع نشده است؛ چرا که 
شروع قرارداد با واریز 15درصد وجه قرارداد آغاز می شود و مسیر 
تولید از جایی شروع می شــود که 15درصد از قرارداد پرداخت 
شود. در سال های گذشته این موضوع 5سال محل مناقشه بوده 
و رفت و برگشت های بسیاری شده است. خوشبختانه طی یک 
الی 2 ماه گذشته اقدامات خیلی خوبی از سوی دولت انجام شده 

و قرار است واریز، عملیاتی شود.
او گفــت: در مورد تامیــن منابــع 15درصدی، معــاون اول 
رئیس جمهور تدابیری داشــتند و مســیر راهی تعیین شده و 
کارگروهی در شهرداری و وزارت کشــور تشکیل شده است و 
امیدواریم که این برای بار آخری باشد که برای واریز 15درصد 
سهم ایران، کارگروه تشکیل می شود و طی یک تا 2 ماه آینده به 

سرانجام برسد و این امر محقق شود.
مدیرعامل شــرکت متروی تهران افزود: برآورد این اســت که 
بعد از این اقدام، بین 22 تا 24ماه بعد ورود واگن به کشور آغاز 
شود و نخستین واگن ها 22 تا 24ماه بعد از واریز پیش پرداخت 

15درصدی انجام می شود.
او دربــاره 105واگن قطاری که قرار اســت از طریق تهاتر نفت 
تامین شود، توضیح داد: قراردادی با شرکت واگن سازی تهران 
منعقد شده اســت که مبنای آن اســتفاده از قطار ملی است. 
ان شــاهلل طی یک تا 2 ماه آینده تمام تأییدیه های واگن ملی از 
نظر استانداردسازی و فنی را دریافت کنیم و تیم واگن سازی نیز 

تولید 105دستگاه را براساس طراحی واگن ملی انجام می دهد.
درستی در پاسخ به سؤال دیگری درباره قرض دادن یک رام قطار 
به متروی قم برای تست سرد و گرم در خطوط متروی این شهر 
گفت: هنوز این قطار به قم نرفته است. اما با توافقاتی که طرفین 
داشتند، نیاز به یک تفاهمنامه یا توافقنامه بین طرفین است تا 
مسئولیت ها مشــخص و زمان واگذاری و بازگشت به تهران نیز 
مشخص شود؛ در نتیجه همکاران ما در قطار شهری قم و تهران 

در حال نهایی کردن این موضوعات هستند.
او تأکید کرد: قطار حتمــا باید به ناوگان تهــران بازگردد؛ چرا 
که به صورت امانــت و برای انجام تســت گرم بــه متروی قم 

فرستاده می شود.

سید محمد موسوی 
 شهردار منطقه۱۱ تهران

رای دادگاه تجدیدنظــر شــعبه ۲۵ 
درخصــوص ابطــال رأی هیــأت مــاده 
۳۸ مربــوط بــه ســاخت طبقــه هفتــم 
مجتمع تجاری عالءالدین به نفع مردم 
صــادر شــد. در دوره مدیریــت شــهری 
گذشــته، در عین نابــاوری؛ شــهرداری 
توســط هیأت مــاده۳۸ ملزم بــه صدور 
پروانــه ســاخت طبقــه هفتم بــرای این 
مجتمع تجاری شــده بود. امــا با تالش 
حقوقدان هــای شــهرداری و پیگیــری 
مجدانه شــهردار تهران، اجازه ســاخت 
طبقــه هفتــم ایــن مجتمــع را کــه بــا 
هیچ یک از اصول و ضوابط شهرســازی 

مطابقت ندارد؛ به مالکان داده نشد.

عباس شعبانی 
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

گشــایش پل تقاطع باقری- فرجام که 
تا کنون پیشــرفت 77درصدی داشــته 
اســت، یکــی از مهم تریــن گره هــای 
ترافیکی پهنه شرقی پایتخت را برطرف 
خواهد ساخت. تاکنون ۲۵0مترمکعب 
بتن ریزی در عرشــه شــرقی پل تقاطع 
بزرگراه شــهید باقری با خیابــان فرجام 
عملیــات  و  اســت  گرفتــه  صــورت 
آرماتوربندی، قالب بنــدی و بتن ریزی 
دیوار حائــل ضلع جنوب غربــی پروژه، 
متعاقب رفع معارض تاسیساتی لوله 
فشار قوی آب ادامه دارد. برای تکمیل 
این پروژه طی تابستان سال ۱40۱تالش 

می کنیم.

نقل قول خبر گزارش

معاونت هماهنگــی و امور مناطق تهران 
اعالم کــرد؛ افزایش ۱۸۶درصــدی اعتبار 
مناطــق کم برخــوردار پایتخــت، افتتــاح 
۳00پــروژه شــهری و 44پــروژه شــاخص 
در مناطــق ۲۲گانــه، راه انــدازی ســامانه 
شناســنامه دار کــردن مناطــق و نواحــی، 
اجــرای طــرح تحول نگهداشــت شــهر در 
۳47محلــه شــهر و انعقــاد توافقنامــه با 
ســتاد کل نیروهــای مســلح از مهم ترین 
اقدامــات ایــن معاونــت از ابتــدای دوره 
اخیر مدیریت شهری تاکنون بوده  است.

   ۱۸۶
درصد

۸محصــول پرمصــرف در هفتــه اخیــر 
بیــن ۲00 تــا ۸هــزار تومــان در میادیــن 
میوه و تره بار شــهرداری تهــران کاهش 
قیمت داشــته اند. قیمــت  خربزه، خیار 
نــه  نــه ای، خیــار کوتــاه و هندوا گلخا
کاهش داشته است و براساس آخرین 
نرخنامــه ایــن ســازمان، گوجــه ســبز بــا 
قیمــت هــر کیلوگــرم 4۸هــزار تومــان 
و خیــار کوتــاه بــا قیمــت هــر کیلوگــرم 
9۳00تومــان به ترتیــب بــا بیشــترین و 
یــن کاهــش قیمــت در میادیــن  کمتر
میوه و تره بار پایتخت عرضه می شوند.

 ۸
محصول 

تأمیــن  قــرارداد  کشــور  وزارت   
۲000 دســتگاه اتوبــوس را بــا یــک 
خودروســاز داخلــی در اواخــر ســال 
گفتــه  بــه  کــرد.  منعقــد   گذشــته 
مهــدی جمالــی نــژاد، رئیــس ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور در 
ایــن طــرح، ۸0 درصــد هزینــه تأمیــن 
اتوبوس ها بر عهده دولت و ۲0درصد آن 
برعهده شهرداری ها خواهد بود. مرحله 
اول اجرایی شــدن این قرارداد با تحویل 
40 دســتگاه اتوبــوس بــه ۱۱ شــهرداری 

کشور به زودی عملیاتی می شود. 

2000
اتوبوس 

عدد خبر

اعالم شرایط ورود به ناوگان تاکسیرانی تهران 
شــرایط ورود به نــاوگان 

تاکســیرانی پایتخت برای حمل و نقل
عالقه مندان ایــن حرفه، از 
سوی سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعالم 
شــد. به گزارش خبرگزاری مهر، براساس 
اعالم ســازمان تاکســیرانی، اصــل و کپی 
شناســنامه و کارت ملی متقاضی و همسر، 
تصویر کارت پایان خدمت، یک قطعه عکس، 
کپی آخرین مدرک تحصیلی، داشتن حداقل 
23سال سن، برخورداری از حداقل گواهی 
پایــان دوره ابتدایــی یــا گواهــی نهضت 
سوادآموزی )برای افراد کمتر از 50سال( و 
مدرک تحصیلی دیپلم برای تاکسیرانانی که 
قصد فعالیت در خطوطی مثــل راه آهن یا 
فرودگاه را دارند وگواهینامه معتبر رانندگی 
بدون محدودیت )یا محدودیت های مجاز( 

مدارکی است که در این فرایند مورد بررسی 
قرار می گیرد.

بر این اســاس تأهل یــا دارا بــودن افراد 
تحت تکفل با ارائه گواهی از ســوی مراجع 
ذیصالح )نامه تأمیــن دلیل مبنی بر کفالت 
پدر و مادر یا فرزنــدان(، تابعیت جمهوری 
اسالمی، نداشتن سوءپیشینه، عدم اعتیاد به 
مواد مخدر و مشروبات الکلی، محروم نبودن 
از حقوق اجتماعی یا اشــتغال به رانندگی، 
التزام به شئونات اســالمی و نداشتن شغل 
دیگر، از ویژگی هایی اســت کــه برای اخذ 
پروانه تاکسیرانی، ضروری است؛ ضمن اینکه 
افراد دارای گواهینامــه پایه3 نیز می توانند 
پس از گذشت 2سال از زمان اخذ گواهینامه، 
با رعایت تمامی موارد ذکر شــده، نسبت به 

دریافت پروانه تاکسیرانی اقدام کنند.
از مردادماه سال1399 طرح تفکیک پروانه 
تاکســیرانی از پروانه بهره برداری به مرحله 
اجرا گذاشته شــد؛ به این معنا که در پروانه 
تاکســیرانی فرد موظف به احراز شــرایط 
ورود به ناوگان تاکســیرانی است، اما برای 
برخــورداری از امکان تردد بایــد برای وی 

پروانه بهره برداری نیز صادر شود.

3بزرگراه پرحادثه
   به گفته سیدحسین حسینی نژاد، مدیرکل مهندسی ایمنی و ترافیک معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران در3محور اصلی شهر حوادث شدیدی رخ می دهد که با ایمن سازی 

از آنها کاسته شده است.

    بزرگراه آزادگان باالترین آمار تصادفات منجــر به فوت عابران پیاده را  درتهران ثبت 
کرده است.

  سهم فوتی های تصادفات موتورسیکلت در بزرگراه امام علی)ع( به نسبت دیگر محورها 
بیشتر است.

   تصادفات خودرویی در بزرگراه شــهید یاسینی بیش از مســیرهای دیگر شهر رقم 
می خورد.
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تصمیم ستاد اقتصادی دولت این 

یارانه
اســت که نه تنها نان سنتی گران 
نشود، بلکه گزینه سهمیه بندی نان 
هم منتفی است و فعال تنها قرار است شیوه و نحوه 
فروش نان تغییر کند؛ به ترتیبی که هر شــهروند با 
کارت های بانکی مرتبط با کارت ملی اش بتواند نان 

بخرد.
در یک هفته اخیر، پس از قطع ســهمیه آرد دولتی 
صنف و صنعت و حذف ارز 4200تومانی ماکارونی، 
اظهارنظرهای پراکنده و ناقص برخی مســئوالن، 
فضای جامعــه را ملتهب کرده اســت. اما اطالعات 
دریافتی همشهری نشــان می دهد براساس الگوی 
در دست تهیه در ستاد اقتصادی دولت، با محوریت 
تیم ویژه مســتقر در وزارت اقتصاد، قرار است یک 
زیرســاخت جدید بــرای فروش نان ایجاد  شــود. 
دست اندرکاران این زیرساخت هوشمند معتقدند 
با اجرای این برنامه، انواع نان سنتی، شامل: سنگک، 
لواش، بربری و تافتون ارزان تر از قیمت های فروش 

فعلی به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.
طبق این گزارش، از چندی پیش وزارت اقتصاد از 
شــرکت های متخصص در حوزه خدمات پرداخت 
برای همــکاری دعوت کــرده و تاکنــون یکی از 
شــرکت های فعال حوزه پرداخت الکترونیک وارد 
عمل شــده که در حال وارد کردن کارتخوان های 
ویژه برای نصب در نانوایی های ســنتی است. گفته 
می شــود درصورت موفق بودن اجرای این طرح در 
استان های معین، در نهایت یارانه کاالهای مشمول 
ارز 4200تومانی از طریق این سامانه جدید توزیع 
خواهد شد؛ البته فعال اولویت نخست، تغییر شیوه 
فروش نان های ســنتی با بهره گیری از این سامانه 

پرداخت خواهد بود.

2ماه فرصت آزمایشی
به گزارش همشهری، تغییر الگوی فروش نان در گام 
نخست به صورت پایلوت در 2استان اجرایی خواهد 
شد که یک اســتان آن زنجان خواهد بود. قرار شده 
پس از اجرایی آزمایشــی و رفع ایرادهای احتمالی، 
این شیوه به تدریج در سراسر کشور اجرا شود. دلیل 
اراده دولت برای تغییر شیوه پرداخت یارانه آرد و نان 
هم این است که هم اکنون هر کیسه آرد 40کیلویی 
با قیمت 38هزار تومان تحویل نانوایی ها می شود؛ 
درحالی که هر کیسه آرد در مرزها با قیمت 800هزار 
تومان به کشورهای همسایه قاچاق می شود. طبق 
آمارهای موجود فاصله 20برابــری بین قیمت آرد 
دولتی در داخل کشــور و در کشــورهای همسایه  
زنگ بحران  را به صدا درآورده؛ زیرا بخشی از یارانه 
4200تومانی آرد به شیوه های مختلف به کشورها 

دیگر منتقل می شود.

برنامه دولت چیست؟
دولت با هدف ایجــاد جذابیت برای گندمکاران، در 

مرحله نخســت قیمت خرید تضمینی گندم را از 
9500تومان مصوب مجلس به 12هزار تومان افزایش 
داده و در مرحله بعدی تصمیم دارد تا بازار آرد را هم 
سامان داده و جلوی قاچاق آن را بگیرد؛ البته بدون 
اینکه به مصرف کننده نهایی نان، فشاری وارد شود. 
اطالعات دریافتی همشــهری نشان می دهد ستاد 
اقتصادی دولت پس از ابــالغ قانون بودجه 1401و 
با هدف اجرای تکلیــف قانونی مجلس درخصوص 
حذف ارز 4200تومانی کاالهای اساسی بررسی های 
کارشناسی را آغاز کرده، اما برای اجرای نهایی این 
طرح به زمان نیاز دارد؛ زیرا هنــوز برخی جزئیات 
و پیامدهای طرح مدنظر نهایی نشــده است. باید 
توجه داشــت، قانونگذار دولت را مکلــف کرده با 
حذف ارز 4200تومانی، قیمت کاالهای اساســی 
به نرخ شــهریور 1400بازگردد که اجرای این مهم 
به برنامه ریزی دقیقی نیــاز دارد، در نتیجه قرار بود 
بررسی های بیشتری در این باره انجام شود، اما پس 
از آنکه خبر حذف آرد دولتــی صنف و صنعت، که 
اساسا با اختصاص آرد به نانوایی های سنتی ارتباطی 
نداشت، جامعه را حساس کرد، ستاد اقتصادی دولت 
تصمیم گرفت به برنامه تغییر شیوه الگوی فروش نان 

سرعت ببخشد. 
براســاس آخرین مذاکرات صورت گرفته در ستاد 
اقتصادی دولت به ریاســت محمــد مخبر، معاون 
اول رئیس جمهوری، تأکید شــده مصوبه مجلس 
به صورت دقیق اجرا شود و قیمت کاالهای مشمول 
ارز 4200تومانی به ویژه نان، متعارف و منطقی شده 
و حتی به قیمت 2سال قبل بازگردد. به این ترتیب 
تخمین های اولیه حاکی است حتی ممکن است نان 

تا 10درصد ارزان  تر به دست مصرف کننده برسد.

رصد بازار نان در باب همایون
برآوردهای اولیه کارشناسی در وزارت اقتصاد نشان 
می دهد با تغییر الگوی فروش نان، تقاضاهای باالتر از 
الگوی مصرف، واقعی شده و جلوی قاچاق آرد گرفته 
خواهد شد. برنامه این است که این الگو تا 2ماه آینده 
نهایی و نظام فروش نان بر بستر سامانه الکترونیک 
جدید در کل کشور حاکم شــود. در برنامه طراحی 
شده برای نان مورد مصرف هر خانوار، سقفی تعیین 
شده، اما این سقف اعالم نمی شود تا الگوی مصرف 
هر فرد و خانوار مشخص شــود. از سوی دیگر اتاق 
رصد بازار نان در ســاختمان وزارت اقتصاد تشکیل 
خواهد شــد تا با همکاری بانک هــای  عامل میزان 
مصارف غیرطبیعی و خارج از عرف نان شناسایی و از 

چرخه نانوایی ها حذف  شود. طبق این گزارش، وزارت 
اقتصاد این امکان را برای دیگر شرکت های پرداخت 
الکترونیک ایجاد کرده که بتوانند قرارداد ببندند و 
کارتخوان های ویژه فروش نان سنتی را وارد و نصب 
کنند. در این کارتخوان هــا، به جای واردکردن رقم 
پرداختی نان، مردم میزان یا تعداد نان مورد نیازشان 
را به تفکیک نوع نان اعم از سنگک، تافتون، لواش و 
بربری به صورت ساده و کنجدی وارد و پس از آن نان 
را با قیمت فعلی و حتی ارزان تر خریداری می کنند. 

به این ترتیب مردم دیگر کاری به محاسبات قیمت 
نان بین دولت و نانوایی هــا و همچنین میزان آرد 
تخصیصی به نانوایی ها ندارند و تنها نان را می خرند 
و به خانه می برند. از سوی دیگر، براساس داده های 
به دست آمده، میزان واقعی نان فروش رفته و میزان 
آرد مصرف شــده در هر نانوایی مشخص و انحراف 
در مصرف آرد به عنوان فروش غیرقانونی یا قاچاق 
و همچنین الگــوی مصرف خانوارها بــرای وزارت 
اقتصاد عیان خواهد شــد. طبق برنامه ریزی انجام 
شده، در گام های بعدی دولت براساس الگوی های 
تعریف شده می تواند حتی نان را با قیمت ارزان تر به 
گروه های هدف، ازجمله خانوارهای کم درآمد و زنان 
سرپرســت خانوار تخصیص دهد؛ یعنی این امکان 
به وجود می آید که نان با قیمت متفاوت، متناسب با 
مصارف منطقه ای، بسته به روستا و شهر، براساس کد 

ملی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

فروش نان به اتباع خارجی
آیا نان به اتباع خارجی با قیمت آزاد فروخته می شود؟ 
دولت چنین برنامه ای ندارد و هرگز تصمیم ندارد که 
این افراد را، به عنوان مهمانان ایران، از دریافت نان 
سنتی محروم کند، ولی اتباع خارجی مقیم ایران به 
ثبت اطالعات خود در سامانه هایی که اعالم خواهد 
شد ملزم خواهند شد تا میزان مصرف نان و آرد برای 
دولت قابل رهگیری باشد. به همین دلیل قرار شده 
به زودی سازمان هدفمندی یارانه ها و دیگر نهادهای 
مسئول سامانه ای را اعالم کنند تا اتباع دیگر کشورها 
اطالعات و شناسه خود را در آن ثبت کنند و بر مبنای 
آن از تسهیالت خرید نان با قیمت یارانه ای بهره مند 
شوند. آمارهای دولتی نشان می دهد 81درصد گندم 
مصرفی در هر ســال صرف تولید و مصرف نان های 
سنتی می شــود و بقیه آن به تولید کاالهای دیگر 
شامل ماکارونی، بیسکوئیت، کیک و نان های فانتزی 
اختصاص دارد. ســهم نان های فانتــزی در تهران 
20درصد و در دیگر استان ها بین 4تا 7درصد برآورد 

شده است. دولت برای جلوگیری از موازی کاری، اداره 
بازار نان سنتی را به وزارت اقتصاد واگذار کرده است. 
هدف این است که گروه های هدف حمایتی در نهایت 
بسته به وضعیت معیشتی و محل سکونت شان، مورد 
حمایت بیشتری قرار گیرند و به این ترتیب سیاست 

یارانه کاالهای اساسی هوشمند شود.

فعالً نان هدف است
هرچند اولویت نخست دولت ســامان دادن به بازار 
آرد و نان است، اما در گام بعدی با استقرار پایانه های 
فروشگاهی جدید، احتماال دیگر کاالهای مشمول 
ارز 4200هم بر همین اســاس توزیع می شوند، اما 
فعال اولویت با اصالح الگوی فروش نان های سنتی 
است. انتظار می رود با تغییر شیوه فروش نان سنتی، 
فروش نقدی این کاال در سراسر کشور متوقف شود 
و هر سرپرست خانوار با کارت بانکی خودش که به 
کد ملی اش متصل خواهد بود، بتواند نان بخرد. البته 
سایر اعضای خانوار هم که اطالعات آنها در سامانه 
هدفمندی یارانه ها ذیل یک خانواده ثبت شــده، از 
همین امکان بهره مند می شــوند. بانک مرکزی هم 
مکلف شــده امکان صدور فوری کارت بانکی برای 
افراد فاقد کارت را فراهم سازد. ستاد اقتصادی دولت 
مصمم اســت اجرای این طرح دچار تأخیر و تعلیق 
نشود؛ هرچند هنوز زمان نهایی اجرای طرح تغییر 

شیوه فروش نان به طور دقیق مشخص نیست.
بر مبنای ایــن گزارش، طبق طــرح مزبور موضوع 
پرداخت یارانه نقدی نان منتفی است و به همه مردم 
نان با شیوه جدید فروخته می شود. این شیوه همه 
ایرانیان را تحت پوشش قرار می دهد فارغ از اینکه، 
فرد یارانه نقدی یا کمک معیشتی دریافت می کند یا 
نه. بر این اساس قرار شده دولت آرد را با قیمت واقعی 
و به صورت امانی در اختیار نانوایان سنتی قرار دهد و 
هر شب براساس آمار فروش نانوایی ها، شبکه بانکی 
مابه التفاوت قیمت آرد و نان را به حساب نانوایان واریز 
کند، نانوایی ها هم از این امکان برخوردار می شوند که 
در یک بازه زمانی 45تا 60روزه، نرخ آرد را به دولت 

پرداخت و تسویه حساب کنند.

پرداخت یارانه جبرانی برای 4قلم کاال
مســئله دیگر روی میز دولت، تصمیم گیری درباره 
شیوه پرداخت یارانه لبنیات، تخم مرغ، گوشت مرغ 
و روغن است. ســتاد اقتصادی دولت به این اجماع 
رسیده که باید مدل توزیع یارانه این کاالها متفاوت از 
الگوی نان های سنتی باشد. سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت پیشنهادهای 
خود را درباره رقم یارانه جبرانــی به ازای حذف ارز 
4200 به رئیس جمهور ارائه داده اند، اما مقرر شده 
پس از ارزیابی های کارشناسی رقم نهایی برای یارانه 
جبرانی نقدی را رئیس جمهوری تعیین و ابالغ کند. 
گفته شــده این یارانه به همه مردم براساس سقف 

بودجه مصوب دولت پرداخت خواهد شد.

فروش نان، ثبات قیمت، تغییر روش
نان نه گران می شود، نه سهمیه بندی؛ فقط شیوه فروش آن در نانوایی ها تغییر می کند

همشهری، طرح دولت برای اصالح فرایند توزیع یارانه آرد را تشریح می کند

نقشه فقر مسکن ایران به روایت وزارت رفاه
طبق اعالم وزارت تعــاون، کار و رفاه 

مسکن
اجتماعی برآورد هزینه مسکن خانوار 
مستأجر شهرنشین روی خط فقر در 
سال 1401، نشــان می دهد که به طور متوسط هزینه 
مستأجرین نزدیک به خط فقر ماهانه حدود 2 میلیون و 
454 هزار تومان اســت که در باالترین نــرخ در تهران 
3 میلیون و 822 هزار تومــان و در پایین ترین نرخ در 

خراسان جنوبی 837 هزار تومان است. 
به گزارش همشــهری،  افرادی که حداقــل در یکی از 
ابعاد مسکن )دسترســی به آب، دسترسی به سرویس 
بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت 
تصدی( دچار محرومیت باشــند، بد مسکن محسوب 
می شــوند و افرادی که ســهم مســکن، بیش از 30 
درصد کل هزینه هــای زندگی آنهاســت، در تعریف 
»عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه« دسته بندی 

می شوند.

چالش فقر مسکن
آزاده شهاب، کارشــناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در نشســت فقر 

مســکن در ایران گفت:  نرخ عدم دسترسی به مسکن 
مقرون به صرفــه در مناطق شــهری 49 درصد )9.5 
میلیون خانوار( و نرخ بدمســکنی در مناطق روستایی 
40 درصد )2.4 میلیون خانوار( اســت. او همچنین به 
بررسی شاخص های فقر مســکن در دهه 90 پرداخت 
و گفت: شاخص عدم دسترسی مقرون به صرفه در این 
بازه زمانی دارای روند افزایشــی بوده است به طوری که 
در سال 1390 حدود 33 درصد و در سال 1399 حدود 
41 درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از 
30 درصد در هزینه زندگی شان بوده اند.  شهاب افزود: 
نرخ متوسط کشوری بدمسکنی )خانوار دارای حداقل 
یک محرومیت مسکن( در کشور در سال 1399 بالغ بر 
19 درصد است که در این میان باالترین نرخ بدمسکنی 
مربوط به استان هرمزگان با 64.75 درصد و پایین ترین 
نرخ بدمسکنی مربوط به استان ایالم با 4.3 درصد است. 
شهاب، آمار خانوارهای فاقد مســکن مقرون به صرفه 
در ســال 1399 را نیز اعالم کرد و گفت: نرخ متوسط 
کشوری این شــاخص 41 درصد اســت که تهران با 
81 درصد باالترین نرخ و خراســان جنوبی با 9 درصد 

پایین ترین آمار را دارد. 

هزینه مسکن ایران 1.7برابر اروپا
وي با بیان اینکه شاخص های فقر مسکن در خانوارهای 
فقیر 2 برابر ایــن شــاخص ها در خانوارهای غیرفقیر 
اســت، گفت: فقیر به خانــواری اطالق می شــود که 
میزان درآمدش زیرخط فقر مطلق اســت. همچنین 
شاخص های فقر مسکن در خانوارهای زن پرست دارای 

تفاوت معناداری نسبت به مرد سرپرست است. 
براساس اطالعات ارائه شده از ســوی کارشناس دفتر 
مطالعــات رفــاه اجتماعــی وزارت کار، محروم ترین 
استان های کشور در بخش مسکن، سیستان و بلوچستان 
و کرمان هستند که در 5 شــاخص از 6 شاخص مورد 
بررسی در بخش مسکن در وضعیت بدتری از میانگین 
کشوری قرار دارند. همچنین آمارها نشان می دهد روند 
افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال 1397 با 
سرعت بیشتری نسبت به ســال های گذشته افزایش 
یافته است. شرایط اقتصادی از دالیل اصلی این رخداد 

محسوب می شود. 
بر این اساس سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار 
در ایران حدود 1.7 برابر این نســبت در اتحادیه اروپا و 

منطقه یورو بوده است.

حامل های انرژی در دستورکار نیست
طبق اطالعات دریافتی همشهری، در چارچوب برنامه اخیر دولت، تغییر شیوه الگوی سهمیه بنزین 
و دیگر حامل های انرژی منتفی است؛ هرچند بررسی دستگاه های ذیربط نشان می دهد این تغییر 
الگوی فروش سوخت که به صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا شده، موفق بوده، اما ستاد اقتصادی 
دولت به این نتیجه رسیده که اولویت را به تغییر شیوه ارز 4200تومانی بدهد؛ به همین دلیل بحث 

اصالح بازار حامل های انرژی از دستور کار خارج شده است.
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 ارز ترجیحی جیب چه کسانی را پرکرد؟ 
کاسبان دالر 4200تومانی در محاصره

شــر دالر 4200تومانی باید از ســر اقتصاد ایران کم شــود و 
یارانه ای که از این طریق هدر می رود، مستقیم به ذی نفع نهایی، 
یعنی مردم برسد. این یک توافق نانوشته میان دولت، مجلس، 
کارشناسان و مردم اســت. البته به واسطه حساسیت موضوع و 
تأثیر آن بر معیشت خانوارها، راه درازی تا اجرای کامل دارد اما 
ثمرات آن، به خصوص قطع دست برندگان رانت ارز ترجیحی، 
از هم اکنون مشخص و قابل اثبات است. به گزارش همشهری، 
وقتی دولت دوازدهم سیاست توزیع ارز ترجیحی با قیمت دالر 
4200تومانی را اجرا کرد، فاصله قیمت ارز آزاد و دولتی کمتر از 
2هزار تومان در هر دالر بود؛ اما همان زمان هم اغلب کارشناسان 
نسبت به رانت زایی این سیاست و تبعات آن برای اقتصاد ایران 
هشدار داده و خواستار حذف آن شدند. بعدتر اما، وقتی قیمت 
دالر در بازار آزاد به محدوده 20هزار تومان رســید، تبعات این 
مصیبت به مراتب بزرگ تر و مشهودتر شد تا جایی که عمال بخش 
قابل توجهی از توان مالی و ارزی دولــت را مصروف خود کرد. 
سیاستی که البته به نام عامه مردم اجرایی می شد ولی درمجموع 
بهره عمده آن به کسانی می رســید که می توان آنها را کاسبان 
رانت ارز ترجیحی لقب داد. حاال با حذف ارز ترجیحی از اقتصاد 
ایران، قرار اســت رابطه توزیع ثمرات این یارانه عظیم معکوس 
شــود؛ به گونه ای که بهره مندی از این یارانه عظیم به ســفره 

خانوارها برسد و دسترسی کاسبان رانت ارزی به آن قطع شود.

اعداد دروغ نمی گویند
گزارش های ســازمان برنامه وبودجه حاکی است در طول دوره 
تخصیص ارز ترجیحی یعنی از اواخر فروردین 1397تاکنون، 
ساالنه 15تا 25میلیارد دالر و درمجموع بیش از 100میلیارد 
دالر از دارایی های ارزی کشور بر مبنای دالر 4200تومانی صرف 
توزیع یارانه کاالهای اساسی شده درحالی که در همین بازه زمانی 
و باوجود تخصیص بی کم وکاست ارز ترجیحی، کاالهای اساسی 
مشــمول دریافت این ارز بیش از 100درصد افزایش قیمت را 
تجربه کرده اند. حتی قیمت آرد که بخشی از آن از محل واردات 
گندم تأمین شده نیز با تورم 50درصدی در 4سال روبه رو بوده 
است. گزارش نهادهای امنیتی نشان می دهد دالر 4200تومانی 
عمدتا ناکارآمد بوده و بخش بزرگی از آن عمدتا هدر رفته و به 

هدف اصابت نکرده است.

همسایگان یارانه خوار
در چند ماه اخیر که بحث حــذف دالر 4200تومانی جدی تر 
شد، گزارشــی از بررســی های امنیتی منتشر شــد که نشان 
می دهد دامنه نفــوذ یارانه کاالهای اساســی ایــران تا عمق 
400کیلومتری برخی کشورهای همسایه نیز گسترش یافته و 
عمال یک سوم از کل یارانه ای که در قالب تخصیص ارز ترجیحی 
برای تأمین نیــاز جمعیت 85میلیون نفــری ایران اختصاص 
می یابد، مستقیم از مســیر صادرات یا قاچاق معکوس، سر از 
سفره همسایگان درمی آورد. طبق افکارسنجی های انجام شده 
در نهادهای امنیتی، باوجود گذشــت 3سال از حیات سیاست 
ارز 4200تومانی، 65درصد مردم ایــران به طورکلی با مفهوم 
ارز ترجیحی آشنا نیســتد و 80درصد هم که اظهار کرده اند با 
این مفهوم آشنا هستند، احساسشان این است که این سیاست 
نتیجه بخش نبوده و به اهداف موردنظر برای حمایت از معیشت 
مردم اصابت نکرده است. جالب توجه آنکه آمارهای رسمی هم 
احساس عمومی مردم را تأیید می کند، طبق آمار، توزیع دالر 
رانتی و ارزان، با نرخ 4200تومان، نه تنهــا به کاهش نابرابری 
اجتماعی و اقتصادی کمک نکرده، بلکه رانت و فساد را تشدید 
کرده، چنان که هم اکنــون میزان مصرف گوشــت، در دهک 
ثروتمند جامعه به 28برابر میزان مصرف این کاالی پروتئینی 
در دهک فقیر رسیده است. با این حساب، یک طرف برنده توزیع 
رانت دالر 4200تومانی، کسانی هستند که کاالهای تولید شده 
با قیمت یارانه ای را با قیمت آزاد و از طریق صادرات یا قاچاق غذا 
به کشورهای همسایه فرستاده اند. در مقابل، برندگان این رانت در 
داخل کشور نیز دهک های باالی درآمدی و ثروتمندان بوده اند 
که باوجود توانایی مالی، بر سر ســفره ای نشسته اند که به اسم 

کمک به اقشار ضعیف گسترده شده بود.

برندگان دانه درشت
وقتی کاالیی با تخصیص یارانه از بیت المال و با قیمت غیرواقعی 
عرضه می شود، هرکسی که بیشتر از آن کاال استفاده کند، برنده 
محسوب می شود؛ اما در مورد تخصیص دالر4200 به واردات، 
بزرگ ترین برندگان کسانی هستند که نقش تأمین کننده این 
کاالها را ایفا می کنند؛ زیرا به واســطه اختــالف قیمت کاالی 
یارانه ای و آزاد در اقتصاد، کوچک ترین بازی در این بازار می تواند 
ســودهای قابل توجهی نصیب آنها کند. گزارش های نهادهای 
امنیتی نشــان می دهد برخی واردکننــدگان بهره مند از این 
رانت ارزی، در 4سال گذشته، به دفعات برای وارد کردن فشار 
به نهادهای تصمیم گیر، کشتی های حامل کاالهای اساسی و 
نهاده های دامی را خارج از بنادر ایران نگه داشــته اند. تعدادی 
از واردکنندگان هم که سهم و دست برتر را در بازار تأمین این 
اقالم دارند، با خــودداری از واردات و ترخیص این کاالها برای 
حفظ رانت ارز 4200تومانی به دولت فشــار وارد کرده اند. این 
اتفاقات در حالی بود که دولت در مقاطعی عمال بیش از نیاز بازار 
داخلی نسبت به تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین غذا، کاالهای 
اساسی و نهاده های دامی اقدام می کرد ولی بازهم به جای وفور 
کاالی یارانه ای در بازار، مصرف کننده نهایی به خصوص در حوزه 
کشاورزی و دام پروری مجبور بود نهاده موردنیاز خود را از بازار 
سیاه و با قیمت چند برابری از دالالن و واسطه ها خریداری کند. 
وخامت اوضاع در توزیع رانت ارزی میان واردکنندگان به قدری 
بوده که از سال1397 تا 1400، نهادهای امنیتی و نظارتی در 
قالب 8گزارش مستقل، به دولت قبل هشدار داده بودند که این 
سیاست به هدف موردنظر اصابت نکرده و حتی باعث اختالل در 

بازار و فساد گسترده شده است. 
در گزارش ایــن نهادها آمده بود واردکننــدگان بزرگ در بازار 
نهاده های دامی، در یک اتحاد نانوشــته و بــا ارائه فاکتورهای 
صوری به دستگاه های اجرایی، ارزهای رانتی هنگفتی را دریافت 
و به حساب های خود در خارج کشور منتقل کرده اند و باوجود 
دریافت یارانه ارزی هنگفت از دولــت، عمال قیمت گذاری این 
کاالها را به نفع خود در دست گرفته اند. این واردکنندگان، که 
طبق برآورد نهادهای نظارتی، تعداد آنها کمتر از انگشتان یک 
دست است، حتی در قبال دریافت ارز ترجیحی، بازهم مابازای 

ریالی آن را به حســاب بانک مرکزی واریز 
نکرده اند، بلکه ادامه با پیش فروش نهاده ها 

به تولیدکنندگان دام و طیور، پیش پرداخت آنها را باواســطه 
به حساب بانک مرکزی واریز کرده اند.

در برابر تحریم
رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توســعه گاز با بیان اینکه امسال بیش از 
هزار کیلومتر خطوط لولــه انتقال گاز به 
بهره برداری می رسد که بیش از 50درصد 
آن در استان سیستان و بلوچستان است، اعالم کرد: گاز طبیعی 
به شهر زابل رسیده است. او با بیان اینکه این شرکت هیچ پروژه 
نیمه تمامی ندارد و این موضوع در هیچ وزارتخانه ای سابقه ندارد، 
از اجرای طوالنی ترین حفاری افقی زیردریایی خاورمیانه خبر 
داد و گفت: پروژه خط لوله گاز 30اینچی از زیر آب »بندرعباس 

- الفت - گورزین« را تا یک ماه آینده اجرا می کنیم.
آنچه این مقام نفتی می گوید؛ تنها بخشــی از توانمندی های 
صنعت نفت و گاز ایران اســت، آن هم در شرایط سخت تحریم  
و چه بســا اگر تحریم ها برداشته شود، بســیاری از طرح های 
کالن این صنعت بــه بهره برداری رســیده و منافع آن نصیب 
مردم و اقتصاد ایران شود. واضح است که تحریم ها، سختی ها و 
چالش های زیادی را به همراه داشته اما دست کم می شود از این 
تنگناها و مشقت ها فرصت ساخت و نگذاشت تا امنیت انرژی 
به خطر بیفتد. البته نکته بسیار مهم این است که هنر را تنها به 
توزیع و عرضه هرچه بیشتر انرژی در داخل محدود نسازیم. به 
امید روزی که شاهد وصل جریان گاز ایران به دیگر نقاط جهان 
باشیم و نگذاریم زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ایران محدود 
و محصور در مرزها شود. در این صورت شاهد تبلور ظرفیت ها و 
توانمندی های داخلی ایرانیان خواهیم بود و چه بسا بسیاری از 
شــرکت های ایرانی در صنعت نفت و گاز منطقه و جهان نقش 

مؤثری ایفا کنند.

راپرت رانت خودروسازی
  خبر: در شــرایطی که بحث بر سر هدفمندی 
یارانه ها و حذف رانت ارز ترجیحی داغ است، اردشیر 
مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتر 
نوشت: »یکی از جاهایی که باید یارانه اش حذف شود، 
یارانه ای ا ست که از جیب و جان مردم به خودروسازان 
داده می شــود؛ خودروهای پرمصرف و کم ایمنی و 
کم کیفیت هم سرمایه ملی را ســوزانده، هم جیب 

مردم را خالی کرده و هم جانشان را گرفته است.«
  نقد: صنعت خودروســازی چندان نمی تواند 
به دریافت یارانه ناحق متهم شــود؛ زیرا اگر کاال یا 
خدماتی را پایین تر از قیمت واقعی دریافت می کند، 
باز هم مزیتی نسبت به ســایر صنایع کشور ندارد و 
از نعمتی قانونی که درست یا غلط در کشور توزیع 
می شود، به قدر توان استفاده کرده است؛ اما ماجرای 
رانت خودروســازی چیز دیگری است که احتماالً 
منظور این نماینده مجلس نیز از مطرح کردن یارانه 
خودروســازی، همین موضوع بوده اســت. به نظر 
می رسد در شــرایطی که دولت به دنبال اقناع افکار 
عمومی برای هدفمندسازی یارانه کاالهای اساسی 
است، اگر حرکتی هم در مسیر حذف رانت های ناحق 
به صنایع و حوزه های سوگلی اقتصاد، ازجمله صنعت 
عریض و طول خودرو بــا تولیدات بی کیفیت انجام 
شود، هم خوشایند مردم خواهد بود و هم می تواند با 
سرعتی ورای تصور به هدف دولت برای توزیع عادالنه 
اصابت کند. جامعه ایرانی بارها از دولت ها خواسته 
صنعت خودروسازی را از زیر چتر حمایتی خود خارج 
کند اما رانت خودروسازی چنان ریشه در همه شئون 
اقتصاد ایران دوانده کــه تقریباً هیچ یک از دولت ها 
قدم در این راه نگذاشــته اند. آیا دولت ســیزدهم 

می تواند در این حوزه، نخستین دولت باشد؟

چهره روز

خبر

نقد  خبر

گزارش

ادامه در 
صفحه16

وام کمک ودیعه مسکن ابالغ شد
بانک مرکزی در بخشــنامه ای شــرایط پرداخت تســهیالت 
کمک ودیعه مسکن را به بانک های عامل ابالغ کرد. به گزارش 
همشهری، در بخشنامه این بانک به بانک های عامل مقرر شده 
است که تسهیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای 
پول و اعتبار )18درصد( و با دوره بازپرداخت حداکثر 5سال به 

متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
رقم این تســهیالت در شــهر تهران 60میلیون تومان، مراکز 
استان ها و شــهرهای باالی 200هزار نفر جمعیت 45میلیون 
تومان و در سایر نقاط شهری 35میلیون تومان است و درمجموع 
40هزار میلیارد تومان برای پرداخت این تسهیالت مدنظر قرار 
گرفته است. بانک مرکزی سهمیه تکلیفی هر بانک در سرفصل 
پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن را مشخص کرده که باالترین 
رقم آن معادل 7هزار میلیارد تومان به بانک مسکن و پایین ترین 
رقم هم معادل 210میلیارد تومان به مؤسســه اعتباری ملل 

اختصاص دارد.
نکته قابل توجه این است که نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط 
برای بهره مندی از تسهیالت ودیعه مسکن طبق سامانه وزارت 

راه و شهرسازی خواهد بود که جزئیات آن اعالم خواهد شد.

19
درصد

خانوارهای ایرانی 
مستأجر هستند

29.3
درصد

تهران با 29.3درصد جمعیت 
اجاره نشین، بیشترین میزان 

اجاره نشینی را در ایران دارد

7.4
درصد

آذربایجان شرقی با اجاره نشینی 
۷.۴ درصد از کل جمعیت، 

کمترین تعداد مستأجران را دارد

6
درصد

مستأجران روستایی باالی 
30درصد از کل هزینه زندگی را 

صرف مسکن می کنند

94
درصد

مستأجران شهرنشین مجبورند 
بیش از 30درصد هزینه زندگی را 

برای تأمین مسکن صرف کنند

27
درصد

خانوارهای مستأجر شهری 
دچار فقر مسکن هستند

خانوارهای مستأجر روستایی 
دچار فقر مسکن هستند 17

درصد

40.000
میلیارد تومان

کل اعتبار 
وام ودیعه

60
میلیون تومان

وام ودیعه
در تهران

35
میلیون تومان

 وام ودیعه در 
سایر نقاط شهری

45
میلیون تومان

وام ودیعه در 
مراکز استان ها و 

کالنشهرها
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خاک خوری دانش آموزان در تصمیم دیر مسئوالن
تعطیلی دیرهنگام مدارس ابتدایی، هرچند با عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش همراه شد اما آشفتگی  اولیا و دانش آموزان  را در پی داشت

اجرای طرح »باغ« برای 
5میلیون دانش آموز 

بسته امنیت غذایی برای 5میلیون دانش آموز از مهر امسال ارائه 
خواهد شد. طرحی که به نام »باغ« نامگذاری شده و با هدف 
فراهم آوری تغذیه مفید و مختصر برای دانش آموزان مناطق 
کم برخوردار اجرا خواهد شد. در این بسته ها خوراکی های سالم 
از قبیل شیر، میوه، خرما، کیک و لقمه سالم پیش بینی شده که 
طبق گفته مسئوالن آموزش و پرورش تا پایان سال تحصیلی 
جاری در مناطق محروم و 2 روز در هفته توزیع می شود. صادق 
ستاری فرد، معاون تربیت بدنی و ســامت وزارت آموزش و 
پرورش دربــاره اهمیت اجرای این طرح گفــت: »۶۰ درصد 
دانش آموزان ما وعده غذایی صبحانــه را طی ۶ یا 7 روز هفته 
به صورت کامل مصرف می کنند، اما ۴۰ درصد دانش آموزان ما 
مصرف ناقص صبحانه دارند یا یک روز تا 5 روز در طول هفته 
ممکن است صبحانه میل نکنند. این مسئله هم در رشد جسمی 

دانش آموزان و هم بهره هوشی و یادگیری اثرگذار است.« 
به گفته ســتاری فرد ۳۱ درصد دانش آموزان مبتا به چاقی 
هستند و از سوی دیگر 7 تا ۱۰ درصد دچار سوء تغذیه هستند 
و تغذیه مناسب ندارند: »بر این اساس نیاز بود نسبت به احیای 
تغذیه دانش آموزی اقــدام کنیم که با پیگیــری وزیر اعتبار 
۱۱5۰میلیارد تومانی برای تغذیه و شیر دانش آموزی در مناطق 

محروم در بودجه امسال پیش بینی شده است.«
یوســف نوری، وزیر آموزش و پرورش در این بــاره به فارس 
گفت: »با هدف تربیت تمام ســاحتی دانش آموزان و توجه به 
مقوله ســامت بچه ها، با نگاه عدالت محوری، موضوع تغذیه 
دانش آموزان بعد از چند ســال احیا شد.« به گفته نوری آیین 
افتتاحیه این طرح روز گذشــته به صورت نمادین و آزمایشی 
در اســتان البرز و حاشیه شهر کرج اجرا شــد: »این طرح در 
2 اســتان به صورت آزمایشی برگزار می شــود که در مجموع 
۳5هزار دانش آموز در البرز و ۴۰هزار دانش آموز در سیستان 
و بلوچستان تا پایان ســال تحصیلی به صورت آزمایشی مورد 
حمایت قــرار می  گیرند.«  وزیر آموزش و پــرورش با تأکید بر 
اینکه بسته امنیت غذایی دانش آموزان، از مهر سال آینده در 
۳۱استان و همه مناطق محروم، الزم التوجه، مرزی، روستایی 
و عشایری و حاشیه شهرها اجرا می شود، تأکید کرد: »با توجه 
به اینکه سامت دانش آموز زیربنا و پیش نیاز آموزش، یادگیری 
و تربیت دانش آموز است، آموزش و پرورش بنا دارد از ظرفیت 
اشخاص حقیقی، حقوقی و خیرین و نهادها به خصوص ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و بنیاد مستضعفان در اجرای 
این طرح کمک بگیرد.« این مسئول درباره اعتبار این طرح هم 
بیان کرد: »برای اجرای این طرح، ۱۱5۰میلیارد تومان اعتبار 
پیش بینی شد که بتوانیم این طرح را حداقل برای ۳میلیون و 
حداکثر 5میلیون دانش آموز اجرا کنیم و امیدواریم کمک های 
مالی خیرین به نحوی باشــد کــه بتوانیم تعداد بیشــتری از 

دانش آموزان را تحت پوشش این طرح قرار دهیم.«

اسکندر مومنی
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر

در یک پژوهش از گروهی از افراد سؤال 
شــد: »چــرا معتــاد شــدید؟«، بیش از 
۳۰درصــد گفتنــد مــا نمی دانســتیم بــا 
یک بار مصرف معتاد می شویم و بیش 
از ۳۰درصــد دیگــر گفتنــد نتوانســتیم 
در قبال همســاالن کــه به ما پیشــنهاد 
دادند، مقاومت کنیم و »نه« بگوییم. 
ما در کنار کشــوری زندگی می کنیم که 
حدود ۹۵درصــد تریاک جهــان را تولید 

می کند./ ایسنا

مهدی رضایی
معاون سازمان بیمه سالمت

شهروندان فاقد بیمه پایه، برای برقراری 
پوشش بیمه پایه سالمت می توانند با 
مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری 
شــهروندی ســازمان بیمه ســالمت و یا 
دفاتــر پیشــخوان دولــت طرف قــرارداد 
ایــن ســازمان، نســبت بــه بیمه کــردن 
خود و خانواده شــان اقدام کننــد. افراد 
۳دهک پایین درآمــدی، به طور رایگان 

بیمه می شوند.

میــزان رعایت پروتکل های بهداشــتی 
بــه  منتهــی  هفتــه  در  کشــور  در 

17اردیبهشت امسال بوده است. %66

میــزان رعایــت بهداشــت فــردی در 
مکان هــای عمومــی درکشــور بــوده، 
استان کرمانشاه بیشترین و هرمزگان 
کمترین میزان رعایت را داشته است.

%56

میــزان رعایــت اســتفاده از ماســک در 
مکان هــای عمومــی بــود کــه بیشــترین 
میــزان رعایــت دراســتان هرمــزگان و 
کمترین در اصفهان گزارش شده است.

%49

میانگین رعایت پروتکل فاصله گذاری 
در مکان هــای عمومی اســت؛ اســتان 
قم بیشترین رعایت و همدان کمترین 

رعایت این پروتکل را داشته است.
%49

نقل قول 

عدد خبر

خبر

براســاس آیین نامه قانون هوای پــاک، کارگروه اثر 
آلودگی هــوا، 8عضــو دارد و اطاع رســانی درباره 
مصوبات این کارگروه از طریق رسانه ها توسط رئیس 
کارگروه، استاندار و در غیاب او دبیر کارگروه یا نماینده 
محیط زیســت صورت مي گیــرد. ناگفتــه نماند که 
تصمیم گیری درباره تعطیلی مــدارس دیروز قبل از 
برگزاری کمیته اضطرار و با مشاوره هواشناسی و اداره 
محیط زیست و وزارت بهداشــت به استانداری تهران 
انجام شده است. در همین زمینه مجید شاطری، رئیس 
اداره اطاع رســانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
شهر تهران نیز گفته بود که این موضوع ساعت 7:2۰ 
صبح از سوی مسئوالن استانداری تهران اعام شد و ما 
به محض اطاع همه مدارس را در جریان گذاشــتیم. 
اما چرا وقتی وضعیت هوا از قبل، توســط ســازمان 
هواشناســی قابل پیش بینی بوده تصمیمات کمیته 
اضطرار آلودگی هــوا با تأخیر اتخاذ و اطاع رســانی 

شده است؟

ارسال هشدارها یک فعالیت زنجیره ای است 
مجتبی جالی، مدیرکل هواشناســی استان تهران 
می گوید که پس از صدور هشــدار، وزارت بهداشت، 
مرکز کنترل کیفیت هوا و ســازمان محیط زیست در 
تشخیص میزان آالینده ها و مشاوره دادن به استاندار 

برای تعطیلی مدارس مسئول هســتند. او می گوید: 
»ارسال هشدارها یک فعالیت زنجیره ای است که نقطه 
آغاز آن سازمان هواشناسی است که با صدور هشدار 
هواشناسی اعام می کند که زمینه و شرایط ایجاد گرد 
و خاک فراهم است. بعد از اعام هشدار وزارت بهداشت، 
سازمان محیط زیست و مرکز کنترل کیفیت هوا باید 
اقدامات الزم در حوزه فعالیت خــود انجام دهند. در 
پایان استاندار تصمیم می گیرد که مدارس را تعطیل 
اعام کند یا نه؟«  هم اکنون اما اعضای این زنجیره که 
در این تصمیم گیری ها نقش دارند، شانه خالی کرده اند. 
دیروز به تمام دستگاه ها اطاع داده شده بود که شرایط 
برای خیزش گرد و خاک فراهم اســت، اما تشخیص 
میزان شاخص آالینده ها بر عهده مرکز کنترل کیفیت 
هوا بوده است. جالی می گوید برخاف تصور عده ای، 
گرد و خاک جزو پدیده هایی نیست که از چند روز قبل 
بتوان تشخیص داد و هشــدار صادر کرد. بین ۶ تا ۱2 
ساعت در یک منبع تشکیل می شود و به سمت دیگری 
خیزش می کند. سازمان هواشناسی فقط می تواند اعام 
کند که شرایط برای خیزش گرد و خاک فراهم است، 
اما مهم منبع خیزش گرد و خاک است که حجم آن را 
سازمان هواشناســی نمی تواند اندازه گیری کند. باید 
شرکت کنترل کیفیت هوا و ســازمان محیط زیست 

وظایف خود را در این امر انجام دهند.

مدارس چرا به چنین وضعیتی تن دادند؟
اما چرا تعطیلی مدارس، توسط آموزش و پرورش دیر 
اعام شد؟ صادق ستاری فرد، سخنگوی وزارت آموزش 
و پرورش در این باره می گوید که آموزش و پرورش خود 
نســبت به اتخاذ چنین تصمیمی گایه مند است. او 
می گوید: »آموزش و پرورش مجری است و به آموزش 
و پرورش شهر تهران این تصمیم اعام شده. اگر این 
تصمیم اجرایی نمی شد و برای دانش آموزان مشکلی رخ 
می داد، باید نسبت به آن پاسخگو می بودیم. شاید باید 
این سؤال را اینگونه و از دیگر دستگاه ها پرسید که چرا 
این تصمیم یکباره اتخاذ شد و چرا در این بازه زمانی 
وقتی دانش آموزان در مدارس حضور داشــتند اعام 
شد؟ آموزش و پرورش نمی تواند مصوبات الزم االجرای 
نهادها را اجرا نکند. هر ســتاد باالدســتی چنان که 

تصمیمی اتخاذ کند، مدرسه باید مجری آن باشد.«
عباس شاهسونی، رئیس گروه سامت هوا و تغییر اقلیم 
وزارت بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت یک روز 
پیش از این تعطیلی درخواستی را برای تشکیل کمیته 
اضطرار داده بود می گوید: »درحال حاضر شــاخص 
فعلی هوای پایتخت در محدوده خیلی ناسالم است. اما 
پیش بینی این است که روند آلودگی هوا ادامه داشته 
باشد و از همین رو وزارت بهداشت پیشنهاد می دهد 

مدارس و ادارات همچنان تعطیل باشند.« 

مدارس ابتدایی استان تهران دیروز یکباره در ساعت 
8 صبح تعطیل شــدند. این تعطیلی وقتی اعام شد 
که دانش آموزان در مدارس بودند. ماجرایی که باعث 
ســردرگمی اولیا شــده بود، فضایی را فراهم کرد تا 
دســتگاه ها  هم دنبال مقصر بین خودشــان بگردند. 
مادران شاغل که با تصور یک روز عادی فرزندان شان 
را به مدرســه می رســاندند، پس از اطاع از تعطیلی 
نگران امنیت فرزندان خود و سردرگم برای برگرداندن 
دانش آموزان، پشت خط اشغال تلفن مدارس منتظر 
ماندند یا با پاسخگو نبودن مدیر و معلم مجبور شدند 
مرخصی بگیرنــد و اقدام بــه بازگردانــدن فرزندان 
خود از مدرســه کنند. آن سو هم مســئوالن مدارس 
در ســردرگمی مجبور بودند دانش آموزان را به خانه 
بازگردانده یا تا پایان ســاعت کاری در مدرســه نگه 
دارند. بعضی مدارس که تعداد دانش آموزان شان کم 
بود با اولیای دانش آموزان تماس گرفتند و ســعی در 
بازگرداندن دانش آموزان به همراه اولیا داشــتند، اما 
مدارسی که تعداد دانش آموزان آنها بیشتر بود امکان 
تماس بــا  5۰۰ـ ۴۰۰ نفر از اولیــای دانش آموزان را 
نداشتند و برای نگه داشتن دانش آموزان یا بازگرداندن 
آنها سردرگم باقی ماندند که در این میان بعضی مدارس 
برای تامین امنیت دانش آموزان هم شده، کاس های 
درس را دایــر و فعالیت را همچون روزهای گذشــته 

ادامه دادند.

مسئوالن هشدار زردرنگ را بشناسند
این در حالی است که رئیس گروه سامت هوا و تغییر 
اقلیم وزارت بهداشت می گوید: »از روز گذشته دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی به نمایندگی از وزارت 
بهداشت اعام شرایط اضطرار کرده بود، اما متأسفانه 
جلسه تصمیم گیری دیر برگزار شد«. عابد ملکی، معاون 
امور هماهنگی اســتانداری تهران نیز علت تأخیر در 
اعام تعطیلی مدارس را »تأخیر گزارش هواشناسی« 
دانست. هرچند مرور اطاعیه سازمان هواشناسی نشان 
می دهد اداره کل هواشناسی استان تهران روز گذشته 
با صدور هشدار زرد رنگ نسبت به خیزش گردوخاک 
در سطح استان تهران هشدار داده بود. هشدار زردرنگ 
به معنای این اســت که پدیده ای جوی رخ خواهد داد 
که ممکن اســت در ســفرها و انجام کارهای روزمره 

اختاالتی ایجاد کند.

زهرا رستگار مقدمگزارش
روزنامه نگار
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کارون 3در ایذه نیازمند احداث پل روگذر است
مردم ایذه برای آمد و شد از روی سد کارون 3و دسترسی به 
روستاهای دو طرف سد بسیار مشکل دارند و این موضوع 
باعث سرگردانی و آوارگی مردم شــده است. از مسئوالن 
تقاضا داریم نســبت به احداث پل روی ســد کارون 3در 

شهرستان ایذه اقدام کنند.
شاللی از ایذه

توقف خودروها مقابل متــروی جوانمرد قصاب عامل 
ترافیک و تصادف

توقف دوبل خودروهای مســافربر مقابل متروی جوانمرد 
قصاب نرســیده به میدان نماز، نه تنهــا موجب ترافیک 
ســنگین در این محدوده بلکه به کرات باعث تصادف هم 
شده است. از مسئوالن تقاضا داریم نسبت به اعمال قانون 
خودروهای یادشــده یا ســاماندهی آنها هر چه سریع تر 

اقدام کنند.
خامسی از تهران

 پاسخ مسئوالن 
نهادهای امنیتی و انتظامی همواره ایستگاه های مترو 

را رصد می کنند
روابط عمومی شــرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران 
و حومه پیرو چاپ پیام مردمی بــا عنوان »اماکن عمومی 
نیازمند اقدامات امنیتی ویژه تر هستند« در ستون با مردم 
روز 5اردیبهشت ماه پاسخ داده است: احتراما ضمن تشکر 
از مسافر گرامی به اطالع می رساند،  نهادهای امنیتی به ویژه 
یگان انتظامی مترو در تمام ســاعات ایستگاه های مترو را 
به صورت محسوس و نامحسوس زیرنظر دارند و با همکاری 
حراست و انتظامات مترو و همچنین استفاده از تجربیات 

خود افراد مظنون و موارد مشکوک را بررسی می نمایند.

خودروهای غیرآالینده برقی تولید شود
نسل خودروهای درون ســوز در حال منقرض شدن است 
و خودروسازان معتبر جهانی به ســرعت به سمت تولید 
و ســاخت خودروهای غیرآالینده برقی پیش می روند اما 
خودروســازان داخلی با وجود اطالع از این تغییر رویکرد 
جهانی به دلیــل انحصار موجود در بــازار و در صف بودن 
مردم بــرای خرید خودروهایشــان با نپرداختــن به این 
موضوع مهم منافع ملّی کشــور را نادیده می گیرند. بسیار 
بجاســت مجلس محترم شورای اســالمی با وضع قانونی 
هرگونه سرمایه گذاری روی خودروهای درون سوز را منع و 

خودروسازی کشور را به مسیر درست هدایت کند.
مجتبی میراسماعیلی از تهران

جاده تاریک کمالشهر به بهشت سکینه نیازمند توجه 
است

مسیر دسترسی کمالشهر حدفاصل نیک کاال تا نخستین 
میدان در مقابل شهرک صنعتی هلجرد، پیچ درپیچ، ناایمن، 
بدون روشنایی، پر از دست انداز و غیراستاندارد است. بعد 
از بارها اعتراض با جداسازی مسیر رفت و برگشت به وسیله 
نیوجرسی های بتنی مثال مسیر ایمن سازی  شده که به هیچ 
عنوان کافی نیست و هر آن می تواند حادثه ای تلخ در این 

مسیر رخ دهد.
زارع رفیع از کمالشهر

کارگران شهرداری شوش  3ماه حقوق معوقه دارند
کارگران شــاغل در بخش هــای عمران، تاسیســات، 
آتش نشــانی، خدمات و فضای سبز شــهرداری شوش 
که قرارداد آنها با پیمانکار اســت از  3ماه قبل هیچ گونه 
دریافتی نداشته اند. شب عید و اســفند را به بدبختی و 
قرض و ســختی گذراندیم و اکنون با گذشــت دو ماه از 
ســال هنوز هم خبری از حقوق و مزایا نیست. مسئوالن 

به دادمان برسند.
لیوارجانی از شوش دانیال

شهرداری اصفهان بلیت های غیرمعتبر رایگان ندهد
چندی قبل شهرداری اصفهان با خبررسانی و تبلیغ بسیار تعدادی 
بلیت رایگان بازدید از اماکن تاریخی اصفهان بین شهروندان توزیع 
کرد که بازدید از عالی قاپو هم بــا آن بلیت ها ممکن بود. روز جمعه 
با خانواده برای بازدید رفتیم که با نوشــته ای با این مضمون مواجه 
شدیم: »کارت های رایگان شهرداری در بنای عالی قاپو شامل تخفیف 
نیست.« علت این کار ناهماهنگی بین شهرداری و میراث فرهنگی، 
غافلگیر شدن با شمار زیاد گردشگران، جهش قیمت ها یا هر چیز 
دیگری باشد در  شأن شهرداری اصفهان و میراث فرهنگی این شهر 

نیست که مردم را سرکار بگذارد و باعث ناراحتی خانواده ها شود.
فاطمی از اصفهان 

هیچ نظارتی بر قیمت خدمات خودرویی نیست
با کمیابی یک جنس قیمت آن چند ده درصــد باال می رود و روی 
قیمت ســایر اقالم هم اثر می گذارد. برخی کمیاب شــدن ها هم 
ساختگی و با هدف افزایش قیمت انجام می شود. و هیچ نظارتی هم 
بر این روند معیوب نیست. مردم هم نه حال اعتراض دارند و نه پول 
بیشتر برای پرداخت و همین گونه شیرازه اقتصاد خانواده ها می پاشد. 
فرض کنید خودرویی که به موقع روغنش عوض نمی شود، معاینه 

فنی نمی گیرد، الستیکش تعویض نمی شود و... .
سماواتی از کرج

چرا برای ثبت نام طرح رفع فقر مطلق باید پول بدهیم
برای ثبت نام طرح رفــع مطلق به اداره بهزیســتی زاهدان مراجعه 
کردم که گفتند باید بروید و اینترنتی ثبت نام کنید. از آنجا که گوشی 
هوشمند و لپ تاپ و اینترنت ندارم به کافی نت مراجعه کردم و 40هزار 
تومان برای ثبت نام پرداختم. من اگر برای ثبت نام فقر مطلق می روم 
یعنی 40هزار تومان هم ندارم و این شــاید پول نان چند روز خود و 
فرزندم بودم که پرداختم. حاال مسئوالن می گویند نباید به کافی نت 
می رفتید و کافی است به ادارات کار و بهزیستی و کمیته امداد و تعاون 

مراجعه کنید. آیا نمی شود این قدر مردم را سرگردان نکنند؟
مرادزهی از زاهدان 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

اختالفی که 5قربانی گرفت
به دنبال کشته شدن 5نفر در یکی از روستاهای کرمانشاه تحقیقات 
پلیس برای مشخص شــدن انگیزه این جنایت هولناک آغاز شده 
است. به گزارش همشهری، روز جمعه گذشــته مأموران پلیس 
کرمانشاه در جریان حادثه هولناکی در یکی از روستاهای اطراف 
این شهر قرار گرفتند و راهی آنجا شدند. 5نفر در این حادثه کشته 
شده بودند و آخرین قربانی قاتلی بود که با شلیک گلوله به سرش 
به زندگی اش پایان داده بود. بررســی ها نشان می داد که ماجرا از 
آتش گرفتن یک دختر جوان آغاز شــده است. حادثه ای که هنوز 
معلوم نیست قتل است یا خودسوزی. دختر جوان براثر سوختگی 
جانش را از دســت داد و برادر او که این حادثه را از چشم جوانی از 
طایفه  مقابل می دید، درحالی که اسلحه به دست داشت به سراغ آن 
جوان و خانواده اش رفت. او ابتدا پسر جوان طایفه  مقابل را به ضرب 
گلوله به قتل رساند و سپس پدر وی و یکی دیگر از اعضای خانواده 
او را به گلوله بست و جانشان را گرفت. در پایان نیز لوله  سالحش را 
روی سرش گذاشت و با شلیک گلوله به زندگی خودش پایان داد. 
هر چند عامل جنایت به زندگی خود پایان داده بود، اما شایعه ها 
درباره انگیزه او از این اقدام روستا را پر کرده بود. برخی مدعی شدند 
که پسر جوان وقتی متوجه دوســتی خواهرش با یکی از اعضای 
طایفه دیگر شده بود، ابتدا خواهرش را به آتش کشیده و سپس به 
سراغ آن جوان و خانواده اش رفته و پس از قتل 3نفر از آنها به زندگی 
خودش نیز پایان داده است. با این حال فرزاد پورنظری، رئیس مرکز 
اطالع رسانی معاونت اجتماعی پلیس کرمانشاه به همشهری گفت: 
اینکه انگیزه عامل جنایت از این اقدام چه بوده، هنوز معلوم نیست. 
وی ادامه داد: به رغم شایعات منتشر شده، هنوز مشخص نیست 
خانمی که در ابتدا جان باخته، خودســوزی کرده یا اینکه به قتل 
رسیده است. این در حالی است که خانواده او می گویند دخترشان 
خودســوزی کرده اما با این حال تحقیقات پلیس درباره این ادعا 
ادامه دارد. به گفته پورنظری، بررسی های پلیس نشان می داد که 
بین خانواده قاتل و 3مقتول از گذشته اختالفاتی نیز وجود داشته 
است و به همین دلیل فرضیه های مختلفی درباره علت وقوع این 
جنایت مطرح است که پلیس در حال بررسی  آنهاست و شایعاتي که 

در فضای مجازی مطرح شده، مورد تأیید پلیس نیست.

مرگ غم انگیز پسر 13ساله 
پسری 13ساله که از پنجره اتاقش آویزان شده بود ناگهان تعادلش 
را از دست داد و پس از سقوط به بالکن همسایه جانش را از دست 
داد. به گزارش همشهری، این حادثه غم انگیز ساعت 9صبح شنبه 
در یکی از محله های پایتخت رخ داد و وقتی تیم جنایی در محل 
حاضر شد به بررسی در این باره پرداخت و معلوم شد که مرگ پسر 
نوجوان یک حادثه بوده است. تحقیقات حکایت ازاین داشت که 
پسر 13ساله روی تختخواب رفته و از پنجره آویزان شده است. وی 
بر اثر این اتفاق، ناگهان تعادلش را از دست داده و به پایین پرت شد. 
پسر نوجوان در بالکن طبقه اول همسایه افتاد و اگرچه تیم پزشکی 
در محل حاضر شدند اما تالش برای مداوای او فایده ای نداشت و 
شدت جراحات به حدی بود که پسر نوجوان جانش را از دست داد. 
در این شرایط جسد پسر نوجوان با دستور بازپرس جنایی تهران به 

پزشکی قانونی انتقال یافت.

معمای قتل هولناک زنی در پایتخت 
پیدا شــدن نیم تنه و پاهای زنی جوان داخل گونــی در دو نقطه 
مختلف از پایتخــت، تیم جنایی را در برابــر یک معمای پیچیده 
قرار داده است. به گزارش همشهری، ساعت 2بامداد دیروز کارگر 
شهرداری تهران در حوالی منطقه خزانه مشغول نظافت خیابان 
بود که چشمش به یک گونی در کنار ســطل زباله افتاد. وی پس 
از باز کردن گونی با نیم تنه یک انسان مواجه شد و وحشت زده با 
پلیس تماس گرفت. دقایقی از این تماس می گذشت که مأموران 
کالنتری 160خزانه و تیم جنایی پایتخت در محل حادثه حاضر 
شدند و با انجام بررسی ها مشخص شد که نیم تنه متعلق به زنی 
حدودا 35ساله است که حدود 24ساعت از مرگش می گذرد. آنطور 
که شواهد نشان می داد قاتل یا قاتالن پس از جنایت، جسد را مثله 
کرده و نیم تنه را داخل دو گونی جاســازی و بعد کنار سطل زباله 
رهایش کرده بودند. در این شــرایط نیم تنه زن جوان به پزشکی 
قانونی انتقال یافت و درحالی که تحقیقــات در این پرونده برای 
کشف اسرار جنایت ادامه داشت 3ساعت بعد یعنی ساعت 5صبح 
به تیم جنایی خبر رسید که دو پای زنانه داخل گونی در بزرگراه 
محالتی پیدا شده است. بررسی ها نشان می داد که رهگذران پاها را 
پیدا کرده و به پلیس خبر داده بودند. در ادامه تحقیقات مشخص 
شــد که پاها متعلق به نیم تنه ای بوده که 3ساعت قبل در خزانه 
کشف شده بود. اما هنوز اثری از دســتان و سر یافت نشده است 
که تحقیقات برای شناســایی مقتول و حــل معمای این جنایت 

هولناک ادامه دارد.

دستگیری سارق مسلح در فردیس
ســارق مســلحی که با تهدید دختری جوان مقدار زیادی طال و 
جواهرات سرقت کرده بود یک روز پس از این سرقت دستگیر شد.

به گزارش همشهری، این سرقت مسلحانه در فردیس کرج اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که سارقی مسلح با تهدید دختر جوانی 
مقدار زیادی طال و جواهرات به همراه اسناد و مدارک از خانه پدری 
او سرقت کرد و گریخت. در این شــرایط بود که تحقیقات در این 

خصوص توسط مأموران کالنتری 11مرکزی فردیس آغاز شد.
ماموران تجسس با استفاده از ســرنخ های موجود به اطالعاتی 
درباره سارق مسلح دست یافتند و در شرایطی که 24ساعت از 
وقوع این سرقت مسلحانه می گذشت موفق شدند او را دستگیر 
و در بازرسی از مخفیگاهش یک کلت کمری و مقداری از اموال 
مسروقه را کشف کنند. سردار عباســعلی محمدیان، فرمانده 
انتظامی اســتان البرز با اعالم جزئیات این پرونده گفت: متهم 
با تشکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 
معرفی شده است و از شهروندان درخواست می شود با رعایت 
نکات امنیتی و توجه به هشــدارهای انتظامی دست سارقان را 
در رسیدن به اهداف شوم خود کوتاه کنند و درصورت مشاهده 
موارد مشــکوک موضوع را از طریق تماس بــا 110 به پلیس 

اطالع دهند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

گزارش

دادسرا

»وقتی زن جوان را ربودیم و نقشه مان را عملی کردیم، 
فهمیدیم که مجازات جرم مان اعدام است و از وحشت 
به پای او افتادیم تا از ما شکایت نکند.«  این اعترافات 
پسری جوان است که با همدستی برادر و در پوشش مسافرکش  زنی 

را ربودند تا قربانی نقشه شوم خود کنند.
به گزارش همشهری، هشتم بهمن ســال گذشته زنی جوان به اداره 
پلیس رفت و مدعی شد که 2جوان تبهکار او را ربوده بودند. وی توضیح 
داد: چند ساعت قبل از ایستگاه متروی شهید باقری پیاده شدم تا با 
تاکسی به خانه بروم. ابتدا با موبایلم درخواست خودروی اینترنتی کردم 
اما ماشینی پیدا نشد و شارژ موبایلم تمام و خاموش شد. ناچار شدم 
با خودروهای عبوری به خانه بروم اما هرچه منتظر تاکسی ایستادم، 
پیدا نشد. سرانجام یک پراید مشکی با 2 سرنشین مقابل پایم ترمز کرد. 
وقتی مسیرم را به راننده گفتم با اشاره خواست سوار شوم. به گمان 
اینکه راننده، مسافرکش و سرنشین صندلی جلو نیز، مسافر است سوار 
ماشین شدم غافل از اینکه آنها نقشه شومی در سر دارند. وی ادامه داد: 
پس از طی مسافتی، ماشین توقف کرد و جوانی که جلو نشسته بود به 
عقب آمد و کنار من نشست. وقتی اعتراض کردم چاقویی روی پهلویم 
گذاشت و مرا تهدید به قتل کرد. از شدت ترس دست و پایم می لرزید و 
به آنها التماس کردم رهایم کنند. اما جوان چاقو به دست با تهدید دست 
و پایم را با چسب بست و گفت اگر ســر و صدا کنم، جانم را می گیرد. 
شاکی گفت: از شدت استرس به گریه افتاده بودم و همچنان با التماس 
از آنها می خواستم دست از سرم بردارند. حتی گفتم حاضرم هرچه پول 
و طال دارم به آنها بدهم و شکایتی علیه شان مطرح نکنم با وجود این 
حاضر نبودند رهایم کنند. آنها مرا به یک خانه ویالیی در اطراف تهران 
بردند و پس از اجرای نقشه شومشان در اتاق زندانی کردند. کمی بعد 
صدای گریه آنها را شنیدم. یکی از آنها با گریه به دیگری می گفت که در 

اینترنت جست وجو کرده و متوجه شده که مجازات کاری که کرده اند، 
اعدام است. دیگری نیز وحشت زده می گفت از مرگ می ترسد و نباید 
چنین اشتباهی مرتکب می شدند. آنها سپس به داخل اتاق آمدند و 
با گریه از من خواستند تا آنها را ببخشم و شکایت نکنم. می گفتند از 
اعدام می ترسند و من هم برای نجات از آنجا، نقش بازی کردم و گفتم 
شکایت نمی کنم؛ به شرطی که مرا آزاد کنند. آنها هم قبول کردند و 
رهایم کردند. آن شب متهمان مرا در نزدیکی خانه ام رهایم کردند و 
متواری شــدند. من هم خودم را به اداره پلیس رساندم تا از هر دوی 
آنها شکایت کنم و اجازه ندهم این بال را بر سر دختر دیگری بیاورند. 
به گفته شاکی پرونده هر دو متهم شباهت عجیبی به هم داشتند. او 
سرنخ هایی که به خاطر داشت را در اختیار پلیس قرار داد و به دستور 
قاضی محمد امین تقویان، بازپرس شــعبه هشتم دادسرای جنایی 
تهران، تحقیقات برای دســتگیری متهمان آغاز شد. تیم تحقیق با 
راهنمایی شاکی به مقابل خانه ای رسید که وی در آنجا گروگان بود. 
بررسی ها حکایت از این داشــت که خانه توسط دو نفر برای یک روز 
اجاره شده است اما مدارکی که برای اجاره خانه در اختیار مالک قرار 
گرفته بود جعلی بود. ماموران در مرحله بعد به بررسی دوربین های 
مداربسته پرداختند تا اینکه شماره پالک خودروی متهمان به دست 
آمد. با این سرنخ صاحب خودروی پراید دستگیر شد و در بازجویی ها 
معلوم شد که او با همدستی برادر دوقلویش، زن جوان را ربوده اند. وی 
گفت: آن شب من و برادرم اشتباه بزرگی مرتکب شدیم و پشیمانم. وی 
ادامه داد: من و برادر دو قلویم قرار بود پارتی برگزار کنیم. برای همین 
با مدارک جعلی خانه ای را برای یک شب اجاره کردیم. بعد دوستانمان 
را دعوت کردیم اما آنها نیامدند و ما را قال گذاشتند. وی ادامه داد: ما 
به شدت ناراحت شــدیم و در خیابان می گشتیم که چشممان به زن 
جوانی افتاد که منتظر تاکسی بود. چندبار از آنجا گذر کردیم و دیدیم 

زن جوان همچنان منتظر ماشین ایستاده است. برادرم پیشنهاد داد 
که او را ربوده و به همان خانه ای که اجاره کرده بودیم ببریم. من هم 
وسوسه شدم و قبول کردم و تنها کاری که در این ماجرا کردم، تهدید 
شاکی و بستن دست و پا و دهانش بود. اما برادرم او را مورد آزار و اذیت 
قرار داد و پس از آن وقتی در اینترنت جســت وجو کرد، متوجه شد 
مجازات کاری که کرده اعدام است و هر دو به وحشت افتادیم. برای 
همین با گریه به پای شاکی افتادیم و التماس کردیم شکایت نکند اما 
در نهایت او شکایت کرد و من گیر افتادم. براساس این گزارش، متهم 
دیگر پرونده که فراری است در حالی تحت تعقیب قرار دارد که پلیس 
با این احتمال که برادران دوقلو افراد دیگری را هم با این شگرد قربانی 

نقشه خود کرده اند، در حال تحقیق در این پرونده است.

مســمومیت با مشــروبات الکلی 
بار دیگر به یک بحران در اســتان 
هرمزگان تبدیل شده است.  در طول 
یک هفته دست کم 78نفر پس از مصرف مشروبات 
مسموم دچار مســمومیت شــده اند. از این تعداد 
تاکنون 10نفر جان خود را از دست داده و 2نفر دیگر 
در بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. این 
ســونامی در حالی در بندرعباس و شهرهای اطراف 
اتفاق افتاده که مســئوالن قضایی استان برای مهار 
آن 12نفر از عامالن توزیع این مشروبات مسموم را 

بازداشت کرده اند.
به گزارش همشهری، مهرماه سال 97بود که توزیع 
و مصرف گسترده مشروبات الکلی مسموم در استان 
هرمزگان خبرساز شد. در مدت چند روز مصرف این 
نوشیدنی های مســموم در بندرعباس و شهرهای 
اطراف موجب مســمومیت دســت کم 300نفر و 
جان باختن 24نفر شد. بررسی ها نشان می داد این 
مشروبات دست ســاز از تهران به بندرعباس رفته و 
بررسی های پلیس موجب دستگیری عامالن توزیع 

مشروبات الکلی مسموم در هرمزگان شد.
سونامی بعدی مسمومیت با مشــروبات الکی اواخر 
سال 98و اوایل سال 99همزمان با اوج گیری کرونا در 
مناطق مختلف کشورمان اتفاق افتاد. آن زمان شایعه 
شده بود که مشروبات الکلی از مبتال شدن به کرونا 
پیشگیری می کند و همین شایعه و باور غلط باعث 
شد در نقاط مختلفی از کشورمان افراد زیادی از ترس 
کرونا به مشروبات الکلی مسموم پناه برده و تاوان این 
اشتباه را با جان شان بدهد و حتی افراد زیادی دچار 
کوری چشم و از دست دادن کلیه شدند. هرچند از آن 
زمان تاکنون در این زمینه اطالع رسانی گسترده ای 
شده است اما از هفته گذشته بار دیگر موج تازه ای از 

مسمومیت با مشروبات الکلی مسموم در هرمزگان به 
راه افتاده و موجب نگرانی در این استان شده است. 
دکتر فاطمه نوروزیان، ســخنگوی دانشــگاه علوم 
پزشکی هرمزگان در این باره به همشهری می گوید: 
پس از مراجعه چند نفر بــه مراکز درمانی که عالئم 
مسمومیت با مشروبات الکلی داشتند معلوم شد که 
ماجرا جدی اســت و افراد زیادی مسموم شده اند. او 
ادامه داد: در همان بررســی های اولیه معلوم شد که 
منشأ مسمومیت مصرف الکل دست ساز است و آنطور 
که مشخص شد این افراد با متانول مسموم شده بودند. 
نوروزیان درباره شمار افرادی که بر اثر مسمومیت با 
مشروبات الکلی مسموم به مراکز درمانی هرمزگان 
منتقل شده اند گفت: تا عصر روز یکشنبه )دیروز( در 
مجموع 78نفر با عالئم مسمومیت به مراکز درمانی 
منتقل شــده اند که با وجود اقدامات انجام شــده 

10نفر از آنها   که بین 15تا 70سال داشتند و یکی 
از آنها زن بود، جان خود را از دست داده اند و 14نفر 
همچنان در مراکز درمانی بستری هستند که وضعیت 
2نفر از آنها که در بخش مراقبت های ویژه بســتری 
هستند نگران کننده است.  او درباره نشانه ها و عوارض 
مسمومیت با مشروبات الکلی گفت: نابینایی، کاهش 
سطح هوشیاری، ایست قلبی و تنفسی و در نهایت 
مرگ از عوارض خطرناک مصرف مشروبات مسموم 
است و از شهروندان درخواست می شود درصورت بروز 
عالئمی مثل: سرگیجه، تهوع، سردرد و اختالل بینایی 
در کوتاه ترین زمان ممکن به مراکز درمانی مراجعه یا 

از اورژانس درخواست کمک کنند.

دستگیری 12متهم
دور تازه مسمومیت با مشــروبات الکلی مسئوالن 

قضایی و انتظامی هرمزگان را برای مقابله با عامالن 
این حادثه به تکاپو انداخته است و آنطور که مجتبی 
قهرمانی، رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
می گوید تاکنون 12متهم در این پرونده دســتگیر 
شده اند. او در این باره به همشهری گفت: به دستور 
دادستان عمومی و انقالب بندرعباس، پلیس اطالعات 
و امنیت اســتان در عملیاتی غافلگیرانه چند مرکز 
بزرگ تهیه، نگهــداری و فروش مشــروبات الکلی 
دست ســاز را در شهرســتان بندرعباس شناسایی 
کرد که در بازرســی از این اماکن بیــش از 10 هزار 
لیتر مشروبات الکلی کشف شد. او ادامه داد: به دنبال 
گزارش دانشــگاه علوم پزشکی اســتان هرمزگان 
درخصوص مراجعه چندین نفر به بیمارستان شهید 
محمدی بندرعباس بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف 
مشروبات الکلی، پیگیری این موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت و با 
توجه به حساسیت موضوع و جان باختن و مسمومیت 
چندین نفر از شــهروندان، به دســتور مقام قضایی 
تحقیقات فنی و پلیســی برای شناســایی عامالن 
تهیه و توزیع مشروبات الکلی آغاز شد. قهرمانی در 
ادامه گفت: با تالش مأمــوران انتظامی بندرعباس 
2 نفر از خریداران الکل صنعتی بــه همراه 2 نفر از 
تهیه کنندگان مشروبات الکلی دست ساز و 8 نفر از 
توزیع کنندگان این مشــروبات، پس از شناسایی و 
در یک عملیات ضربتی دســتگیر شدند. همچنین 
یک شــرکت باربری که محموله های الکل صنعتی 
را به صورت غیرمجاز از یکی از استان های همجوار به 
بندرعباس منتقل کرده بود نیز به دستور مقام قضایی 
پلمب شــد. به گفته رئیس کل دادگســتری استان 
هرمزگان تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر 

متهمان این پرونده همچنان ادامه دارد.

12نفر به اتهام تهیه و توزیع مشروبات الکلی مسموم در هرمزگان دستگیر شده اند

متهمان پس از ربودن یک زن به پای او افتادند تا از آنها شکایت نکند 

وحشت دوقلوهای تبهکار از مجازات اعدام 

قاب عکس تریاکی
به مقصد نرسید

زن جوان با جاســازی مقداری تریاک در یک قاب 
عکس از طریق فرودگاه مشــهد قصد سفر به یکی 
از کشورهای همســایه را داشت اما با لورفتن بارش 

دستگیر شد.
به گزارش همشهری، کارکنان پلیس فرودگاه مشهد 
مستقر در ترمینال پروازهای خارجی براساس تجربه 
کاری و آموزش های ارائه شده هنگام کنترل مسافران 
خروجی به مقصد یکی از کشورهای همسایه، به بار 
همراه یک مسافر زن درخصوص جاسازی موادمخدر 
مشکوک شدند. آنها به بازرسی چمدان های همراه 
این مسافر پرداختند و موفق شدند بیش از 2کیلوگرم 
تریاک که به صورت ماهرانه ای در جداره آلبوم و قاب 

عکس جاسازی شده بود، کشف کنند.
سرهنگ محسن عقیلی، فرمانده پلیس فرودگاه های 
پلیس پیشگیری انتظامی کشور در این باره گفت: با 
اقدام بموقع پلیس فرودگاه مشهد رابط اصلی قاچاق 
موادمخدر به خارج از کشور نیز شناسایی و در اقدامی 

غافلگیرانه دستگیر شد.

آتش ســوزی در خوابــگاه 
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر 
شمار زیادی از دانشجویان را 
در میان دود و آتش گرفتار کرد که با حضور 
به موقع آتش نشــانان 150نفر از آنها نجات 

یافتند.
به گزارش همشــهری، این حادثه ســاعت 
23:31  شنبه در یک خوابگاه دانشجویی 10 
طبقه در خیابان به آفرین تهران اتفاق افتاد. 
ســیدجالل ملکی، ســخنگوی آتش نشانی 
تهران در این باره گفــت: به دنبال این حادثه 
بالفاصله آتش نشانان 3ایستگاه راهی محل 

حادثه شدند.
او ادامه داد: در این خوابگاه حدود 400نفر از 
دانشجویان آقا ســکونت داشتند. در قسمت 
حیاط خلوت آنجا مقداری مواد ضایعاتی قرار 
داشت که دچار آتش سوزی شده   و آتش به 
سقف های شــیروانی این محل سرایت کرده 
بود. لحظاتی بعد از شروع آتش سوزی دود به 
طبقات رســیده بود و تعدادی از دانشجویان 
توانســته بودند از خوابگاه خارج شــوند اما 
تعدادی در قسمت پشت بام و داخل ساختمان 
در وضع نا ایمن قرار داشــتند. آتش نشــانان 
همزمان با خاموش کردن آتش وارد طبقات 
شــدند و حدود 150 نفر از دانشجویان را از 

محل خارج کردند.
ملکی در ادامه گفت: 11 نفر از دانشــجویان 
دچار دودگرفتگی شــده بودند که 10 نفر در 
محل به صورت سرپایی درمان شدند اما یک 

نفر برای ادامه مراحل درمانی توسط عوامل 
اورژانس روانه بیمارستان شد.

در همین حــال مرتضی محمــدی، رئیس 
امور خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
جزئیات بیشتری از این حادثه را بازگو کرد. 
وی گفت: دانشــجویان خوابگاه با مشــاهده 
دودگرفتگی، با آتش نشــانی تماس گرفتند. 
بررسی های اولیه نیروهای آتش نشانی نشان 
داد که انداختن ته سیگار در اتاقکی که در آنجا 
دودکش و مقوا قرار داشت سبب ایجاد آتش 
شده اســت. البته   آتش سوزی در حد زیادی 

نبود و در حد همان اتاقــک بود که بالفاصله  
مهار شد.

محمدی با بیان اینکه پس از گذشــت یک تا 
دو ساعت از وقوع حادثه، آرامش به خوابگاه 
بازگشت گفت: ســاختمان خوابگاه مشکل 
خاصی پیدا نکرد. فقط در طبقه ای که آتش 
شعله ور شد، برق اتصالی پیدا کرد که سریعا از 
مدار خارج شد.  ولی باقی طبقات ساختمان، 
به لحاظ برق و آب هیچ مشکلی پیدا نکردند و 
 اکنون خوابگاه و دانشجویان در شرایط کامال 

عادی هستند.

داخلی
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روز پیروزی در اروپا
 اروپایی ها هر ساله روز 8می سال  1945را به عنوان روز پایان جنگ جهانی دوم و تسلیم بدون قید و 

 شرط آلمان جشن می گیرند. این روز در برخی از کشورهای اروپایی، تعطیل عمومی است.
 77سال بعد، اروپا اما درگیر یک جنگ خونین است که ممکن است جهان را به سمت جنگ جهانی 

سوم سوق دهد. 
getty images :عکس

روزنامه ایندیپندنت ]انگلیس[

عصر جدید در ایرلند شمالی
روزنامه ایندیپندنت، چاپ لندن، پیروزی حزب شین فین در 
ایرلند شمالی را در صفحه اول خود مورد توجه قرار داده و آن را 
تاریخی دانسته است. ایندیپندنت دوره حضور این حزب در 

قدرت را »عصری جدید« برای ایرلند شمالی خوانده است.

حزب جمهوریخواه »شین  فِین« 
در انتخابــات پارلمانــی ایرلند 
شــمالی پیــروزی بی ســابقه و 
تاریخی به دســت آورد. این حزب که از ابتدای 
تشکیل شــدنش به دنبال اتحاد ایرلند شمالی و 
جمهوری ایرلند و اســتقالل یافتن از پادشاهی 
بریتانیا بوده، با پیروزی بزرگی که به دست آورده 
به حاکمیت طوالنی مدت و 101ساله حزب حامی 
لندن پایان داده و در واقع یک زلزله سیاسی به پا 
کرده است؛ زلزله ای که قابلیت تغییر در ساختار 
وجودی بریتانیا را خواهد داشــت. همزمانی این 
پیروزی با جدی تر شدن تالش های اسکاتلندی ها 
برای استقالل از پادشــاهی بریتانیا، بار دیگر به 
بحث ها درباره سرنوشت حاکمیت بریتانیا دامن 

زده است.
حزب ملی گــرای شــین فین برای نخســتین 
بار از زمان تاســیس ایرلند شــمالی در ســال 
1921توانسته با کسب 27کرسی از 90کرسی، 
اکثریت را در پارلمان ایرلند شــمالی به دســت 
آورد؛ درحالی که حــزب اتحادگرای دمکراتیک 
ایرلند شمالی )DUP(، حزب حامی بریتانیا که 
سال هاست در این کشــور در رأس قدرت بوده 
اســت، اکنون 24کرســی مجلس را در اختیار 
دارد. دیگر احزاب ازجمله حزب اتحاد 17کرسی، 
حزب اولستر 9کرسی و حزب سوسیال دمکرات 

8کرسی به دست آورده اند.

اهمیت شین فین در سرنوشت ایرلند شمالی
شین فین در ســال 1905توســط فردی به نام 
آرتور گریفیت تاسیس شد. حزب طی جنگ های  
داخلی پس از اعالم استقالل ایرلند جنوبی آغاز 
شد و پس از آن در دوران درگیری های چریکی 
دهه 1960دچار از هم  گسیختگی شد. در دوران 
درگیری های چریکی خونین میان پروتستان های 
طرفدار انگلیس و کاتولیک هــای جمهوریخواه 
در ایرلند در دهه 1960کــه جان بیش از 3هزار 
و 600نفر را گرفت، شــین فین به عنوان یکی از 
شــاخه های ارتش جمهوریخواه ایرلند شناخته 
می شد. بسیاری از سران شناخته شده شین فین 
به خاطر عضویت در این نهاد محکوم شده اند. از 
همان ابتدا، هدف اصلی شین  فین جدایی ایرلند 
شمالی از بریتانیا و تشــکیل یک کشور واحد و 
مســتقل با جمهوری ایرلند بوده اســت؛ هدفی 
که پس از امضای پیمان صلــح »جمعه خوب« 
یا »پیمان بلفاســت« در ســال 1998، روندی 

صلح آمیز به  خود گرفته است.
پیــروزی بــزرگ شــین فین چند مــاه پس از 
کناره گیری پاول گیوان، وزیر اول ایرلند شمالی 
و عضو حزب اتحادگــرای دمکراتیک و انحالل 
دولت محلی ایرلند شــمالی رخ داده است. این 
به آن معنی اســت که »میشــل اونیل« یکی از 
رهبران شــین فین این حق را دارد که به عنوان 
وزیر اول ایرلند شــمالی دولت تشــکیل دهد؛ 
سمتی که در تمامی کشــورهای عضو اتحادیه 
بریتانیا برای رئیس دولت درنظر گرفته می شود. 
بریتانیا حاکمیتی سیاسی و کشوری متشکل از 
کشورهای انگلیس،  اســکاتلند، ایرلند شمالی و 
ولز اســت. مجموع جمعیت این اتحادیه حدود 
68میلیون نفر اســت که بیش از 56میلیون نفر 
از آنهــا در انگلیــس، بیش از 5میلیــون نفر در 
اسکاتلند، بیش از 3میلیون نفر در ولز و بیش از 

1.8میلیون نفر در ایرلند شمالی سکونت دارند.
شــین فین از مخالفــان سرســخت برگزیت و 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بوده اســت. پس 
از برگزیت ایرلند شــمالی که تنها مسیر زمینی 
دسترســی انگلیس به اتحادیه اروپا به شــمار 
می رود، اهمیتی ویژه پیدا کرد. اکنون به اکثریت 
رســیدن حزب مخالف برگزیت در این منطقه 
می تواند زمینه  ســاز تحوالتی اساسی باشد. در 

واقع یکی از دالیل اصلی شکست تاریخی حزب 
اتحادگرای دمکراتیک در این دور از انتخابات هم 
موافقت این حزب با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 

در همه پرسی موسوم به »برگزیت« بوده است.

بریتانیا در مسیر تجزیه؟
نیکوال اســتورجن، وزیر اول اســکاتلند، یکی از 
نخســتین افرادی بود که در پیامــی توییتری 
پیروزی شین  فین را تبریک گفت و آن را به عنوان 
دســتاوردی تاریخی تحســین کرد. استورجن 
هم راستا با رویکرد شین فین، از ابتدا از مخالفان 
اصلی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بوده است. 

اسکاتلند و ایرلند شمالی در همه پرسی برگزیت 
کمترین رأی را به خــروج از اتحادیه اروپا دادند. 
44.2درصــد از شــهروندان ایرلند شــمالی و 
38درصد از شــهروندان اســکاتلند با برگزیت 

موافقت کردند.
اســتورجن سال هاســت کــه برای اســتقالل 
اســکاتلند از بریتانیا تالش می کند. او در ســال 
2014مســئولیت برگزاری همه پرسی ناموفق 
استقالل اســکاتلند را به عهده داشــت. در این 
همه پرسی اســکاتلندی ها تصمیم به ماندن در 
بریتانیا گرفتند، اما حزب استورجن معتقد است 
رویداد برگزیت عالوه بر چشــم انداز سیاسی و 

اقتصادی منطقه، نظر شهروندان اسکاتلندی را 
هم که از مخالفان اصلی برگزیــت بودند، تغییر 
داده است. از این رو در تالش است با از سر گرفتن 
کارزار استقالل اسکاتلند، همه پرسی جدیدی را 

در سال 2023به اجرا بگذارد.
در این شرایط،  تشــکیل دولتی محلی توسط 
شــین فین در ایرلنــد شــمالی می تواند روند 
جداشدن این کشور و اســکاتلند را از بریتانیا 
تســریع کند یا دســت کم دولــت انگلیس را 
تحت فشار بیشــتری قرار دهد؛ دولتی که در 
ماه های اخیر به واسطه رســوایی های متعدد 
تحت فشار قرار داشته اســت. حزب حاکم در 
انگلیس طی روزهای اخیر در انتخابات محلی 
نیز شکســت های ســنگینی متحمل شده و 
به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارد. با این همه، 
پیروزی شین فین در انتخابات پارلمانی ایرلند 
شمالی لزوما به معنی اتحاد قریب الوقوع ایرلند 
شمالی و جمهوری ایرلند نخواهد بود. براساس 
نظام اشــتراک قدرتی که تحت پیمان »جمعه 
خوب« خلق شده، مسئولیت وزیر اول و معاون 
وزیــر اول میان بزرگ ترین حــزب اتحادگرا و 
ملی گرا تقســیم می شــود. از این رو شین فین 
برای انتخاب وزیر اول و آغاز به کار دولت محلی 
خود نیاز به موافقت حزب اتحادگرای دمکرات 
ایرلند دارد. حزب اتحادگرا هم اعالم کرده که 
با احترام به نتیجه انتخابات، برای موافقت ابتدا 
باید تغییراتی در پروتکل ایرلند شــمالی ایجاد 
شود. این پروتکل بخشی از توافقنامه برگزیت 
اســت که به اعتقاد طرفداران حزب اتحادگرا، 
مرزی تجاری میان ایرلند شــمالی و انگلیس 

ایجاد کرده است.
همچنین برخالف نتیجــه انتخابات اخیر، افکار 
عمومی ایرلند شمالی هنوز به صورت کامل با طرح 
شین فین، یعنی اســتقالل کامل ایرلند شمالی 
از بریتانیا و اتحاد آن با جمهــوری ایرلند همراه 
نیست. نتیجه آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد 
درحال حاضر تنها یک سوم جمعیت این کشور 
موافق استقالل ایرلند شــمالی بوده و اکثریت 
ایرلندی ها خواهان باقی ماندن کشورشــان زیر 
پرچم بریتانیا هستند. اگرچه شین فین خود به 
این وضعیت آگاه است. مری لو مک دونالد، رهبر 
این حزب تحقــق هدف نهایی برای اســتقالل 
ایرلند را فرایندی 10ساله توصیف کرده که تنها 
پس از انجام گفت وگوهای گســترده امکان پذیر 

خواهد شد. 

ایرلندشمالیدردست»شینفین«
پیروزی بی سابقه و تاریخی حزب جدایی طلب شین فین در انتخابات پارلمانی ایرلند شمالی، احتمال چندپاره شدن پادشاهی 

بریتانیا را تقویت کرده است

 اتحادیه اروپا؛
 نامتحد بر سر اوکراین

72 ســال قبل در ســال 1950، طرح تاریخی وزیر خارجه 
فرانسه موســوم به »طرح شــومان« برای تشکیل »جامعه 
زغال سنگ و فوالد اروپا« به ســنگ بنای تشکیل »اتحادیه 
اروپا« تبدیل شد. کشورهای خسته از جنگ جهانی دوم، با 
هدف سامان دادن به اقتصاد خود به طرح پیشنهادی فرانسه 
پیوستند و مسیری طوالنی در اجرای ایده اروپای واحد را آغاز 
کردند. 7دهه بعد اما وزنه سیاســت در اتحادیه ای که اساسا 
کارکرد اقتصادی داشت، ســنگین تر از همیشه است و عمال 
این نهاد را به یک بازیگر معادالت سیاسی و امنیتی اروپا و در 

پاره ای موارد جهان تبدیل کرده است.
اروپایی ها امروز، یعنی سالروز اعالم طرح شومان را به عنوان 
»روز اروپا« جشن می گیرند؛ روزی که از ابتدا به عنوان نماد 
صلح و اتحاد در قاره سبز شناخته می شده است. امسال اروپا 
نه در صلح است و نه آنگونه که باید متحد. بیش از 70روز از 
آغاز یک جنگ خانمانسوز در شرق اروپا می گذرد که بدون 
شک غیر از روسیه، خود اروپایی ها هم در شعله ور شدن آتش 
آن نقش کلیدی داشته اند. در ســوی دیگر میدان، اتحادیه 
اروپایی که ســعی دارد موضع واحد در قبال کشور مهاجم 
داشته باشد، گسسته تر از همیشه اســت؛ واقعیتی که بارها 
از سوی ولودیمیر زلینســکی، رئیس جمهور اوکراین، بدون 
توجه به تعارفات دیپلماتیک مطرح شــده است. زلینسکی 
دیروز بار دیگر در گفت وگو بــا فاکس نیوز بر این نکته تأکید 
کرد. او گفت: »در مورد روسیه بین کشور های اتحادیه اروپا 

اتحاد وجود ندارد.«
اشــاره رئیس جمهور اوکراین به طرح کمیسیون اروپا برای 
تحریم واردات نفت از روسیه است؛ طرحی که درصورت اجرا 
ضرر هنگفتی به درآمدهای خارجی روسیه وارد خواهد کرد 
و همزمان اقتصاد اروپا را هم به لــرزه در خواهد آورد. طبق 
این طرح، اتحادیه اروپــا از اعضای خود می خواهد طی 6ماه 
آینده واردات نفت را از روسیه به طور کامل متوقف کنند. اروپا 
بزرگ ترین مشتری نفت روســیه است و کشورهای اروپایی 
روزانه 3.5میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های پاالیشگاهی 
از روســیه وارد می کنند. تحریــم واردات نفت از روســیه، 
جدی ترین گام اروپا برای اعمال تحریم علیه مسکو از زمان 
آغاز جنگ اوکراین به شمار می رود، اما مجارستان اعالم کرده 
که این طرح را وتو خواهد کرد. غیر از مجارستان، کشورهای 
جمهوری چک و اســلواکی هم به این تصمیم اتحادیه اروپا 
معترض هستند. این کشورها برای تامین نفت مورد نیاز خود 

به طور کامل به روسیه وابسته اند.

به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران، جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا 
را بر سر یک دوراهی تاریخی قرار داده است؛ اینکه این نهاد 
همچنان به عنوان یک حامی صلح به دور از درگیری ها باقی 
بماند یا به یک پای جنگ تبدیل شــود. اتحادیه اروپا مسیر 
دوم را انتخاب کرده و با عبور از خط قرمزهایی که از گذشته 
برای خود تعیین کرده بود، به حمایت از اوکراین برخاســته 
اســت. این نهاد یک بودجه 1.5میلیارد یورویی برای ارسال 
تسلیحات به اوکراین اختصاص داده است. آنگونه که اورزوال 
فون درالین، رئیس کمیســیون اروپا، مطرح کرده اقدامات 
اتحادیه اروپا برای مقابله با روسیه »یک فصل نوین در تاریخ 

اتحادیه« است.
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا اما در مورد مســائل مختلف 
بین المللی، درگیر اختالف هستند. از نحوه تعامل با چین و 
روسیه و حتی آمریکا گرفته تا پذیرفتن اعضای جدید از جمله 
اوکراین، کشــورهای عضو دچار اختالفات عمیقی هستند؛ 
اختالفاتی که در نهایت در تصمیم گیری های این نهاد نمایان 
می شــود، چرا که تصمیم های مهم اتحادیه ازجمله پذیرش 
اعضای جدید باید با رأی مثبت تمامی 27کشور عضو همراه 
شود. برخی کشورها ازجمله ایتالیا خواستار اصالح معاهده 
اتحادیه اروپا هستند تا این سازمان دیگر شاهد بن بست در 
تصمیم گیری ها نباشــد. ماریو دراگی، نخســت وزیر ایتالیا، 
خواستار ایجاد یک ســاختار مبتنی بر فدرالیسم شده است 
که در آن کشــورها قدرت وتوی خود را از دست می دهند و 
تصمیم ها با نظر اکثریت تصویب می شوند. امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور جوان فرانســه که به تازگی بــرای دومین بار 
کرسی ریاست جمهوری را به دســت آورده، رئیس دوره ای 
اتحادیه اروپاست. او نیز همچون نخست وزیر ایتالیا با تغییر 
روند تصمیم گیری ها در اتحادیه اروپا موافق است و »اکثریت 
کیفی« را پیشنهاد داده است. در این فرمول، اگر 55درصد 
اعضای اتحادیه اروپا )یعنی 15کشور از مجموع 27کشور( و 
65درصد از جمعیت اتحادیه اروپا به یک طرح رأی دهند، آن 

طرح تصویب می شود.
کشورهای بزرگ تر اروپا ازجمله اسپانیا، بلژیک و هلند موافق 
نظر ایتالیا و فرانسه برای اصالح معاهده هستند، اما کشورهای 
کوچک تر که قدرت شان در برابر کشورهای بزرگ تر به همان 
حق وتو وابسته است، با این ایده مخالفند. تالش های گذشته 
در اتحادیه اروپا برای انجام اصالحــات موفقیت آمیز نبوده 
است. در ســال 1992، رای دهندگان دانمارکی به معاهده 
ماستریخت که معاهده مدرن اتحادیه اروپا خوانده می شد، 
رأی منفی دادند و مانع تصویب آن شدند. آنها سال بعد، پس 
از آنکه تغییرات مورد نظر خود را در معاهده اعمال کردند، به 
متن معاهده ماستریخت رأی مثبت دادند. در سال 2005هم 
مردم در فرانســه و هلند به معاهده ای رأی منفی دادند که 
یک قانون اساســی برای اتحادیه اروپا تعیین می کرد. مسیر 
اصالحات در اتحادیه اروپا، در ســایه اختالفات کشــورها، 

مسیری سنگالخ و دشوار است.

 ویاچسالو وولودین
رئیس مجلس دومای روسیه

ادعاهــای مطــرح شــده،  برخــالف 
معتقدیم که اساسا واشنگتن در حال 
سازماندهی و گســترش عملیات های 
نظامــی نیروهــای اوکراینی اســت. در 
نتیجه باید گفت که آمریکا مستقیما 
در اقدام نظامی علیه کشور ما شرکت 
کــرده اســت. مستشــاران خارجــی از 
ســال 2019در اوکراین فعــال بوده اند. 

)رویترز(

ولودیمیر زلینسکی
رئیس جمهور اوکراین

تــا بــه اینجــا، فکــر می کنــم آمریــکا 
شتاب دهنده سیاست های تحریم علیه 
روســیه بــوده اســت و معتقدم کــه این 
کشور بیش از هر کشــور دیگری تالش 
می کند. باید هم اینطور باشــد، چرا که 
آمریکا هم اکنون قدرتمندترین کشور 
جهان است. در تحریم های وضع شده 
از سوی انگلیس هم حمایت مشابهی 

می بینم. )فاکس نیوز(

پادشاه عربستان روانه 
بیمارستان شد

دربار پادشاهی عربستان سعودی با صدور بیانیه ای 
کوتاه اعالم کرد که ملک سلمان برای انجام برخی 
آزمایش هــا و معاینات پزشــکی به بیمارســتان 
تخصصی ملک فیصل در جده انتقال یافته اســت. 
سلمان سال هاست که به شدت بیمار است و پسرش 
محمد بن  سلمان، ولیعهد این کشور، هم اکنون حاکم 
واقعی عربستان محسوب می شود. خانواده سلطنتی 
عربستان به ندرت در مورد وضعیت سالمتی پادشاه 
این کشور خبررسانی می کنند. ملک سلمان در سال 
2020 نیز برای برداشــتن کیسه صفرا تحت عمل 
جراحی قرار گرفت. گفته می شود او 2ماه قبل هم 
برای تعویض باتری قلب خود به بیمارستان مراجعه 
کرده بود. ســلمان بن عبدالعزیز آل سعود در سال 

2015 به پادشاهی عربستان رسید.

نقل قول جهان نما
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ایرلند؛ یک جدایی 100ساله
فرایند تقسیم ایرلند در حقیقت از اواخر قرن 16میالدی آغاز شد؛ زمانی که بریتانیا در قالب 
طرحی برای استعمار کامل ایرلند از طریق مهار بومیان، هزاران ایرلندی پروتستان وفادار به 
پادشاهی بریتانیا را در اولستر، شمالی ترین استان ایرلند مستقر کرد. با این کار ایرلندی های 
کاتولیک آواره شدند و 2جامعه مجزا و متضاد از یکدیگر در ایرلند تشکیل شد که درگیری 
میان آنها برای قرن ها ادامه داشت. در نهایت اما در دهه 1900و در سال 1916بود که جنبشی 
ملی گرایانه و خواهان استقالل در دوبلین شکل گرفت. با ادامه درگیری ها و مخالفت شدید 
پروتستان های شمال ایرلند با مواضع استقالل طلبانه جنوبی ها تحت نفوذ حزب شین فین، 
بریتانیا در سال 1921و در بحبوحه جنگ استقالل ایرلند، فرایند جداسازی ایرلند و تشکیل 
2 پارلمان مستقل تحت حاکمیت بریتانیا به نام های ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی را آغاز کرد. 

این فرایند تحت »قانون دولت ایرلند« که در سال 1920در پارلمان بریتانیا به تصویب رسید آغاز 
شد. در این قانون برای حفظ اتحاد این دو بخش، از طریق تشکیل شورای ایرلند هم تمهیداتی 
درنظر گرفته شده بود. 6استان شمالی، ایرلند شمالی را تشکیل داده و مابقی ایرلند که بخشی 
بزرگ تر از کشور را شامل می شد، ایرلند جنوبی را تشکیل دادند. به این ترتیب ایرلند شمالی 
در سال 1921تشکیل شــد، اما بخش جنوبی ایرلند حاضر به پذیرش کشوری به نام ایرلند 
جنوبی تحت حاکمیت بریتانیا نشد و اعالم استقالل کرد. از یک قرن پیش که 2 بخش ایرلند 
از یکدیگر جدا شدند، ملی گرایان ایرلندی همواره به دنبال استقالل ایرلند شمالی، پیوستن 2 
ایرلند به یکدیگر و تشکیل ایرلندی متحد و مستقل بوده اند؛ روندی که در ایرلند شمالی تحت 
حاکمیت بریتانیا با قدرت بیشتری در جریان بوده است. دولت های اتحادگرای حامی انگلیس 
در ایرلند شمالی در دوره های مختلف به اعمال تبعیض علیه ملی گرایان و اقلیت های کاتولیک 
متهم شده اند. در دهه 1960میالدی کمپینی برای پایان بخشیدن به این تبعیض ها ایجاد شد 
که منجر به آغاز درگیری های چریکی 30ساله در این کشور شد. در نهایت و پس از کشته شدن 
هزاران نفر در این درگیری ها، پیمان جمعه خوب میان بریتانیا و ایرلند شمالی به امضا رسید؛ 
پیمانی که براساس آن، دو طرف توافق کردند ایجاد هر تغییری در ایرلند شمالی مستلزم جلب 

رضایت اکثریت مردم خواهد بود.

مکث

گزارش
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گرینویچ

رابطه اوکراين و وايكینگ ها

 

کی يف: به گفته باستان شناســان، تکه های بزرگ 
جمجمه گراز دریایی كه در كی یف زیر خاک كشف 
شده است، نشــان می دهد وایکينگ ها با عاج این 
جانور در منطقه ای كه اكنون خاک اوكراین اســت 
تجارت می كرده اند. به گزارش ایندیپندنت، 9قطعه 
بزرگ اســتخوان پوزه گراز دریایی در محوطه ای 
خالی در خيابان اسپاســکا  35كی یــف؛ پایتخت 
اوكراین كشف شده است. حفاری ها در این خيابان 
كه در قرون وسطی اســکله پررونقی در كناره رود 
دنيپر بود، یــک دهه قبل پایان یافــت، اما تحليل 
یافته های پيشــين نظریه های جدیدی را در مورد 
آن مطرح كرده اســت. درون الیــه ای از خاک كه 
قدمت آن به دهه1100 می رسد، افزون بر تکه های 
جمجمه، قطعه های حکاكی شده عاج گراز دریایی، 
مفتول طال، تکه های شيشه، شمشير آهنی آلمانی و 

هزاران استخوان جانور كشف شده است.

جوجه در آتشکده

گرانی به آلمان رسید
 

دوسلدورف: جهش هزینه  انرژی و مواد غذایی درآلمان، 
رستوران ها و كافه ها را دچار مشــکالت مالی كرده است. 
صاحب رستورانی در حوالی دوســلدورف تصميم گرفته 
به جای باال بردن قيمت منو، از مشــتری ها به اســتثنای 
بچه ها، 3 یورو ورودی بگيرد. مواد غذایی در آلمان روزبه روز 
گران تر می شود و كسانی كه به رســتوران  می روند، باید 
بيشتر خرج كنند. صاحب رســتوران Cedrics در شهر 
راتينگن در نزدیکی دوسلدورف اما راه ميان بر را انتخاب 
كرده و به جای سرشکن كردن هزینه ها روی قيمت غذاها، 
از مهمان ها ورودی می گيرد. 3 یورو به ازای هر نفر و البته 
ورود رایگان كودكان. در سایت این رستوران آمده است: 
»ميهمانان عزیز به دليل هزینه های بســيار باالی خرید 
مواد، ســوخت و دستمزد، متأســفانه مجبوریم از هر نفر 
3 یورو ورودی بگيریــم.« به گــزارش دویچه وله، رادیو 
غرب آلمان WDR به نقل از این رستوران دار گفته است، 
قيمت ها روزانه باال می روند و سرویس دادن به مشتریان 
با قيمت های ســابق امکان پذیر نيســت. قيمت گوشت و 
ســبزی  30 تا 50درصد و روغن سرخ كردنی 100درصد 
افزایش یافته است. هزینه سوخت نيز با افزایش محسوسی 

روبه روست.

ردپای میمون در ماجرای قتل
 

راجستان: محاكمه یک قاتل هندی در شرایط عجيبی متوقف 
شــد؛ این اتفاق پس  از آن روی داده است كه یک ميمون چند 
مدرک مهم را قبل از رســيدن پرونده بــه دادگاه دزدید. این 
ميمون توانست یک بســته مهم حاوی 15مدرک ازجمله یک 
چاقو كه سالح قتل بود را برباید. به گزارش روزنامه تایمز هند، 
در جلسه پيش از محاكمه این قاتل، وقتی قاضی از پليس شهر 
جيپور خواست مدارک مربوط به پرونده را ارائه كند، كارمندان 
پليس مجبور شدند به دادگاه اعتراف كنند كه از زمان قتل در 
سال2016، یک ميمون مدارک را حين جابه جایی ربوده است. 
پليس توضيح داد ماموری كه مسئوليت حفاظت از مدارک را در 
زمان انتقال آنها برعهده داشت، تعليق شد. به گفته پليس او پس از 
آن بازنشسته شد و سپس درگذشت. این پرونده به قتل شخصی 
به نام شاشيکانت شارما مربوط اســت كه جسدش در نزدیکی 
ایستگاه پليس در شهر جيپور، مركز ایالت راجستان در شمال 
غربی هند، كشف شــد. خانواده مقتول 3 روز قبل از پيدا شدن 

جسدش از مفقود شدن او خبر داده بودند. 

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

در طول زندگی

هدف: دویدن تا ابد 

زندگی هر انســانی یک طــول دارد 
و یک عرض. اگر اهــل خرید پارچه 
باشيد می دانيد پارچه هایی كه عرض 
بيشتری دارند، بهتر هستند؛ یعنی دســت خياط برای دوختن 
لباس بازتر است و می تواند بدون نگرانی، قيچی اش را بگذارد پای 
پارچه و جلو برود؛ چون طول قواره ها یکسان هستند و این عرض 
است كه تعيين می كند می توان به سادگی لباس مورد نظر را از دل 
پارچه درآورد یا به قول خياط ها باید »اوستا برسون« كرد؛ زندگی 

هم همين است.
طول زندگی انسان ها یکسان نيســت اما ما توانایی چندانی در 
افزایش آن نداریم. سال ها طول كشيده است كه به واسطه رشد 
علم، متوسط سن انســان ها افزایش یافته و با این حال همچنان 
گریزی از انــواع و اقســام بيماری ها و حوادث نيســت و باز هم 
انسان های زیادی در كودكی، نوجوانی و جوانی از دنيا می روند و 
روزگار پيری را نمی بينند؛ به همين دليل است كه عرض زندگی 
مورد توجه انسان ها بوده و هست. این همه پند و اندرز درباره لذت 
بردن از زندگی و رها كردن گذشته و آینده در نهایت معنی اش، 
افزایش عرض زندگی است؛ تالش برای استفاده بيشتر از زمانی 

كوتاه كه ابتدا و انتهایش در اختيار ما نيست.
اما زندگی در عرض زمان، نياز به لوازمی دارد. كسی را تصور كنيد 
كه به مدت یک هفته به همراه دوستان خود در ویالیی مانده است. 
او می تواند تا سال ها خاطرات آن یک هفته را برای خود و دیگران 
مرور كند؛ هر بار به زبانی و زاویه ای به رخدادهای آن روزها نگاه 
كند. حتی مشکالت احتمالی هم بعد از مدتی در حکم خاطرات 
جالب عمل می كنند. در مقابل اگر او یک هفته به تنهایی در آن 
ویال مانده باشــد، احتماال از روز دوم در انتظار پایان یک هفته و 
برگشتن به وضعيت معمول است و پس از آن هم چيز زیادی برای 
تعریف كردن ندارد. بسياری از ما در این روزها مدام به تقویم نگاه 
می كنيم و روزهای باقی مانده تا پایان ماه را می شمریم. به این اميد 
كه هرچه زودتر موعد پرداخت حقوق فرا برسد یا چک هایی كه از 
دیگران گرفته ایم نقد شوند. در حقيقت ما به دنبال گذشت سریع تر 
روزهای عمرمان هستيم به این اميد كه بتوانيم برای چند روز یا 
چند ساعت، پولی در حساب خود داشته باشيم. ما به عرض زندگی 
فکر نمی كنيم چون عرضی وجود ندارد. تنها طول زندگی است كه 
ما را به سرعت با خود می برد و سر كه می چرخانيم می بينيم سال 
به پایان رسيده. هرچند تمام تالش ما برای افزایش عرض زندگی 

است اما توانایی آن را نداریم. زندگی در عرض زمان لوازمی دارد.

حافظ

کی شعر  تر انگیزد خاطر که حزين باشد

يک نكته از اين معنی گفتیم و همین باشد

در چند ســال اخير 
فرهنگ حفاظت از 
ميــراث فرهنگی و 
آثار باستانی كشور 
باال رفته و حاال دیگر خيلی ها می دانند كه بناهای قدیمی و تاریخی 
جایی برای یادگاری نویسی و سکویی برای عکس انداختن نيست، اما 
همچنان مانند همه جای دنيا، هستند كسانی كه در مقابل فهميدن 
مقاومت می كنند و با هر بار سفر  به شهری دیگر، نشانی از بی فرهنگی 
خود بر جای می گذارند كه گاهی قابل جبران نيست. نمونه اش چند 
گردشگری هستند كه درتعطيالت عيدفطر و در موسم گالبگيری 
نياسر، چارطاقی یا آتشکده نياسر را با آالچيق اشتباه گرفته و در این 
بنای تاریخی بساط پيک نيک پهن كرده و حتی برای كباب در آنجا 

منتقل گذاشته و آتش روشن كرده اند! 
این درست اســت كه مردم بعد از این همه آموزش و فرهنگسازی 
باید بدانند كه با ميراث فرهنگی چطور برخورد كنند و آنقدر به این 
ميراث عرق داشته باشند كه دیگر شاهد حکاكی و یادگاری نویسی 
بر تن این بناهای تاریخی نباشيم، اما از طرف دیگر این وظيفه وزارت 
ميراث فرهنگی كشور است كه از این گنجينه های نایاب و ارزشمند 
محافظت كند تا از گزند و آســيب خرابکاران دور بماند. در بيشتر 
شــهرهای تاریخی جهان، آثار باقی مانده از گذشتگان به بهترین 
نحو محافظت می شــود و مردم نمی توانند به این ميراث دسترسی 
مستقيم داشته باشند، اما در كشور ما این آثار به راحتی دستخوش 
تغييرات و آسيب می شود. حتی یک حفاظ برای برخی از این بناهای 

خاص نصب نشده است. 

بی تعارف و تكلف ، مثل همین متن کوتاهی 
که می بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
درباره مسائل روزمره، مشكالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا 
محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 

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

فراخوان

میثم قاسمی
روزنامه نگار

جواد نصرتی
روزنامه نگار

جمــال يــا حســین 
متولــد  میرصادقــی 
19ارديبهشت 1312است 
و تا به امــروز حدود 43 
جلد کتاب، رمان، داستان 
بلند و نقد ادبی و مجموعه 
مقاالت، از او منتشر شده. 
ادبیات فارسی خوانده، اما 
مشاغل گوناگونی داشته 
اســت؛معلم، کتابدار در دانشســرای تربیت معلم، کارشناس 

آزمون سازی  در ســازمان اداری و استخدامی کشور و مسئول 
بخش اسناد قديمی در سازمان اسناد ملی ايران. در دوره دراز 
کار نويسندگی، داســتان های کوتاه و بلند بسیار و چند رمان 
نوشــته که برخی از آنها به زبان های آلمانی، انگلیسی، ارمنی، 
ايتالیايی، روســی، رومانیايی، عبری، عربــی، مجاری، هندو، 
اردو و چینی ترجمه شــده اند. از آثار منتشر شده او می توان به 
مجموعه داستان های »مسافرهای شب«، »گل های تماشا و گل 
زرد«، »اين شكســته ها«،» نه آدمی- نه صدايی« و »روشنان« 
را نام برد. اما معروف ترين کارش رمان »شــب چراغ« اســت 
که موضوعش کودتای 28مرداد اســت. مهم تر از داستان ها و 
رمان هايش، کتاب های آموزش داستان نويسی اوست. »ادبیات 
 داستانی«، »عناصر داستان«، »شناخت داستان« و »واژه نامه هنر 

داســتان نويســی« مهم ترين آثار او در اين زمینه هستند. 
میرصادقی از ســال های دهه 40، آموزش داستان را به صورت 
غیررسمی شــروع کرد. پس از انقالب به توصیه دکتر شفیعی 
کدکنی به تدريس در دانشگاه مشغول شد و هنوز هم در خانه و 
مؤسسه های فرهنگی و هنری تدريس می کند و کسانی همچون 
هوشنگ عاشورزاده، منوچهر کريم زاده، حسن اصغری، فريبا 
وفی و روح انگیز شــريفیان در کالس های او شرکت داشته اند. 
حاصل اين جلسات نیز در مجموعه هايی با عنوان های داستان های 
يكشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه منتشر شده است. او که 
شايد بزرگ ترين مدرس داستان نويسی هم اکنون باشد، به وجود 
پیام در داستان اعتقاد دارد و می گويد: »هر کسی دوست داشته 

باشد داستان بخواند، می تواند نويسنده شود.«

 قصه گوی بزرگ
تقويم / زادروزعدد خبر

بچه كه بودیم یکی از 
شوخی های بچه های 
محل با آدم بزرگ ها نوشــتن عبارت »لطفا 
مــرا بشــویيد« روی ماشــين های كثيف 
محل بود. آن موقع تعداد ماشين ها كم بود 
و ماشــين دارها به ماشين هایشــان بيشتر 
می رسيدند. یادم هست كه روی داشبوردها 
هميشــه چيزی پهن می كردنــد؛ پارچه یا 
قالب بافی های مختلف. به آینه ماشين حتما 
چيزی آویزان بود. جعبه دســتمال كاغذی 
توی ماشين هميشه تزئينی بود و ماشين ها 
تقریبا هميشه تميز بودند. غيرمعمول نبود 
كه هر كسی را با هر شغلی كه داشت ببينی 
كه صبح به صبح ماشــينش را دســتمال 
می كشد. رســيدگی به ماشين طبيعی بود. 
این روزها كه تعداد ماشين های توی كوچه 
و خيابان از تعداد آدم ها بيشتر است، دیدن 
ماشين های كثيف هم طبيعی است. از طرفی 
هوای شهر كه قبال به دود آلوده بود، به سبزه 
گرد و خاک هم آراسته شــده و دیگر تميز 
نگه داشــتن خانه و ماشــين جزء محاالت 
ممکن شــده. در خانه انگار یــک الیه غبار 
دائمی شناور اســت كه با نخستين سکون 
هوا روی زمين، روی اثاثيه، روی ميز و دیوار 
و شيشه بنشيند؛ غباری كه حتی اگر هر روز 
هم گردگيری كنيم باز هم هست؛ رهایی از 
آن ممکن نيست. نبرد با غبار، نبردی جاری 
در خانه است؛ غباری كه وقتی خانه روشن 
باشد، به زیبایی در هوا می چرخد، بی رحمانه 
منتظر فرصت غفلت ماســت تا خانه را غرق 
كند. این روزها در زندگی از پيش شلوغ ما، 
دویدن های بيشتر توی خانه هم اضافه شده. 

تميز نگه داشتن خانه شده یک چالش دائمی. 
ما مدام با دســتمال مرطوب به جنگ غبار 
می رویم و غبار بــدون اینکه حتی لحظه ای 
عقب نشينی كند قاطعانه حمله می كند. این 
جنگی است كه در آن پيشاپيش باخته ایم. 
غبار از ما قوی تر است. حضورش سنگين تر 
است و سرعتش بيشتر. می توان پنجره ها را 
بسته نگه داشت و آوار غبار را كمی كند كرد یا 
اینکه با شعار »هر ساكن خانه، یک دستمال 
گردگيری«، همه خانواده را مسلح كرد بلکه 
به جای باخت مدام به غبار بتوانيم به نتایج 
مســاوی دســت پيدا كنيم. آن وقت شاید 
بشود یک بعد از ظهر آفتابی كه هوا هم كمی 
بهتر باشد، باز از ســکوت و سکون و تميزی 
در خانه لذت ببریم. هر چند كه غبار، همان 
موقع هم كه استکان چای را باال می بریم تا 
سر بکشــيم، آرام و بی عجله روی لبه ليوان 
می نشيند و منتظر می ماند تا فقط یک لحظه 

غفلت كنيم.

مان

شیدا اعتماد

لطفا مرا گردگیری کنید

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

از دو كه حرف می زنيم

دونده ها بــه خوبــی می دانند كه 
چرا دویدن را شــروع كرده اند؛ یک 
لحظه ای در زندگی، به هر دليل، تکان 
خورده اند و به خيابان و جاده و دشت و صحرا زده اند و همانجا 
زندگی شان به عنوان دونده شروع شــده؛ چيزی كه دونده ها 

نمی دانند این است كه اصال چرا به دویدن ادامه می دهند.
دونده ها، بارها در سرمایی كه سوزش استخوان را می سوزاند  یا 
گرمایی كه مغز را می جوشاند، در جاده های یخ زده و آسفالت های 
ورم كرده از گرما، خودشــان را لعن و نفرین كرده اند و همانجا 
قرص و قاطع به خودشان گفته اند كه بس است دیگر، این آخرین 
تمرین بود و دیگر خالص. كمــی بعد اما وقتی كه تمرین تمام 
می شود و ضربان پایين می آید و نفس ها مرتب می شوند، دنيا 
یکباره زیباتر می شود و شمارش معکوس برای تمرین پرفشار 
بعدی از همان جا آغاز می شود. بخشی از این تمایل برای دویدن 
دوباره، عهد و پيمانی است كه دونده ها به شکل اعداد و اهداف، 
در ابتدای هر فصل با خودشان و مربی شان می بندند. نخستين 
چيزی كه هر مربی ای از شما می پرسد این است كه هدفتان از 
دویدن چيســت. همه  چيز، با 5كيلومتر شروع می شود. وقتی 
كه 5كيلومتر را یک نفــس بدوید، یعنی نيمــی از راه را برای 
10كيلومتر رفته  اید و تمرین ها به آن سمت می رود. بعد نوبت به 
نيمه ماراتن یا هاف ماراتن می رسد و خب هاف ماراتن مقدمه ای 
بر ماراتن است. نهایت مسافت ها برای خيلی ها، همين جاست. 
اما برای خيلی ها، ماراتن شــروعی بر 60و 70و 100كيلومتر 
دویدن و فراتر از آن اســت. این اهداف و اعداد، در بعد مسافت 
هستند. به موازات این دنيا،  دونده ها در دنيای جادویی زمان هم 
تقال می كنند. چه وقت 5كيلومتر را زیر 25دقيقه خواهم دوید؟ 
10كيلومتر زیر 40دقيقه كه یکــی از بزرگ ترین هدف های 
انسان ها در سراســر دنياســت چطور؟ آیا به باشگاه نخبگان 
غيرحرفه ای دنيا كــه ماراتن را زیر 4ســاعت می دوند اضافه 
خواهم شد؟ رابطه عقده مانند دونده ها با اهدافشان، بخشی از 
دليل هميشه دویدن آنهاســت. وقتی به یک هدف می رسند، 
هدف دیگری كه مدت ها پس ذهنشان بوده اول صف می آید و 
بازی دوباره صفر می شود. بدن انسان هم اثر خود را بر این تقالی 
پایان ناپذیر برای دویدن و بيشتر دویدن دارد. دوندگان، بعد از 
دویدن های طوالنی و پرفشار، حالتی از سرخوشی بی نظيری را 
تجربه می كنند كه به آن »نشئگی دوندگان« گفته می شود. این 
حالت، معموال بعد از چندین كيلومتر دویدن معموال پرفشــار 
پيش می آید و دليل آن هم ترشح هورمون های خاصی در بدن 
است. این حالت هميشگی نيست و ميزان مسافت هم در افراد 
مشابه نيست اما دونده ها، وقتی یک بار آن را تجربه كرده باشند، 
هميشه در حسرت چشــيدن دوباره لذت آن هستند. دالیل 
دیگری هم هست كه دونده ها را در ســرما و گرما به جاده ها، 
خيابان ها و پارک ها می كشاند. به ســختی می توان یک دليل 
مشــخص را برای توجيه دویدن های هميشگی مشخص كرد 
اما همه دونده ها بعد از یک دوی بسيار طوالنی  یا بعد از آنکه در 
یک مسابقه به خط پایان می رسند، حسی را تجربه می كنند كه 
مخصوص خودشان است. شما تا درگير 
این زندگی سخت و طاقت فرسا و شيرین 
نشوید نمی توانيد آن حس سرخوشی 
و لذت را تجربه كنيــد. به قول آدهاراناند فين، 
روزنامه نگار سرشناس انگليسی 
كه چند كتاب درباره دویدن 
نوشــته، بعد از یک دویدن 
طوالنی، انگار همه  چيز در دنيا 
سر جای خودش قرار دارد 
و همه  چيــز در صلح 

كامل است.

آخر مصور

  زندان مجازی/ اثر: اوکتای بینگل

رونق بازار در ماه شوال/ بازار سنتی اهواز     عكس:فاطمه رحیماويان اول آخر
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 7استان
 بدون مرگ کرونایی

براســاس آخرین گزارش وزارت بهداشــت، در 
هفته دوم اردیبهشــت که هفته 115 ام از شیوع 
کرونا در کشور به شــمار می رود، 7استان کشور، 
موردی از مرگ کرونا ثبت نکردند. این استان ها، 
چهارمحال و بختیــاری، کهگیلویه و بویراحمد، 
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین 
و زنجــان بودند. هر چند که در ایــن میان اعالم 
شد که موارد بســتری در 8استان افزایش داشته 
است. به گزارش ایسنا، بررسی هفتگی وضعیت 
شیوع کرونا در کشــور در هفته دوم اردیبهشت 
امسال، نشــان می دهد در 26استان کشور، فوت 
ناشی از کرونا روند کاهش یا پایداری داشته است. 
گزارش ها نشــان می دهد، تعداد موارد سرپایی 
مثبت شناسایی شده در کشــور 5۰72نفر بوده 
اســت و همچنین تعداد موارد بستری جدید در 
هفته اخیر 1۰77نفــر و تعداد موارد فوتی جدید 

118نفر بوده است.

استان ها چه وضعیتی داشتند؟
در تهران، به عنوان پایتخت، در هفته اخیر، موارد 
مثبت شناســایی شــده، 2۴۰نفر، تعداد موارد 
بســتری جدید در هفته اخیــر 1۹6نفر و تعداد 
موارد فوتی جدیــد در هفته اخیــر 2۳نفر بود. 
در اســتان تهران در هفته اخیر، موارد بســتری 
ایستا و مرگ افزایشــی بود. این وضعیت سبب 
شد تا اســتان تهران از نظر بســتری و مرگ در 
حد متوسط کشوری قرار گیرد. در همین مدت 
در اســتان چهارمحال وبختیاری، موارد بستری 
افزایشی شــده و فوت کاهش داشت. میزان بروز 
موارد بستری از متوسط کشور باالتر بود  و میزان 
مرگ ومیر استان به صفر رسید. استان کهگیلویه 
و بویراحمد هم شرایط مشــابهی با چهارمحال و 
بختیاری داشــت. در این مدت هم در این استان 
موارد بســتری افزایش و فوت کاهش پیدا کرد. 
بروز موارد بستری از متوسط کشور باالتر و میزان 
مرگ ومیر در این هفته به صفر رسید. در کرمان، 
شرایط امیدوارکننده بود. در همین مدت، موارد 
بستری و مرگ ناشی از کرونا، روند کاهشی داشت 
و بروز موارد بستری از متوسط کشور باالتر و میزان 
مرگ ومیر در حد متوسط کشور است. در استان 
مرکزی هم مانند چند استان قبلی، روند بستری 
در هفته اخیر، افزایشی و موارد مرگ، کاهش پیدا 
کرده بود. موارد بســتری از متوسط کشور باالتر 
و میزان مرگ ومیر اســتان در حد متوسط کشور 
اعالم شــد. در یزد مانند کرمان، موارد بستری و 
مرگ کرونا، با هم کاهش پیدا کرده بود و براساس 
گزارش های رســیده، میزان بروز موارد بستری 
استان از متوسط کشور بیشتر و مرگ ومیر در حد 
متوسط کشور اعالم شــد. این روند در خراسان 
جنوبی هم تکرار شــده بود و میزان مرگ در این 
استان به صفر رســید. ایالم هم همین شرایط را 
تجربه کرد و جایگاه این اســتان را از نظر بستری 
و مرگ کرونا، در حد متوسط کشوری قرار داد. از 
میان این استان ها، گیالن، شرایط دیگری داشت. 
در این استان موارد بســتری ثابت ماند و تعداد 
فوتی ها افزایش پیدا کرد، به طوری که سبب شد، 
میزان موارد بستری و همچنین مرگ ها از متوسط 
کشور باالتر رود. بوشهر اما مانند استان های قبلی 
با کاهش موارد فوت و بستری مواجه و سبب شد 
تا میزان بروز موارد بستری و مرگ استان در حد 
متوسط کشوری قرار گیرد. در همین مدت استان 
لرســتان، با موارد بستری روبه رو شــد اما موارد 
فوتش نه کاهش داشت نه افزایش. همین وضعیت 
این استان را در شرایطی باالتر از متوسط کشوری 
قرار داد. در استان خراسان رضوی، روند بستری 
و مرگ کرونا، هر دو با هم افزایش پیدا کرد. بروز 
موارد بستری و میزان مرگ استان در حد متوسط 
کشور بود. در خراسان شمالی، اما در همین مدت، 
روند بستری و فوت استان نزولی بود. میزان بروز 
موارد بستری در حد متوسط کشور و مرگ ومیر 
استان به صفر رسید. در آذربایجان شرقی، موارد 
بستری باال رفت و مرگ ها پایدار ماند. بروز موارد 
بستری و میزان مرگ ومیر استان در حد متوسط 
کشور بود. در استان سمنان روند بستری و فوت 
کرونا، کاهشی بود و منجر شد تا میزان بروز موارد 
بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ ومیر 
استان صفر شــود. مازندران هم وضعیت با ثباتی 
در تعــداد فوتی ها تجربه کرد و بــا کاهش موارد 
بستری مواجه شــد. میزان بروز موارد بستری و 
میزان مرگ ومیر اســتان در حد متوسط کشور 
بود. در استان خوزستان موارد بستری پایدار بود 
و فوتی ها کاهش پیدا کرد.  در کرمانشاه، فوت باال 
رفت و بستری ها کم شد. درهمدان موارد بستری 
و مرگ کرونا، هر دو با هم کاهش داشت. در قزوین 
موارد بستری استان باال رفت اما فوتی ها کاهش 
پیدا کرد. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط 
کشور و مرگ ها به صفر رسید. در آذربایجان غربی، 
در همین مدت، موارد بستری کم شد و مرگ ها، 
پایدار ماند. اســتان فارس هم روند کاهشــی در 
بستری ها و مرگ های کرونایی را تجربه کرد. روند 
بستری در قم هم کاهشی بود، اما میزان فوتی ها در 
این استان در هفته اخیر، روند صعودی داشت، با 
این حال وضعیت این استان در بستری و مرگ، در 
حد متوسط کشور بود. در هفته اخیر، اصفهان هم 
از نظر موارد بستری و مرگ، روند کاهشی را تجربه 
کرد. روند بستری در اردبیل پایدار بود و مرگ ها 
کاهش پیدا کرد. استان البرز، هم روند کاهشی در 
بستری داشت و موارد فوتش، پایدار ماند. هرمزگان 
نیز چنین شرایطی را تجربه کرد. در استان گلستان 
اما، موارد بســتری باال رفــت و در مقابل مرگ ها 
کاهشی بود. در زنجان بســتری و فوت کرونا، هر 
دو وضعیت پایداری داشت. در کردستان هم موارد 
بســتری کاهش داشــت و فوتی ها پایدار بود. در 
سیستان و بلوچستان، بستری و مرگ کرونا، روند 
نزولی داشت و منجر شد تا بستری و مرگ کرونا 

در این استان از متوسط کشوری هم کمتر شود.

سالمت

فروش داروهای اینترنتی؛ بدون تاریخ، بدون اثر

وزارت بهداشــت به صراحت اعالم کرده، فروش 
اینترنتی دارو غیرقانونی است و هیچ داروخانه ای 
حق عرضه این محصوالت به صورت آنالین را ندارد. 
با این حال بررسی های همشهری نشان می دهد 
که داروها نه تنها از ســوی برخی اپلیکیشن ها و 
سایت ها، بلکه از سوی داروخانه های رسمی هم 
در فضای مجازی فروخته می شــود. البته بهرام 
دارایی، رئیس ســازمان غذا و دارو چندی پیش 
در این باره گفته بود که »براســاس ضابطه ای که 
از سوی سازمان غذا و دارو ابالغ شده، داروخانه ها 
تنها محلی هســتند که می توانند صفحه فروش 
اینترنتی داشته باشند، اما فروش اینترنتی دارو 
ندارند و تنها عرضه داروهــای طبیعی، گیاهی، 
مکمل ها، شیرخشک  و برخی تجهیزات مصرفی 
پزشکی به صورت اینترنتی مجاز است.« علیرضا 
رحیم نیا، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد 
و پاسخگویی به شــکایات وزارت بهداشت اما بر 
فروش اینترنتی دارو از ســوی برخی داروخانه ها 
تأکید کرده است. او گفته: »فروش اینترنتی دارو 
تخلف اســت. در این خصوص جلساتی برگزار و 
مقرر شــد داروخانه هایی که به صورت اینترنتی 
دارو می فروشند، شناسایی شده و عالوه بر قطع 
سهمیه دارویی شــان، به کمیسیون ماده 2۰ نیز 
معرفی شــوند.« اقدام غیرقانونی داروخانه ها نه 
به صورت مســتقیم که با فعالیت مشترک برخی 
ســایت های غیرمجاز و حتی اپلیکیشن ها انجام 
می شود؛ این در حالی است که در قانون تجارت 
الکترونیــک در ماده8 به صراحــت آمده که اگر 
کاالیی فروش اینترنتــی دارد، باید مبدا و مقصد 
آن به صورت کامل مشــخص شود، اما حداقل در 
فروش های اینترنتی به هیچ عنوان مشخص نیست 
که دارو از کدام مبدأ تهیه شده است؛ داروخانه؟ 
خیابان ناصرخسرو یا شــرکت های تولیدکننده 
قانونی؟ همه اینها در شرایطی است که با فعالیت 
گسترده این داروفروشان مجازی، آسیبی که وارد 
می شود به مردم اســت؛ چراکه عرضه داروهای 
تاریخ مصرف گذشته و قاچاق و مکمل های مثال 
خارجی اما بی کیفیــت، هم پول مــردم را هدر 
می دهد و هم زمان طالیی آنها برای دسترسی به 
دارو و درمان را. همشهری در گفت وگو با فعاالن 
تولید، توزیع و عرضه دارو و مکمل ها به اطالعات 
جدیدی در این زمینه دست پیدا کرده که نشان 
می دهد بسیاری از داروهایی که به صورت اینترنتی 
فروخته می شوند، داروهای تاریخ مصرف گذشته  
و بی اثر هســتند که در بســیاری از مواقع به نام 
یک برند خارجی و به قیمت بسیار باال به فروش 

می رسند.

اشتباهات فاحش در فروش اینترنتی دارو 
یکی از این داروخانه داران در شمال تهران درباره 
فروش اینترنتی دارو توضیحاتی به همشــهری 
می دهد.او می گویــد: »ماجرا تنهــا ممنوعیت 
فروش اســت؛ درحالی که نظارت درستی وجود 

ندارد و به راحتی می توان دارو را اینترنتی عرضه 
کرد، نیازی هم نیست که سایت داروخانه باشد، 
با همین ســایت های موجود و اپلیکیشن ها هم 
می توان توافــق کرد و دارو را فروخت. ســازمان 
غذا و دارو هنوز نتوانســته جلوی این اتفاقات را 
بگیرد.« این داروخانه دار که نخواســت نامش در 
گزارش بیاید، به شکایت وزارت بهداشت از یکی از 
اپلیکیشن های  اینترنتی عرضه دارو اشاره می کند 
و می گوید: »چیزی که ما شنیدیم، تنها جریمه 
درنظر گرفته شده برای این اپلیکیشن متخلف، 
5میلیون تومان بود که به راحتی پرداخت شــد 
و حاال آنها همچنان به کارشــان ادامه می دهند. 
داروخانه ها در سایت های متعلق به خودشان تنها 
مجاز به عرضه مکمل ها و محصوالت بهداشــتی 
و آرایشی هســتند، اما به دلیل کم شدن درآمد 
فروش دارو بعد از مدتی اقدام به فروش اینترنتی 
دارو می کنند که کار اشتباهی است؛ چراکه باید 
مسئول فنی بر عرضه دارو به بیمار نظارت کند، اما 
در فروش آنالین چنین اتفاقی نمی افتد.« به گفته 
او، نه تنها داروهای بدون نسخه که حتی داروهای 
نســخه دار هم اینترنتی فروخته می شوند: »تنها 
درباره برخی داروها الزام ثبت در ســامانه تی تک 
وجود دارد، داروهایی که نیاز بــه ثبت ندارند را 
می توان اینترنتی هــم فروخت.« امیر محمدی، 
مسئول فنی یکی دیگر از داروخانه هاست. او هم 
درباره پیامدهای فــروش اینترنتی دارو توضیح 
بیشــتری می دهد و به همشهری می گوید: »اگر 
مسئول فنی نظارت نداشته باشد، می تواند منجر 
به عرضه داروی اشــتباه یا دستور اشتباه مصرف 
شــود. با این شــرایط تجویزهای خودسرانه هم 
افزایش پیدا کرده اســت. حتی افزایش مصرف 
آنتی بیوتیک ها یا قرص هــای اعصاب و روان هم 
ناشی از همین خرید و فروش های اینترنتی و بدون 

تجویز پزشک است.« 

 عرضه آنالین دارو مخرب است
سعید بوربور، مسئول یکی از داروخانه ها در شمال 
تهران هم معتقد اســت که عرضــه محصوالت 
دارویی از ســوی داروخانه ها باید با نظارت جدی 

سازمان غذا و دارو همراه شود. او هم به همشهری 
توضیح می دهد: »شرایط برای همه یکسان نیست. 
داروخانه ها به دنبال ســود خودشــان هستند و 
برخی از آنها چه با نســخه و چه بدون آن، اقدام 
به فــروش دارو می کنند که اصال بــه نفع مردم 
نیست. عرضه آنالین دارو بر بستر اینترنت، تحت 
نظارت سازمان غذا و دارو و با تأیید مسئول فنی، 
می تواند به نفع بیمار باشــد، اما اگر قرار باشــد 
که همین رویه فعلی ادامه داشــته باشد، عرضه 
آنالین دارو مخرب است.« او همچنین به قاچاق 
دارو از ســوی داروخانه دارها هم اشاره می کند و 
می گوید: »برخــی از داروخانه ها به صورت علنی 
در حال قاچاق دارو به کشور عراق هستند. برای 
نمونه خرید مکمل در پکیج هــای 1۰هزار تایی 
یا آموکسی ســیلین ۳۰ هزارتایی بر چه اساسی 
صورت می گیرد؟ کامال واضح است که این حجم 
از محصــوالت را برای عرضه در تهــران یا دیگر 
استان ها نمی خواهند. هزار و یک ترفند برای چنین 
خریدهایی وجود دارد و هیچ نظارت جدی ای بر 
آن نیست. آنها با همین خریدهای عمده و غیرنقد 
باعث ورشکستگی داروخانه های دیگر می شوند؛ 
چرا که داروخانه های دیگر مجبور می شوند همان 
محصول را به صورت نقدی از آنها خریداری کنند.« 
او به نابرابر بودن نظارت ها در عرضه این محصوالت 
از سوی داروخانه ها و دیگر ســایت ها هم اشاره 
می کند و می گوید: »بیمار اگر دارو یا مکملی را از 
ما بخرد و گزارش نامناسب به 1۹۰ یا 1۴۹۰ بدهد، 
بالفاصله از سوی وزارت بهداشت پیگیری می شود، 
اما چه کسی مســئول نظارت بر فروش اینترنتی 
است که هیچ وابستگی ای به داروخانه ها ندارند و 

با جان مردم بازی می کنند.« 

 دستکاری تاریخ مصرف برخی داروها
اما فروش آنالین محصوالت دارویی و مکمل ها 
به همین جا ختم نمی شــود، چنــد عضو فعال 
در شــرکت های تولیدکننده این محصوالت که 
نخواستند نام شــان در گزارش بیاید، اطالعات 
قابل توجهــی می دهند. یکی از آنهــا راننده ای 
اســت که در زمینه پخش مکمل هــا، فعالیت 

می کند. او به همشــهری می گویــد: »از وقتی 
که واردات مکمل به کشــور کم شــد، تخلفات 
افزایش پیدا کرد. هنوز هم بسیاری از مکمل های 
خارجــی در داروخانه ها وجــود دارد و با توجه 
به پایان تاریــخ مصرف، باید مرجوع شــوند. به 
همین دلیل شــرکت ها این محصــوالت را پس 
می گیرند و با تغییر تاریــخ، دوباره به بازار عرضه 
می کنند. بخشــی از این داروها در داروخانه ها 
توزیع می شــود و بخشی هم ســر از سایت های 
اینترنتی درمی آورند.« او درباره اینکه تغییر تاریخ 
عمدتــا روی چه محصوالتی صــورت می گیرد، 
هم توضیح می دهــد: »این موارد بیشــتر برای 
داروهای خارجی اتفاق می افتــد که دیگر وارد 
کشور نمی شــود یا داروهایی که ما نمی توانیم 
مشابه آنها را تولید کنیم. برخی داروها هم به نام 
داروی خارجی عرضه می شوند اما تولید داخل  اند. 
روی جعبه این محصوالت، عنوان تحت لیسانس 
شرکت های مطرح خارجی زده شده اما هیچ اثری 
از مواد تولیدکننده محصوالت خارجی نیســت 
و کیفیت محصــول اصلی را هم نــدارد.« مدیر 
کنترل کیفیت یک شــرکت تولیدکننده مکمل 
هم حرف های دیگری می زند. او درباره اینکه آیا 
تمام شدن تاریخ انقضای داروها و مکمل ها برای 
مصرف کننده آسیب زاست؟ توضیح می دهد: »این 
اقدام درباره مکمل ها آسیبی برای مصرف کننده 
ندارد و تنها ماده مؤثره آنها از بین رفته اســت. 
اما دربــاره داروها ماجرا کامال متفاوت اســت و 
می تواند رونــد درمان را مختل کنــد.« به گفته 
او، هم اکنون در سطح داروخانه ها و حتی فروش 
آنالین، بســیار به ندرت مکمل و داروی خارجی 
اصل وجود دارد و مردم باید آگاه باشند که برای 
این محصوالت هزینه نکنند: »مردم اگر یک دارو 
یا مکمل با کیفیت ایرانــی را می خرند، می دانند 
که اثربخشی بیشتری نسبت به دیگر محصوالت 
خارجی موجود در بازار دارد.« او در پاسخ به این 
سؤال که آیا نظارتی بر عرضه محصوالت دارویی 
و مکمل ها از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا 
و دارو وجود دارد؟ می گوید:» وزارت بهداشــت 
حدود ۳، ۴سال پیش به شرکت های تولید کننده 

و واردکننــده فرصت یکســاله داد تا خط تولید 
داخلی را بــرای دارو و مکمل های خارجی ایجاد 
کنند. در این مدت بســیاری از شرکت ها تالش 
کردند فرمول مواداولیه داروها را بخرند و تحت 
لیســانس همان شــرکت خارجی، تولید داخل 
داشته باشند اما موفق نشــدند و شاید از حدود 
1۰۰شرکت تنها 5یا 6شــرکت توانستند تولید 
مشابه خارجی داشته باشند. حاال بسیاری از این 
شرکت ها محصول بی کیفیت را در ظاهر با نام و 
تحت لیسانس شرکت خارجی تولید می کنند که 
به هیچ عنوان واقعی نیست.« به گفته او عملکرد 
برخی پزشکان باعث می شــود که عرضه دارو و 
مکمل هــای بی کیفیت همچنان ادامه داشــته 
باشد:»ما شکایت هایی از برخی پزشکان درباره 
کم اثر شــدن محصوالت داریم و برخــی از آنها 
تمایل به تجویز داروهای ایرانی از شــرکت های 
خوب داخلی دارند. اما تعدادشــان زیاد نیست، 
برخی دیگر هم به صورت درصدی با شــرکت ها 
توافق و همان داروی بی کیفیت را به بیمار تحمیل 

می کنند.« 

قاچاق عمده مکمل و داروهای قوای جنسی 
به عراق 

یک ویزیتــور مکمل دارویی هــم درباره قیمت 
پایین برخی از مکمل ها و داروها در ســایت های 
اینترنتی نسبت به داروخانه ها، هم به همشهری 
توضیح می دهد و می گوید: »ما هم اکنون دارو یا 
مکمل خارجی نداریم و اگر هم باشــد به صورت 
قاچاق و یا مســافری وارد کشــور می شــود که 
شــرایط نگهداری آنها به هیچ عنوان مناســب 
نیســت. بیشــتر ســایت های اینترنتی وابسته 
بــه داروخانه ها هســتند و محصوالتشــان را از 
همان جا تهیــه می کنند. برخی هم مســتقیما 
با خــود تولیدکننده ها ارتباط دارنــد و با توجه 
به حذف شــدن واســطه ها محصول ارزان تری 
دریافت می کنند. نکته عجیبــی که من در این 
مدت درباره محصوالت خارجی دیدم، نگهداری 
برخی از ایــن داروهــا و آمپول هــا و مکمل ها 
خارج از محیــط یخچالی و در انبــار غیرمجاز 
داروخانه هاست، چرا که اگر بازرس آنها را ببیند، 
حتما داروخانه پلمب می شــود. تقریبا هیچ یک 
از این محصوالت به صورت اســتاندارد نگهداری 
نمی شوند و حتی اگر آسیبی به مصرف کننده وارد 
نکنند، اثربخشی هم نخواهند داشت.«  او درباره 
اینکه آیا خریدهای عمده از ســوی داروخانه ها با 
هدف قاچاق دارو به کشــورهای همسایه انجام 
می شود؟ هم توضیح می دهد:»بسیاری از مکمل ها 
و داروهای توانبخشــی قوای جنســی به عراق و 
کردستان قاچاق می شود. ما مشتری هایی داریم 
که می توانند دو ســوم محصول ماهانــه ما را به 
اربیل عراق قاچاق کنند و پول خوبی هم برای آن 
می دهند. شرکت های تولیدکننده یا داروخانه ها 
به صورت قانونی اجازه چنین کاری را ندارند اما با 
فاکتورسازی  و تقسیم کردن فروش عمده محصول 

به نام چند شــرکت و داروخانه 
در نهایــت در زنجیره توزیع، به 
راحتی دارو قاچاق می شــود.«

 فروش آنالین و غیرقانونی ترامادول و داروهای سقط جنین
بررسی های میدانی نشــان می دهد که داروخانه ها به طور رسمی، اقدام 
به فروش آنالین دارو نمی کنند و هم اکنون تنها محل عرضه مشــخص 
دارو به صورت آنالین، یک اپلیکیشن اینترنتی شناخته شده است؛ این 
موضوعی است که علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به آن 
اشاره می کند و به همشهری می گوید: »سازمان غذا و دارو از این اپلیکیشن 
شکایت کرده و حکم آن را گرفته، اما هنوز منجر به توقف این فعالیت نشده 
است.« به گفته فاطمی اگر داروخانه ای در این باره تخلف کند، به راحتی 
از سوی وزارت بهداشــت برخورد صورت می گیرد و سهمیه دارویی آنها 
قطع می شود، اما درباره این اپلیکیشن و سایت های غیرمجاز دیگر که در 
زمینه عرضه دارو فعالیت می کنند و مجوز ندارند، هیچ اتفاقی نمی افتد: 
»براساس قانون کسانی که در امور پزشکی دخالت می کنند باید از وزارت 
بهداشت مجوز داشته باشند اما این سایت های غیرمجاز عرضه کننده دارو 
هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو برای فروش و پخش ندارند و در این باره 
تله قانونی وجود دارد.« به گفته فاطمی مهم ترین آسیب  فروش اینترنتی 
دارو، همان کاالهای تقلبی و قاچاق است که در دنیا فراوان است: »درباره 
توزیع آنها در کشور ما عدد و رقم واقعی وجود ندارد اما در برخی کشورها 

که نظارت بسیار کمی بر توزیع دارو وجود دارد، این عدد به 40درصد هم 
می رسد.« نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به فروش آنالین ترامادول و 
داروهای سقط جنین اشاره می کند و می گوید: »برخی داروهای دیگر مثل 
کورتون ها هم اکنون به صورت آنالین با قیمت بسیار باال به فروش می رسند. 
فروش غیرقانونی اینترنتی دارو بدون نسخه و با نسخه در حال انجام است و 
قیمت داروها را هم خود همین سایت ها تعیین می کنند که در بیشتر موارد 
گران تر از قیمت اصلی است.« او البته معتقد است که پزشکان هم باید در 
این باره آگاهی الزم را به بیماران بدهند و براساس موجودی کشور اقدام به 
تجویز دارو کنند: »ریشه مشکالت این چنینی به در دسترس نبودن برخی 
داروهای خارجی بر می گردد که از سوی گروهی از پزشکان تأیید می شود. 
آنها به بیمار اصرار می کنند برند خارجی یک دارو یا آمپول را تهیه کند. 
بیمار سرگردان بازار سیاه و داروخانه ها می شود و جالب است که برخی از 
آنها داروی قاچاق را با هزینه ای بیش از 20برابر قیمت واقعی به بیمار عرضه 
می کنند.« به گفته او، در کشور حدود 40دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد 
و باید با هماهنگی سازمان غذا و دارو و همکاری قوه قضاییه، عوامل فروش 
اینترنتی دارو شناسایی شوند. تشخیص داروی اصل از تقلبی کار راحتی 
نیست و نباید اجازه داد با کمبود دارو، مردم مجبور به خرید از ناصرخسرو 

یا داروخانه های اینترنتی شوند.

نکته

مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار

گزارشی از فروش اینترنتی دارو و مکمل های قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته که به نام برندهای خارجی و با قیمت های باال عرضه می شوند

یکــی از داروخانــه داران 
در تهـــــــــران: شــکایت 
وزارت بهداشــت از یکی 
از اپلیکیشن های فروش 
دارو، تنهــا بــه جریمــه 5 
میلیــون تومانــی ختــم 
شــد و آنهــا همچنــان بــه 
کارشان ادامه می دهند. 
داروخانه هــا تنهــا مجاز 
اینترنتــی  فــــــروش  بــه 
مکمل هــا و محصــوالت 
بهداشــتی و آرایشــی اند 
امــا بــه دلیــل کــم شــدن 
درآمــد فــروش دارو بعــد 
از مدتی اقدام به فروش 
اینترنتــی دارو می کننــد 
که تخلف و اشتباه است 
و باعث آســیب بــه بیمار 

می شود

برخــی از داروخانه هــا 
در  علنــی  صــورت  بــه 
حــال قاچــاق دارو بــه 
کشــور عــراق هســتند. 
خـــــــرید مــــکـــــمـــــــل در 
پکیج های 10 هــزار تایی 
آمـــوکــــــسی سیلین  یــا 
30هزارتــــایــــــی، بــرای 
عرضــه در تهــران و دیگر 
شــهرها نیســت. هــزار و 
یک ترفند هم برای چنین 
خریدهایــی دارند و هیچ 
نظارت جدی ای برای آن 

نیست

یــک ویـــــزیتــــور فــروش 
مکمـــل هـــــای دارویــی: 
در حــال حاضــر دارو یــا 
مکمل خارجی در کشور 
نداریــم و اگــر هم باشــد 
بــه صــورت قاچــاق و یــا 
مســافری وارد می شــود 
کــه شــرایط نگهــداری 
عنــوان  هیــچ  بــه  آنهــا 
مناســب نیســت. نکتــه 
عجیبــی کــه مــن در ایــن 
مدت درباره محصوالت 
خارجی دیدم، نگهداری 
برخــی از ایــن داروهــا و 
آمپول هــا و مکمل هــا، 
خارج از محیط یخچالی 
غیرمجــاز  انبــار  در  و 
داروخانه هاســت، چــرا 
کــه اگــر بــازرس آنهــا را 
ببینــد، حتمــا داروخانــه 

پلمب می شود

علــی فـــاطــــــمی، نایــب 
انـــجــــــمـــــــن  رئــــیـــــــس 
داروســازان ایــران: اگــر 
فــروش  داروخانــه ای 
اینترنتــی دارو داشــته 
باشـــــــد، بــه راحتــی از 
ســوی وزارت بهداشــت 
برخورد صــورت می گیرد 
و ســهمیه دارویــی آنهــا 
قطع می شود، اما درباره 
غیرمجــاز  ســایت های 
فروش دارو هیچ اتفاقی 
نمی افتــد چــون مجوزی 
ندارند. بر اساس قانون 
کســـــانــــــــی کــه در امــور 
پزشکی دخالت می کنند 
باید از وزارت بهداشــت 
مجوز داشــته باشــند اما 
این سایت های غیرمجاز 
عرضــه کننــده دارو هیــچ 
مجــوزی از ســازمان غذا 
و دارو بــرای فــروش و 

پخش ندارند
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 بسیج سازندگی
 نماد حکمرانی مردم پایه

 سرنوشت 
پیام رسان های بومی 

 بهره برداری از ترمینال
 جدید شرق تا پایان سال

گروه های جهادی در قالب بسیج سازندگی برکتی 
هستند که دولت ها از آنها بهره مند شده اند

مدیرعامل پیام رسان گپ می گوید رشد پیام رسان های 
داخلی با یک شیب منطقی در حال افزایش است

مهدی پیرهادی: شهرداری تهران برای تکمیل پروژه 
پایانه شرق 1۰8میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است
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معظم انقالب فرمان تشکیل بسیج سازندگی را صادر 
کردند.

بازویتوانمنددولتها
مدیر مرکز مطالعــات و هدایت حرکت های جهادی 
سازمان بســیج سازندگی کشــور تأکید کرد: امروز 
42هزار گروه جهادی در 165قــرارگاه جهادی قرار 
دارند که حاصل توانمندی آنهاست. این جهادگران در 
بسیاری از عرصه های مهم همچون روزهای کرونایی 
نشــان دادند که بازوی توانمندی هستند. همچنین 
در رخدادهایی همچون وقوع ســیل، زلزله، حوادث 
ناگوار و غیرقابل پیش بینی، جهاد گران نشان دادند که 
اثرگذار هستند. رهبر معظم انقالب در مورد جهادگران 
بســیج ســازندگی فرموده اند: »گروه های جهادی 
دنباله رو مکتب حضرت زهرا)س( هستند.« همچنین 
فرموده اند: »کار جهادی، به معنای کار برخاســته از 
ایمان و به کارگیرنده هر چه بیشتر از ظرفیت وجودی 
انسان است و این دو هیچ یک، نقطه پایان ندارد؛ پس 
کار جهادی می تواند ده ها و صدها برابر، کیفیت داشته 

و ارتقا و گسترش یابد.«
ایل بیگی با اشاره به سالروز تشکیل بسیج سازندگی 
گفت: از 17اردیبهشــت تا 27اردیبهشت رزمایش 
10روزه بسیج سازندگی است که گروه های جهادی 
در نقــاط محــروم در تمامی شهرســتان ها حضور 
می یابند و تحت عنوان »شــکوه هجرت« به فعالیت 
و خدمت رســانی می پردازند. بدیهی اســت که این 
خدمت رســانی در عرصه های مختلــف تخصصی 
همچون پزشــکی، حقوقی، کشــاورزی، عمرانی، 

فرهنگی و... است.
مدیر مرکز مطالعــات و هدایت حرکت های جهادی 
سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه تمام 
افراد و گروه ها می توانند در بسیج سازندگی فعالیت 
داشته باشند، گفت: یک سامانه تحت عنوان»اطلس 

جهادی« وجود دارد که افراد و اقشار می توانند در آن 
ثبت نام کنند و کار جهادی انجام دهند؛ به عنوان نمونه 
چند دانشجو، چند پزشک یا... می توانند تحت عنوان 
یک گروه در این سامانه ثبت نام کنند. هر فرد می تواند 
به صورت جداگانه در این ســامانه نیز ثبت نام کند. 
بدیهی است که می توانند در هر عرصه ای که نیازمند 
کار جهادی است این افراد مشارکت داشته باشند و 

به صورت آتش به اختیار عمل کنند.
ایل بیگی با اشاره به اینکه فعالیت های بسیج سازندگی 
در عرصه داخلی خالصه نمی شود، گفت: گروه های 
جهــادی در عرصه های بین الملل نیــز فعالیت و در 
کشورهایی همچون یمن، ســوریه، عراق و... حضور 
فعال دارند. درواقع گروه های جهادی بسیج سازندگی 
بدون مرز هســتند. مدیر مرکز مطالعــات و هدایت 
حرکت های جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور بر 
این نکته نیز تأکید کرد که گروه های جهادی همواره 
کارآمدی داشته اند و بازوی توانمند دولت نیز محسوب 
می شوند. نمونه آن را در طرح شهید سلیمانی در زمان 
کرونا شاهد بودیم که چگونه به صورتی ضربتی به مردم 
خدمات رسانی کردند. در نمونه های دیگر می توان از 
طرح های محرومیت زدایی و خدمت رسانی مردمی 
نیز مثال زد. درواقع گروه های جهادی در قالب بسیج 
سازندگی برکتی هستند که دولت ها نیز همواره از آنها  

بهره مند شده اند.

احیایسازمانیپربرکت
 با توجه به سخنان ایل بیگی می توان اینگونه نتیجه 
گرفت که گروه های جهادی در عیــن اینکه الگوی 
خدمت در جامعه هســتند ســرمایه اجتماعی نیز 
محسوب می شوند؛ سرمایه ای که خوب است دوباره در 
قالب سازمان احیا شود؛ هر چند رویه دولت سیزدهم 
از ابتدا بر احیای این سازمان بوده است؛ تا جایی که 
اساسنامه »شــورای عالی جهادی ســازندگی، امور 

عشایر و توسعه روســتایی« در این دولت ابالغ شد. 
به نظر می رسد که احیای ســازمان جهاد سازندگی 
و ســازمان های جهادگر در عین اینکه بازوی کمکی 
دولت محسوب می شود، می تواند بستر سرمایه ساز 
اجتماعی نیز محسوب شود. البته نباید از یاد ببریم 
که اگر سازمان جهاد ســازندگی در ابتدای انقالب با 
هدف توسعه روستایی شــکل گرفت و اصول آن به 
دوران جنگ و سازندگی هم تسری یافت، امروز عرصه 
جهاد اگر نگوییم کمی پیچیده و متفاوت که متنوع 
است و شناســایی عرصه ای که نیازمند سازندگی از 
نوع جهادی باشد، مهم تر از همیشــه است؛ چراکه 
کشور با مجموعه ای از چالش ها دست به گریبان است 
که از قاچاق سوخت تا تأمین آب  شرب و کشاورزی 
گستردگی دارد که هریک به نوعی نیازمند سازندگی 
هستند و البته به گونه ای فراتر از ساختارهای منفعل و 
دست وپاگیر کنونی است؛ ضمن اینکه نباید فراموش 
کرد که جنس محرومیــت در روزگار ما تغییر کرده 
است و آسیب های ناشی از سوء مدیریت نیز تولید فقر 
و محرومیت می کند. از این رو نیاز اســت که با حفظ 
گفتمان جهــادی و جهادگری زمینــه فعالیت های 
جهادی نیز گسترش پیدا کند. نباید از نظر دور داشت 
که حفظ و احیــای گفتمان جهــادی در قالب یک 
سازمان می تواند تله های خود را داشته باشد؛ از این رو 
برخی معتقدند که فعالیت هــای جهادی را می توان 
در قالــب گروه های مردمی، نهادهــای غیردولتی و 
در قالب تشکل های بسیج گســترش داد. به عبارتی 
هرقدر جهاد و جهادگری از رویه هــای بروکراتیک 
فاصله گیرد، برکت آن بیشــتر حفظ می شود. نباید 
این نکته را نیز فراموش کرد از ابتدای انقالب تاکنون 
بسیاری از چالش ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی 
به مدد همین گروه های جهادی و مردمی مرتفع شده 
اســت؛ بنابراین نادیده گرفتن این ذخیره پربرکت 

ناسپاسی است.

بسیجسازندگی؛نمادحکمرانیمردمپایه
گروه های جهادی در قالب بسیج سازندگی برکتی هستند که دولت ها نیز همواره از آنها بهره مند شده اند

نقددولتدرحذفارزترجیحی
عقبهسیاسیدارد

باید بین 2موضوع مورد نقد این روزها در جامعه تفکیک قائل 
شد و آنها را از یکدیگر متمایز کرد. موضوع اول مسئله اصالح 
نظام ارزی و دوم اصــالح نظام حمایتی اســت. آنچه اکنون 
مدنظردولت و مجلس است و از ســال 97به این سو، کشور و 
اقتصاد آن را به سمت فساد و ناکارآمدی برد، مسئله اخالل در 
نظام ارزی است. در گذشــته هر ایرانی اگر نیازمند استفاده از 
ارز بود باید این ارز را به قیمت 5700 و حتی تا 30هزارتومان 
خریداری می کرد اما در مقابل عده ای به دلیل ارتباطات خود 
با بانک مرکزی و وزارتخانه ها می توانستند به نرخ 4200تومان 
ارز تهیه کنند و رانت دست کم 20هزار تومانی به ازای هر دالر 
بگیرند. درسال گذشته این عدد با جمع بندی ای که از مقدار 
ارز تخصیصی 4200تومانی داشتیم به 320هزارمیلیارد تومان 
رسید. بارها شاهد بوده ایم که تولید کنندگان واقعی کشور از 
مشکالت نظام ارزی کشــور گالیه می کردند و می گفتند این 
روش پرداخت یارانه های ارزی نه تنها منجــر به بهبود تولید 
نشده بلکه حتی به صادرات نیز لطمه وارد کرده است. از سوی 
دیگر، شیوه کنونی پرداخت یارانه ها مشکالت دیگری نیز در 
کشور ایجاد کرده است؛ به عنوان مثال سال گذشته 16میلیارد 
دالر ارز ترجیحــی به بخش تولید پرداخت شــد اما تورم این 
بخش به 100درصد رســید. این نشــان دهنده این بود که با 
درنظر گرفتن سال های قبل تر از آن بالغ بر 100میلیارد دالر 
ارز 4200تومانی به بخش تولید داده شده که اگر مابه التفاوت 
آن را حساب کنیم، این عدد از نظر ریالی به هزارهزارمیلیارد 
تومان رانت و یارانه می رســد؛ عددی معادل یک سال کامل 
بودجه کشور. در عمل شــاهد بودیم این نظام پرداخت یارانه 
نه تنها کمکی به تولید نکرده است بلکه مانع از ایجاد تورم نیز 
نشده است. تجربه نشــان می دهد از سال57تا سال81چوب 
همین شیوه کنونی تخصیص ارز در قالب یارانه را خورده ایم. 
این روند سال81اصالح شــد. این مشکل اما با حجم کمتر در 
فاصله ســال های 82تا 91نیز دوباره و با شیبی مالیم تر تکرار 
شد. بســیاری از تحلیل هایی که امروز در نقد دولت در اصالح 
نظام ارزی انجام می شــود عقبه آن ناشی از سوءاستفاده های 
سیاسی و اقتصادی اســت. باید بگویم که دولت در سال های 
اخیر ارزنفتی و 4200تومانی نداشت و ناچار بود برای تامین 
نیازهای ارزی کشور از بازار آزاد ارز به نرخ 25هزار تومان تهیه و 
آن را درقالب ارز ترجیحی به واردکنندگان بدهد. این حرف من 
نیست، این موضوعی اســت که رئیس کل بانک مرکزی رسما 
نیز اعالم کرده است. از سوی دیگر، مردم باید بدانند که اصالح 
نرخ ارز مترادف با افزایش قیمت کاالها نیست؛ یعنی به جای 
اینکه ارز 25هزارتومانی را به تعداد معدودی بدهیم، این یارانه 
را به حلقه آخر یعنی مصرف کننده بدهیم بدون اینکه اتفاقی 
رخ دهد اما چند نکته وجــود دارد؛ اول اینکه ما برای این کار 
باید با هم گفت وگو کنیم. دولــت نمی خواهد مردم را ناراضی 
کند و این گفت وگو می تواند مانع ناراضی تراشی در جامعه شود. 
ازسوی دیگر، مدلی که دولت در اصالح نرخ ارز در پیش گرفته 
است حتما پیامدهای قیمتی دارد. دولت باید منابعی را پیش 
از اجرای این طرح در اختیار مردم بگذارد. معتقدم می شود به 
هر ایرانی دست کم 300هزار تومان یارانه داد. اختصاص این 
مبلغ نیز منجر به افزایش نقدینگی نمی شود چرا که قرار نیست 
از بانک مرکزی اســتقراضی صورت بگیرد که پایه پولی را باال 
ببرد. در جمع بندی باید بگویم سیاست فعلی ما فسادزاست و 
باید اصالح شــود. اصالح آن نظام به شیوه اصالح برمی  گردد. 
اگر دولت قصد دارد یارانه را به مصرف کننده بدهد باید یارانه 
را قبل از مصرف به او پرداخت کند. از سوی دیگر، همانطور که 
از گذشته و حال سوءاستفاده گرانی بودند، در این مرحله هم 
خواهند بود. دولت در فرایند اجرای طرح باید وارد جزئیات شود 
و جریان نظارت خود را تقویت کند تا دست سوءاستفاده گران 
را قطع کند. جریــان نظارت در این روش ســخت تر از روش 
کنونی است و این نیازمند برنامه ریزی است تا طرح به درستی 

و دقیق اجرا شود.

علی بابایی کارنامی
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس

مردم بابت معیشت و اقتصاد مطالبات 
و ســؤاالت بحقــی دارنــد، اما ایــن دلیل 
نمی شــود بانیان وضع موجود به دنبال 
تطهیر خود و تغییــر وضعیت از بدهکار 
بــه طلبــکار بــوده و در مناظــرات ۱۴۰۴ 
طوری ژست بگیرند که گویی مملکت را 

گلستان تحویل داده اند. / تسنیم 

شهرام ایرانی
فرمانده نیروی دریایی

نیروی دریایی لبه دفاعی نیروهای مسلح 
جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه در 
عمق بیش از۲ هــزار کیلومتری آب های 
آزاد حضــور دارد و از منافــع جمهــوری 
اســامی ایران دفاع می کند. نــگاه ما به 
عمــق آب هــای آزاد اســت و می خواهیم 
در عمق بیش از ۲ هزار کیلومتر استقرار 
دائم داشته باشیم؛ به همین دلیل باید 

به توسعه سواحل توجه کنیم. / فارس

صولت مرتضوی 
معاون اجرایی رئیس جمهور

دغدغه آیت هللا سیدابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور معیشــت مردم است. 
بخش زیادی از کاالهای دارای یارانه 
دولتی به کشورهای همسایه قاچاق 
می شــود. تدبیــر دولــت ایــن اســت 
کــه یارانــه مســتقیم در اختیــار مردم 
قــرار گیــرد و ســرمایه ملــی بــه تــاراج 

نرود. / ایرنا 

کیفیتقانونگذاریدر
مجلسبهبودمییابد

رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی گفت: با تصویب طرح شــفافیت آراي 
نمایندگان، کیفیــت تقنین و نظارت در مجلس 
شورای اسالمی به صورت چشمگیری ارتقا پیدا 

می کند. 
محمدحسین حسین زاده بحرینی افزود: مجلس 
محل اجتماع منتخبان ملت است و به نمایندگی 
از مــردم تصمیم می گیریــم؛ بنابرایــن نباید 
بدون مطالعه و دقت کافی بــه طرح یا الیحه ای 
رأی مثبت و منفی داده شــود. وی افزود: طرح 
شفافیت آرا باعث می شود که هر نماینده، قبل از 
رأی گیری، همه جوانب را بسنجد و با استدالل 

رأی بدهد. 
حسین زاده تأکید کرد: در کمیسیون آیین نامه 
داخلی به دنبال آن هســتیم تــا در گام بعدی 
شــفافیت آرای نمایندگان، برای هــر نماینده 
فضایی ایجاد کنیم تا اگر نماینده تمایل داشت، 
اســتدالل خود را برای موافقت یــا مخالفت با 
هریک از موضوعات مطروحه در مجلس، با سایر 
نمایندگان و عموم مردم به اشتراک بگذارد. این 
اقدام باعث اتقان بیشــتر فراینــد قانونگذاری و 

نظارت خواهد شد./ خانه ملت

نقل قول خبر

 خبر

سیدشمسالدینحسینی؛نماینده مجلسیادداشت

یکی از ویژگی هــای باطنی انقالب اســالمی ایران 
مردمی بودن آن است. این ویژگی باعث شده از ابتدای 
انقالب تاکنــون رویکردهــا و رهیافت های مردمی، 
ســتون انقالب را توانمندتر کند؛ نمونه روشن آن در 
»جهاد سازندگی انقالب اســالمی« بود که به همت 
شماری از دانشجویان و براســاس تفکرات و مبانی 
پایه ای نهضت انقالب اسالمی شکل گرفت. کار این 
نهاد، از آبادانی روستاها شروع شــد و به حراست از 
مرزها در دوران 8ســال دفاع مقدس رسید. البته در 
سال 1379، جهاد سازندگی با مصلحت سنجی های 
بروکراتیک، با وزارت جهادکشاورزی ادغام شد. رهبر 
حکیم انقالب اسالمی در همان دوران مطرح شدن 
ایده ادغام، نسبت به تبعات آن صریحا هشدار داده و 
خطاب به رئیس جمهور وقت تأکید کردند: »شنیده ام 
در دولت با وجود دفاع و رأی موافق جناب عالی، نتیجه 
رأی گیری تأمین کننده حفظ و بقای ساختار انقالبی 
و کارآمد جهاد ســازندگی نیست. این نگرانی هست 
که این تشکیالت مبارک، با آن همه آثار و تجربه های 
موفق در وزارت جدید حل و هضم شــود؛ یقیناً این 
خسارت بزرگی برای کشور و نظام و انقالب خواهد بود. 
اگر آنچه پیش آمده تغییرناپذیر و نهایی است، مقتضی 
است در انتخاب مسئول برای تشکیالت جدید جلوی 
این ضرر متراکم گرفته شود و اگر نهایی نیست، در آن 

تجدیدنظر شود.«
اما از آنجا که رهبر معظــم انقالب از همان ابتدا با 
ادغام و دولتی شدن این نهاد مخالف بودند، فرمان 
تشکیل بسیج ســازندگی در 17اردیبهشت سال 
1379را دادند؛ ظرفیــت مبارکی که طی 2دهه 
توانسته ثمرات بسیاری برای کشــور به ارمغان 
بیاورد؛ شــجره طیبه ای که هر کجا ریشه دوانده 
منشأ خیرات بسیاری بوده اســت. هم اینک نیز 
در هفته ای قرار داریم که با عنوان »هفته بســیج 
ســازندگی« نامگذاری شده اســت؛ هفته ای که 

آکنده از عطر جهادگری و روحیه جهادی است.

تجلیمدیریتمردمپایه
جهادگران در بسیج سازندگی همواره در طرح های 
محرومیت زدایی، کمک به هموطنان آســیب دیده 
و آســیب پذیر و یاریگری مومنانــه فعالیت کرده و 
می کنند. علی ایل بیگی، مدیر مرکز مطالعات و هدایت 
حرکت های جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور 
در این زمینه به همشهری گفت: جهاد سازندگی از 
ابتدا مردم پایه و در واقع متعلق به مردم بود؛ تا جایی 
که از روزهای نخستین انقالب اسالمی خدمت رسانی 
مردمی آغــاز و فرمان جهاد ســازندگی نیز از جانب 
امام خمینی)ره( ابالغ شــد. در این جبهه مردمی و 
خودجوش، شاهد نخستین شهدای جهاد سازندگی 
نیز بوده ایم؛ شــهدایی که برای کمک به کشاورزان 
و اقشار آســیب پذیر به روســتاها و مناطق محروم 

 می رفتند و هدف جریان معاند قرار می گرفتند.
ایل بیگی افزود: جهادگران ســازندگی در 8ســال 
دفاع مقدس نیز در کنار رزمنده ها خدمت رســانی 
می کردند؛ تا جایی سنگرسازان بی سنگر و منتظران 
شهادت لقب گرفتند؛ چراکه معموال با ادواتی همچون 
لودر مسیر را برای رزمنده ها بازگشایی می کردند. با 
این حال به این نهاد مقدس کم لطفی شد و در روند 
ادغام و دولتی شدن قرار گرفت. اینگونه بود که رهبر 

صفیهرضاییگزارش
روزنامه نگار
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چند روز پیش نشستی با حضور رئیس مرکز آمار و 
فناوری اطالعات قوه قضاییه و مدیران عامل تعدادی 
از پیام رسان های داخلی برگزار شد. هدف از برگزاری 
این نشست، هم اندیشی درباره ارائه خدمات قضایی 
در پیام رســان های داخلی بود و پس از مدت ها بار 

دیگر بحث پیام رسان های بومی سرزبان ها افتاد.
 با این حال، یکی از نکاتی که در این نشست عنوان 
شــد، موضوع حریم خصوصی مردم به عنوان یک 
دغدغه حاکمیتی بود. درواقــع، قوه قضاییه از آنجا 
که با موضوعات شخصی و حیثیتی مردم در ارتباط 
است، حفظ محرمانگی پرونده ها از دغدغه های اصلی 
این قوه به شمار می آید. با این حال به نظر می رسد که 
اکثریت مردم هنوز اقبالی نسبت به این پیام رسان ها 
نشان نداده اند که برای آن دالیل گوناگونی می توان 
برشمرد. شاید مهم ترین دغدغه مسئله حفظ حریم 
خصوصی باشد که رفتارهای اعتمادساز پیام رسان ها 
در این موضوع اثرگذار اســت. پیام رسان های بومی 
اما اکنون چه می کنند و مشغول چه کاری هستند؟ 
مرکز ملی فضای مجازی می گوید پیام رســان های 
داخلی با حذف کاربران مشترک، حدود 20میلیون 
کاربر متمایز در پیام رســان های داخلی حســاب 
کاربری دارند که حدودا یک چهارم این رقم به صورت 

ماهانه در پیام رسان ها فعال هستند.
برخی گزارش ها نشــان می دهد که ایتا و ســروش 
پالس بیشترین کاربر ثبت نامی را دارند و بعد از آنها 

آی گپ، بله و گپ قرار گرفته اند.

دغدغه حریم خصوصی 
مهــدی انجیــدی، مدیرعامل پیام رســان گپ در 
گفت وگو با همشهری درباره موضوع و دغدغه حریم 
خصوصی می گویــد: »منظور رئیــس مرکز آمار و 
فناوری اطالعات قوه قضاییه، حریم خصوصی پیام ها 

نبود. موضــوع این بود که در خدمــات قوه قضاییه 
»محرمانگی« مهم است و در این مورد باید به واسطه 
پیاده ســازی رمزنــگاری )encryption(، داده ها 

به صورت امن منتقل شود.«
انجیــدی دغدغــه را موضــوع اعتماد مــردم به 
پیام رسان های داخلی نمی داند، »زیرا اجباری برای 

نصب آنها وجود ندارد.«
به گفتــه او »االن بیــن 15 تا 20میلیــون ایرانی 
پیام رسان ایرانی دارند که می توانند از این خدمات 
استفاده کنند و کسانی هم که پیام رسان ایرانی الزم 
ندارند، می توانند حضوری یا ازطریق ســامانه ها و 

درگاه ها از این خدمات ]قضایی[ استفاده کنند.«

برای اعتمادسازی فشار وارد نمی کنیم
مدیرعامل این پیام رسان داخلی معتقد است که االن 
دغدغه اعتماد وجود ندارد و هیچ فشاری هم برای 

اعتمادسازی در کار نیست.
او در پاسخ به این پرســش که آیا الزم است کاری 
انجام شود تا مردم به ســمت پیام رسان های ایرانی 
بیایند، پاسخ منفی می دهد و می گوید: »مردم اکنون 
با یک شیب منطقی به سمت پیام رسان های داخلی 
جذب می شوند و بهتر است اجازه دهیم که همین 
رشد ارگانیک اتفاق بیفتد. ما هم خیلی این دغدغه 
را نداریم که بخواهیم بگوییم لزوما فالن اتفاق بیفتد 

تا مردم جذب این پیام رسان ها شوند.«

درگاهی جدید برای خدمات
مدیرعامل پیام رسان گپ استفاده از پیام رسان های 
داخلی برای ارائه خدمات قضایی را به معنای اضافه 

شدن یک درگاه به درگاه های کنونی می داند.
انجیدی در توضیح این امکان با اشاره به اینکه اکنون 
قوه قضاییه دارای چند درگاه)وب سایت، سامانه ها 
و دفاتر خدمــات الکترونیک قضایی( اســت، ادامه 
می دهد: »پیشنهاد شده که به مجموعه این درگاه ها، 
درگاه پیام رسان های داخلی هم اضافه شود که بعضی 
از خدماتی که در درگاه های دیگر ارائه می شود، در 

درگاه پیام رسان های داخلی هم ارائه شود.« 

روش رایج در دنیا
مدیرعامل پیام رسان داخلی گپ این روش را در دنیا 
مرسوم می داند و می گوید: »اگر به گوگل پلی مراجعه 
کنید، هزاران پیام رسان و شبکه اجتماعی مربوط به 
کشورهای مختلف می بینید که کار آنها ارائه خدمات 
بومی و محلی آن کشورها در حوزه های کسب وکار یا 

دولت الکترونیک است.«
انجیدی همچنین به وجود هزاران پیام رسان در دنیا 
اشاره می کند که صرفا با پیش شــماره یک کشور 
خاص قابل اســتفاده اســت که برای کسب وکارها 
و دولت الکترونیک یک کشــور خــاص راه اندازی 

شده اند.
به گفتــه او »در دنیــا یــک رویکــرد بــا عنوان 
پیام رســان های عمومی بین المللی و یک رویکرد 

با عنوان پیام رســان های محلی کشورها برای ارائه 
خدماتی چون کسب وکار، ارائه کیف پول و خدمات 

دولت الکترونیک وجود دارد.«

کاهش هزینه ها
مدیرعامل گپ با اشاره به اینکه اکنون هر وزارتخانه و 
سازمان ده ها اپلیکیشن، پورتال و وب سایت دارد که 
برای کشور هزینه زاست، معتقد است ارائه خدمات 
دولتی در پیام رســان های داخلــی باعث کاهش 

هزینه ها، به خصوص در بدنه دولت می شود.
انجیدی با اشــاره به اینکه در کشورهای دیگر همه 
خدمات به صورت open API در اختیار چند پلتفرم 
ملی قرار گرفته تا آنها خدمات را در اختیار مردم قرار 
دهند، می گوید: »در سال های آینده کشور ما هم به 
ناگزیر به سمت این اتفاق پیش خواهد رفت، چراکه 

از اتالف هزینه ها به شدت خواهد کاست.« 

سرنوشت 
پیام رسان های بومی 

مدیرعامل پیام رسان گپ می گوید دیگر دغدغه اعتماد و 
حریم خصوصی میان مردم وجود ندارد و رشد پیام رسان های 

داخلی با یک شیب منطقی در حال افزایش است

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

 عوارض کرونا 20سال مغز را 
پیرتر می کند

جدیدترین تحقیقات نشان می دهد که ابتال به کووید_19 
شــدید منجر به اختالالت شناختی می شــود که مشابه 
مشکالت شناختی در ســنین50 تا70سالگی و معادل از 
دست دادن 10امتیاز IQ است. اثرات این اختالل بیش از 
6 ماه پس از بیماری حاد قابل تشخیص بوده و بهبودی در 

بهترین حالت، تدریجی است.
به گزارش ساینس الرت، شــواهدی وجود دارد که نشان 
می دهد کووید می تواند باعث مشکالت پایدار شناختی و 
سالمت روان شود؛ به طوری که بیماران بهبودیافته عالئمی 
ازجمله خستگی، مه مغزی، مشکل در یادآوری کلمات، 
اختالالت خواب، اضطراب و حتی اختالل استرس پس از 

سانحه )PTSD( را ماه ها پس از ابتال گزارش می کنند.
مطالعــه ای در بریتانیــا نشــان داده که یک نفــر از هر 
7نفری که مورد بررســی قرار گرفته انــد، 12 هفته پس 
از مثبت شــدن تســت کووید، عالئمی ازجمله مشکالت 
شناختی داشــته اند. تحقیقی که اخیرا با تصویربرداری 
مغز همراه بوده است، نشــان داد که حتی کووید خفیف  
می تواند باعث کوچک شــدن مغــز شــود. از 401فرد 
شرکت کننده در این مطالعه، فقط 15نفر در بیمارستان 

بستری شده بودند.

با این حال، به نظر می رسد این مشکالت با شدت بیماری 
افزایش می یابد. در واقع، به طور مستقل نشان داده شده که 
بین یک سوم تا سه چهارم بیماران بستری در بیمارستان 
3تا 6ماه بعد از بهبودی، از مشکالت شناختی رنج می برند.
 ،SARS-CoV-2 شــواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه
ویروسی که باعث کووید-19می شود، می تواند سلول های 
مغز را آلوده کند. عوامل دیگری مانند هیپوکسی )سطح 
پایین اکســیژن در خون( نیز ممکن اســت در این اتفاق 

نقش داشته باشند.

بررسی میزان مشکالت شناختی بیماران
برای مشــخص کردن نوع و میزان این نقایص شناختی 
و درک بهتر رابطه آنها با شــدت بیماری در مرحله حاد و 
مشکالت سالمت روانی، داده های 46بیمار سابق کووید 
تجزیه و تحلیل شــد. همه آنها در بیمارســتان بستری 
شده بودند. شرکت کنندگان به طور متوسط 6ماه پس از 
بیماری حاد خود با استفاده از پلتفرم Cognitron تحت 
آزمایش های شــناختی کامپیوتری دقیق قرار گرفتند. 
همچنین ســطوح اضطراب، افســردگی و PTSD آنها 
اندازه گیری شد. بازماندگان کووید دقت کمتری داشتند 
و نسبت به گروه کنترل همسان واکنش کندتری داشتند. 
در نتیجه این مقایســه مشخص شــد که میزان از دست 
دادن شناخت به طور متوسط مشابه با 20سال پیری، بین 
50تا 70سال اســت. این معادل از دست دادن 10امتیاز 
IQ اســت. درحالی که افرادی که از کووید شدید بهبود 
یافته اند می توانند طیف وســیعی از عالئم سالمت روانی 
ضعیف مانند افسردگی، اضطراب، استرس پس از سانحه، 
انگیزه پایین، خستگی، خلق وخوی ضعیف و خواب آشفته 
را داشته باشند اما نمی توان این عالئم را به اختالل و نقص 

شناختی مرتبط دانست.

دالیل به وجود آمدن این اختالل
محققان می گویند: بعید است عفونت مستقیم  ویروس، 
علت اصلی این ماجرا باشــد. در عــوض، به احتمال زیاد 
ترکیبی از عوامل، ازجمله اکسیژن یا خون رسانی ناکافی 
به مغز، انســداد رگ های خونی بزرگ یا کوچک به دلیل 
لخته شــدن و خونریزی های میکروســکوپی در کوچک 
شدن و اختالل در عملکرد شــناختی مغز، نقش دارند. با 
این حال، شواهد در حال ظهور نشان می دهد که مهم ترین 
مکانیسم ممکن اســت آسیب ناشی از پاســخ التهابی و 
سیستم ایمنی بدن باشد. شواهدی که پزشکان درگیر با 
بیماران کرونایی ارائه می کنند، حاکی از آن است که برخی 
از مشکالت عصبی ممکن اســت پس از استفاده گسترده 
از داروهای کورتونی و سایر داروهایی که پاسخ التهابی را 
سرکوب می کنند، کمتر از قبل بین بیماران کووید رواج 

داشته باشد.
صرف نظر از مکانیسم این رویداد، یافته های متخصصان 
و محققان پیامدهای بهداشت عمومی قابل توجهی دارد. 
حدود 40هزار نفر فقط در انگلیس تحت مراقبت های ویژه 
با کووید قرار گرفته اند و تعداد بیشتری نیز در بیمارستان 
بستری شده اند. بسیاری دیگر ممکن است باوجود بیماری 
شــدید به دلیل فشــار بر مراقبت های بهداشتی در طول 
موج های پیاپی همه گیری، درمان بیمارســتانی دریافت 
نکرده باشند. این به آن معنی است که افراد زیادی وجود 
دارند که هنوز پس از گذشت ماه ها از بهبودی، با مشکالت 

شناختی مواجه هستند.
 سیستم بهداشتی کشورها باید فورا برای شناسایی و کمک 
به این افراد دست به کار شوند. اکنون مطالعاتی برای رفع 
این مشکل در حال انجام اســت. با این حال، هنوز به طور 
کامل میزان تأثیر بیماری روی روان جوامع مختلف قابل 
درک نیســت. اگر همانطور که گمان می کنیم، تصویری 
که در بحــران کووید-19می بینیــم در همه گیری های 
بعدی به شکل گسترده تری واقع و تکرار شود، بهتر است 
از همین حاال برای درک این مکانیســم و یافتن راه حل 

درمانی اقدام شود.

فناوری دانش

یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
نــوآوری و فنــاوری اینوتکــس با حضور 
400 استارت آپ و شرکت دانش بنیان 
از روز سه شــنبه ۲0اردیبهشــت کار 
خود را در پارک فناوری پردیس شروع 

می کند.
پــارک فنــاوری پردیــس در کیلومتــر 
و  دارد  قــرار  دماونــد  ۲0جــاده 
عالقه منــدان بــه فناوری هــای نویــن 
می تواننــد در ایــن نمایشــگاه حضــور 

یابند.

 ۴۰۰
استارت آپ

بــازار رمزارزهــا دوبــاره قرمزپوش شــد 
و قیمت بســیاری از ارزهــای دیجیتال 
کاهــش قابــل توجهــی پیــدا کــرد. 
قیمت بیــت کوین بــرای نخســتین بار 
در ۲ماه ونیــم اخیــر دوبــاره بــه زیــر 
35000دالر رفته و اتریوم هم در حوالی 

۲500دالر معامله می شود.
تقریبــا همــه رمزارزهــای دیگــر هــم 
پیــرو  و  دارنــد  مشــابهی  شــرایط 

بیت کوین هستند.

 ۳۵ 
هزار دالر 

عدد خبر

تهیه دستورالعمل اجرایی اتصال به 
»پنجره واحد خدمات هوشمند دولت«

دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به »پنجره واحد 
خدمات هوشمند دولت« شامل اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط 
ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات و 
سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب 
نهایی به شورای اجرایی فناوری اطالعات ارائه شده است. محمد 
خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطالعات در این رابطه می گوید: 
براساس بند »واو« تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال1401، 
این دســتورالعمل به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه 
خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی 
به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی تهیه شده است. براساس 
گزارشی که روابط عمومی این ســازمان منتشر کرده با تصویب و 
ابالغ مجلس شورای اســالمی در قالب قانون بودجه سال1401، 
دســتگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف اند »پنجره واحد 
خدمات هوشمند« خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرایی 
فناوری اطالعات حداکثر تا شهریورماه سال1401 راه اندازی کرده 
و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات 

پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.

سازمان غذا و داروی آمریکا اواخر 
ســال2021 یک قطره چشــم 
جدید را برای درمان پیرچشمی 
تأیید کرد. به گزارش نوروساینس، قبل از معرفی 
این قطره های چشــمی با نام Vuity افراد برای 
کاهش پیرچشمی به عینک، لنز تماسی یا جراحی 
چشــم نیاز داشــتند. اما پس از مشخص شدن 
نحوه عملکرد این قطره های چشمی، بسیاری از 
متخصصان چشم متوجه شدند که برای بسیاری از 
افراد، این قطره می تواند راه آسان تر و ایمن تر برای 

داشتن دید واضح باشــد. وقتی افراد وارد دهه 
چهارم زندگی می شوند، دید نزدیک آنها 
ضعیف می شود. بسیاری از آنها مجبور به 

افزایش اندازه حروف در تلفن همراه 
یا به حداکثر رســاندن روشــنایی 

گوشــی یا کامپیوتر هستند. به 
این شــرایط پیرچشمی گفته 
می شود و تقریبا یک میلیارد از 
افراد جهان با آن درگیر هستند. 
2 کار عمده برای تمرکز چشم 
روی اجســام نزدیــک وجود 
دارد: عدســی تغییر شــکل 

می دهد و مردمک کوچک تر می شود. از آنجایی 
که پیرچشــمی توانایی عدســی را برای تغییر 
شــکل محدود می کند، این قطره های چشمی با 
کوچک تر کردن مردمک چشم، تغییر شکل ندادن 
عدسی را جبران می کنند. انقباض مردمک میزان 
پراکندگی نور را کاهش می دهد. این باعث می شود 
نور وارد شده به چشم بهتر روی شبکیه متمرکز 
شود، بنابراین محدوده وســیع تری از فواصل در 
جایی که اشــیا در کانون هستند ایجاد می کند و 
به افراد کمک می کند اشــیای نزدیک و دور را به 
وضوح ببینند. هنگامی که فرد قطره 
را در چشم خود می ریزد، حدود 
15دقیقه طول می کشد تا ماده 
مؤثره، پیلوکارپین، شروع به کار 
کند. پیلوکارپین دارویی است 
که برای نخستین بار در اواخر 
دهه 80میالدی کشــف شد و 
می توانــد بیماری هایی مانند 
گلوکوم و فشــار خون چشــم 
را درمان کند. اثــر قطره روی 
مردمک حدود 6ســاعت باقی 

می ماند.

رفع پیرچشمی با یک قطره

پزشکی

وی
 غر

رام
/ به

ری
شه

هم
ی: 

ساز
ویر

تص
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بررسی آخرین وضعیت پایانه جدید 

شورا
شرق مهم ترین دستور جلسه دیروز 
شورای شــهر تهران بود که با ارائه 
گزارش توســط رئیس کمیســیون محیط زیست، 
سالمت و خدمات شهری پارلمان شهری آغاز شد. در 
این گزارش ضمــن ارائــه اقدامات انجام شــده و 
تخریب های صورت گرفته در سال های اخیر، مهدی 
پیرهادی از اختصاص 108میلیارد تومان اعتبار به 
این پروژه خبر داد و گفت که مدیریت شهری اهتمام 

ویژه ای برای تکمیل این پروژه دارد. 
مهدی وحــدت کار، مدیرعامل ســازمان پایانه ها و 
پارک ســوارهای شــهرداری تهران هم در حاشیه 
جلسه به خبرنگار همشهری گفت که پس از تأمین و 
تخصیص اعتبار الزم، 6ماه فرصت نیاز است تا پایانه 
جدید شرق تکمیل و بهره برداری شود. او تأکید کرد: 
»مدیریت شــهری توجه ویژه ای به این پروژه دارد؛ 
بنابراین گرچه نمی توان زمــان دقیقی برای افتتاح 
آن پیش بینی کرد، اما قطعا تا پایان سال بهره برداری 

انجام می شود.« 
به گزارش همشهری، به مناســبت هفته سالمت، 
نایب رئیس شورای شهر تهران در ابتدای جلسه یادی 
از شهدای مدافع سالمت و تالش آنها کرد و در ادامه 

هم به موضوع ضرب و شتم شهردار ناحیه 3منطقه 
19پرداخت و گفت که این حادثه نشــان می دهد 
هدف گذاری شورا و شــهرداری درست بوده است. 
پرویز سروری تأکید کرد: »مبارزه با فساد هزینه دارد 
و ما این هزینه را می پردازیم و مدیریت شهری عزمش 

را برای مبارزه با فساد جزم کرده است.«

بازگشایی گره های ترافیکی 
رئیس کمیسیون محیط زیست، سالمت و خدمات 
شهری شورای شــهر تهران در جریان ارائه گزارش 
بازدید از پایانه جدید شرق گفت که وجود ترمینال 
فعلی در چهارراه تهرانپــارس نه تنها باعث اختالل 
در عبور و مرور وســایل نقلیه و ترافیک شهری در 

محدوده خیابان های دماونــد، تهرانپارس و بزرگراه 
شهید یاسینی شــده، بلکه باتوجه  به قرارگرفتن در 
بافت شــهری، زمینه آلودگی هوا و صوتی را فراهم 
کرده اســت. به گفته مهدی پیرهــادی این پروژه 
)پایانه جدید شرق( با برآورد حدود 10میلیون مسافر 
در ســال، در مجاورت محدوده قانونی شهر و روی 
محورهای اصلی و محل تالقی معابر شریانی مانند 
بزرگراه های شــهید یاسینی و شــهید زین الدین و 
خیابان دماوند و در زمینی به مســاحت 30هکتار، 
ساخته شده و یکی از بزرگ ترین پایانه های مسافربری 

بین شهری در ایران و منطقه است.

بررسی 14پرونده باغ ها
در ادامه 14پرونده پالک ثبتی از حیث باغ یا غیرباغ 
بودن بررسی و در نهایت یک پرونده از دستور خارج 
شــد و 13پرونده هم با موافقت اعضای شورای شهر 

تهران رأی باغ گرفتند.

حال رئیس شورای شهر تهران خوب است
نایب رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران 
به وضعیت عمومی مهدی چمران اشــاره و عنوان 
کرد: »دیداری با او داشتم و سرحال بود و امیدواریم 
2یا 3هفته دیگر در صحن حاضر شود.« پرویز سروری 
در ادامه گریزی به کوتاه شدن زمان صدور پروانه زد و 
گفت: »صدور پروانه از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد 
به 2تا 3ماه می رســد که الزمه این کار آن است که 
فرایند، اصالح و هوشمند سازی  شود و مداخله انسانی 

را به صفر برسانیم.«

بهره برداری از ترمینال جدید شرق تا پایان سال
مهدی پیرهادی: شهرداری تهران برای تکمیل پروژه پایانه شرق 108میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است

مدیریت شهری، پیشتاز 
دانش بنیان شدن در کشور باشد

فضای اقتصــادی و تولیدی کشــورها در 
جهان پرتالطم امروز بیــش از هر چیز به 
تــاب آوری نیــاز دارد؛ به نحوی که بتواند 
همــگام و همزمان با تحــوالت فزاینده و 
شوک های پیش بینی نشده از خود انعطاف پذیری الزم را نشان 
دهد و روبه جلو حرکت کند. در بُعد شــهری نیز دانش فردی و 
جمعی اساس پیشرفت، رفاه و تاب آوری شهرهای فردا به شمار 
می رود. در قرن21، تولید فعال و انتقال و شبکه ســازی دانش 

جایگاه ویژه ای در تمامی عرصه های همزیستی بشری دارد.
آموزش، پژوهش و یادگیری مادام العمر، ساختار جامعه دانشی 
را تعریف می کند. بر همین اســاس و با چنین درکی از شرایط 
جهانی منطقه ای و ملی اســت که رهبری فرزانــه انقالب در 
راستای تأکیدات مکررشــان درخصوص اقتصاد دانش بنیان، 
شعار امســال را نیز تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین تعیین 
کردند. دولت و شهرداری نیز از واپسین لحظات آغاز سال، تالش 
خود را به عینیت بخشیدن به این شــعار معطوف کرده است. 
یکی از مجموعه های مدیریتی کشور که می تواند پیشران تولید 
دانش بنیان در کشور باشد، مدیریت شهری است. شهرداران، 
شورای شهر و دیگر مجموعه های مرتبط باید نگرش خود را به 
سمت وسوی شــهر دانش بنیان هدایت و تغییر دهند. اما شهر 
دانش بنیان یک مختصات و چارچوبــی دارد. تمرکز بر ادغام 
فناوری و فعالیت هــای اجتماعی و اقتصــادی و نگاه به دانش 
به عنوان عامل توسعه اساس این حرکت است. دانش در مقایسه 
با دارایی های مشهود ارزش و اهمیت باالتری دارد؛ چراکه دانش 
تنها کاالیی اســت که پس از اســتفاده ارزش آن نه تنها کمتر 

نمی شود، بلکه افزایش می یابد.
توسعه صنعت دانش در یک شــهر، آن شهر را رقابتی می کند، 
استعدادها و ســرمایه گذاری ها را جذب و بســیاری از صنایع 
مرتبط و خدمات وابســته به آنها را گردهــم جمع می کند. در 
فضای مدیریت شهری کشور اغلب شهر دانش بنیان ساده سازی 
شده و شناخت مبهمی از آن وجود دارد؛ درواقع مدیران شهری 
نمی دانند که فاکتورهای اساسی تحقق یک شهر دانش بنیان و 
نهایتا فواید و نتایج ملموس آن چیســت. در این راستا مدیران 
شهری در درجه اول باید دارایی دانش شهر خود را بشناسند و  

بر آن آگاهی و اشراف داشته باشند. 
در برخی شــهرهای کشور مشــاهده می شــود که دانشگاه، 
پژوهشگاه، شرکت دانش بنیان، پارک فناوری و سایر مراکز علمی 
متعدد وجود دارد، همزمان شــهرک های صنعتی و پهنه های 
تولیدی بزرگ نیز وجود دارند، اما این دو عرصه پیوند و ارتباط 
جامع منسجمی با هم ندارند و به نوعی این دو نیز هیچ پیوندی 

با مدیریت شهری ندارند. در 
توسعه شــهری دانش بنیان و 

دانش محور مدیریت شهری و شهرداران باید عامل این اتصال 
و پیوند باشند. 

امیر یزدی 
شهردار منطقه۱۲

صــدور اخطاریــه »ارائــه مجوز تابلــو« از 
ســوی شــهرداری ناحیــه یــک منطقــه۱۲ 
بــرای اصنــاف ایــن ناحیــه، صرفــا بــرای 
مشخص شــدن نصــب تابلــو با مجــوز یا 
بدون اخذ مجوز بوده است. برای نصب 
تابلوی معرفــی صنف، محــدوده رایگان 
برحســب متراژ تابلــو تعیین شــده تا هر 
صنف یا فعالیــت تجــاری و اداری بتواند 

در این محدوده به معرفی خود بپردازد.

نقل قول خبر

عدد خبر

 سیدمحسن طباطبایی مزد آبادی؛ یادداشت
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

شهردار منطقه۱5 تهران گفت: در 5ماه 
گذشــته 6هزار ســرویس کامیــون خاک 
و نخالــه از محــدوده منطقــه به منظــور 
پاکسازی فضاهای شهری و ساماندهی 
نقاط بی دفــاع شــهری جمع آوری شــد. 
ســیدمهدی صبــاغ بــا اشــاره بــه تخلیــه 
خــاک و نخالــه در زمین هــای رها شــده، 
گفــت: از اواخــر آبــان ســال گذشــته تــا 
فروردیــن امســال 7۲هــزار مترمکعــب 
خــاک و نخالــه از 9محــدوده منطقــه 

جمع آوری شده است.

6000
 کامیون

بیش از ۳۰ طرح در بوســتان ســرخه حصار 
در مرکــز ســرمایه گذاری شــهرداری 
تهــران در حــال مطالعــه اســت کــه 
پــس از آن مناقصــه بزرگــی برگــزار و 
۳هزار میلیارد تومان طرح گردشگری در 
این منطقــه اجرا خواهد شــد. در همین 
نزدیکی ایستگاه متروی تهران-پردیس 
هم ساخته می شود. یکی از موانع فعلی 
این اســت که زمین پایانه شرق به بنیاد 
۱5خرداد تعلق دارد و شهرداری در حال 

پیگیری پرونده آن است.

 ۳0
طرح

تذکرات اعضای شورای شهر تهران
  ناصر امانی: اسفند سال گذشته درباره سرقت  اموال عمومی شهر به ویژه پل 
حکیم تذکراتی به شهرداری تهران داده شد و تقاضا کردیم از طریق تعامل و 
هماهنگی با فرمانده تهران بزرگ، عوامل سرقت را شناسایی و معرفی کنند. 
متأسفانه در ایام تعطیالت نوروز هم ســرقت بزرگ تر و پیچیده تری در پل 
طبقاتی صدر اتفاق افتاد و روکش  تزریق بتن در تمام پایه ها به طور کامل سرقت 
شد. به هرحال این سرقت ها حکایت از تداوم سرقت های برنامه ریزی شده و 

القای ترس و ناامنی به شهروندان دارد.
  نرجس سلیمانی: حدود 25تا 40درصد از آب آشامیدنی در مسیر انتقال 
هدر می رود و باتوجه  به بروز تنش آبی نیازمند مدیریت بهینه آبی هستیم و 
بجاست که شرکت خاکریز آب با اهتمام و توجه مدیران شهری در اسرع وقت 
ساختار موجود را ضمن بهینه سازی و ارتقا، به شرکت مادر تخصصی یا سازمان 

مشترک تبدیل کند.
  ســوده نجفی: جابه جایی غیراصولی درختان در منطقه 17صورت گرفته 
است که براساس گزارش کارشناسان در عملیات جابه جایی حدود 72 اصله 
درخت خشک شدند و باید کمیسیون باغ ها وارد عمل شود. همچنین 48اصله 
درخت آسیب ندیدند و از وضعیت 27اصله درخت هم اطالعی در دست نیست.
  مهدی پیرهادی: حدود 130هزار بیمار تاالسمی و بیماران خاص در کشور 
وجود دارند که نیازمند حمایت و توجه هســتند؛ بنابراین در شرایط کنونی 
ضروری است تا اداره کل سالمت شهرداری تهران به این موضوع ورود کند و 

توجه ویژه ای به این افراد داشته باشد.
  حجت االسالم سیدمحمد آقامیری: براساس پیش بینی قرارگاه اجتماعی 
حدود 20 تا 22 هزار فرد در معرض آســیب در تهران وجود دارد که تا کنون 
حدود 7هزار نفر جمع آوری شده اند. البته تا جمع آوری کل این افراد راه زیادی 

مانده است و از مدیریت شهری می خواهیم این اقدامات را متوقف نکند.
  نرگس معدنی پور: در آستانه چهلمین سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، 
از شهرداری تهران توقع می رود تا نسبت به برگزاری گرامیداشت این رویداد 
مهم تاریخی اهتمام ویژه داشته باشــد. همچنین الزم است جهت گیری و 
همسوسازی برنامه ها با شعار اعالم شده از سوی مقام معظم رهبری و تبیین 

شعار حماسی »ما مقاوم هستیم« مدنظر شهرداری قرار گیرد.
  مهدی عباسی: باغ گیاه شناسی یک میراث طبیعی و ملی است که باید از آن 
صیانت کنیم و توقع می رود که شهرداری تهران و شهرداری منطقه 22درخصوص 
ساخت مجتمع مسکونی در کنار باغ گیاه شناسی تدبیر کنند. همچنین ضرورت 
دارد در اسرع وقت اقدامات مربوط به ایمن سازی 129ساختمان بسیار پرخطر، 
پایش و کنترل و استانداردسازی تاورین کرین ها و گودهای رهاشده، صورت گیرد.
  احمد صادقی: زمانی که ســوله های مدیریت بحران احداث شد قرار بود 
که آنها محل دپوی اقالم اساسی امدادی برای مواقع بحرانی باشند. با وجود 
مصوبات متعدد شورای شهر، تغییر کاربری پیدا کردند و به ظرفیت سازمان 
مدیریت بحران بازنگشتند؛ بنابراین الزم است شهرداری تهران با همکاری 
هالل احمر این سوله ها را برای دپوی اقالم امدادی درنظر بگیرند و به مکانی 

برای آموزش شهروندان تبدیل شوند.
   سیدجعفر تشکری هاشمی: دیروز ساعت 7:30 ستاد آلودگی هوا تصمیم 
گرفت تا مدارس ابتدایی تعطیل شود؛ این در حالی بود که بسیاری از والدین 
و مسئوالن مدارس سردرگم شدند. وقتی می توانیم آلودگی هوا را براساس 
مدل های علمی پیش بینی کنیم، باید به موقع تصمیم گیری شــود؛ بنابراین 
سازمان محیط زیست سکوت نکند و در هفته سالمت، عکس العملی مناسب 

درخصوص آلودگی هوا و ریزگردها نشان دهد.

مکث

 متن کامل را در   
همشهری آنالین بخوانید

مهدی شایسته اصل
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران

اصولــی  و  مناســب  نگهــداری  بــرای 
از نــاوگان  متــرو بایــد ســاالنه حــدود 
۱۰درصــد ارزش نــاوگان بــرای تعمیــر 
و نگهــداری هزینــه شــود و ایــن میــزان 
بــرای ابنیــه حداقــل ۲درصــد ارزش 
دارایی ها برآورد می شــود، اما متأسفانه 
در ســنوات گذشــته کمتریــن توجــه بــه 
ابنیــه ایســتگاه ها و نگهــداری نــاوگان 

شده است. 
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کراش ماشینی
یک بازی مســابقه ای 
در فضــای کارتونــی 
فانتــزی کــه در  و 
آن بازیکنــان بــرای 
برنده شــدن رقابــت 
می کنند. ایــن بازی 
قابلیت اجرای چندنفره 

به صورت محلی را دارد کــه بازیکنان می توانند 
بدون اتصال بــه اینترنت روی یک دســتگاه با 
هم بازی کنند.ناهنجاری های بازی بســیار کم 
هستند و این بازی برای تجربه خانوادگی مناسب 
است. کراش از گذشــته به دلیل داشتن قابلیت 
بازی چندنفره محلی و فضــای فانتزی، محبوب 
بازیکن هایی بود که می خواستند باهم بازی کنند. 
درصورتی که فرزندتان عالقه زیادی به این سبک 
ماشین سواری نشان داد می توانید باهم به پیست 

کارتینگ بروید. 

راهنما

 راهکارهایی برای مدیریت
 غذای اضافی

قطعا برای شــما هم بارها پیش آمده که مــواد غذایی یا غذای 
طبخ شده تان بیش از میزان نیاز بوده و مقداری غذای دست نخورده 
در یخچال باقی مانده اســت یا یک ماده غذایی، آنطور که برای 
مصرفش برنامه ریزی کرده بودید،  مورد اســتفاده قرار نگرفته و 
نگران فاسدشدنش شده اید. با راهکارهایی می توانیم از هدررفت 
مواد غذایی و اسراف آن جلوگیری کنیم. اولین راه حل، پیشگیری 
از اضافه آمدن این مواد غذایی است که با مدیریت بهتر در خرید و 
مهیا سازی  غذا،  قابل اجراست. اما با وجود این، اگر غذای طبخ شده 
اضافه آمد، یکــی از راه حل ها، فریزکردن آن اســت.  این راه حل 
مخصوصا در مورد خورش ها و انواع کوکو ها به خوبی جواب می دهد 
و درســت در زمانی که ذهنتان درگیر آماده کردن فوری غذا به 
میزان اندک است،  به کارتان خواهد آمد. البته شرایط نگهداری 
غذا در فریزر را رعایت کنیــد؛ آن را در ظرف های مخصوص قرار 
دهید و در زمان کوتاه، مصرف کنید. اگر غذای طبخ شــده بیش 
از این حرف هاست و البته کامال دست نخورده است،  می توانید با 
قراردادن آن در ظروف یک بار مصرف، به نیازمندان و کودکان کار 
بدهید. یکی از راهکارهایی که معموال مادربزرگ ها برای غذاهای 
دست نخورده به  کار می بســتند، تبدیل آن به یک غذای جدید 
بود؛ با این کار، هم غذای طبخ شده اســراف نمی شد و هم اهالی 
خانه غذای تکراری نمی خوردند و خیلی اوقات اصال متوجه این 
تغییر ماهیت هم نمی شدند! درســت کردن ته چین با برخی از 
انواع غذاهای زیادآمده یا آماده کردن اسنک با غذاهای غیربرنجی، 

ازجمله این راهکارهاست.
در مورد مواد غذایی طبخ نشده نیز باید به تاریخ مصرف آنها توجه 
کرد. عمر بعضی مواد غذایی را می توان با نگهداری در فریزر، کمی 
باال برد. میوه جات و سبزیجات را نیز می توان تغییر وضعیت داد. 
مثال گوجه فرنگی هایی که در معرض خراب شدن باشند بهترین 
گزینه برای تبدیل شدن به پوره هســتند. آنها را با دمای مالیم 
بپزید تا له شوند. بعد از سردشدن، آن را در ظرف دربسته بریزید 
و در فریزر نگهداری کنید. هویج ها نیز اگر انتهای سبز آنها را جدا 
کنید،  بیشتر عمر می کنند اما باز هم برای جلوگیری از فاسدشدن 
و اسراف،  می توانید هویج ها را رنده کرده، در فریزر قرار دهید یا آن 
را با ادویه های مخصوص، تفت داده و برای هویج پلو،  آماده کنید. 
میوه هایی که در شرف خراب شدن هستند نیز گزینه هاي خوبی 
برای مهیاکردن کمپوت یا لواشک هســتند اما اگر به هر دلیل، 
میوه های بسیاری در یخچال هست که امکان مصرف آنها را ندارید، 
 بسته بندی کردن و اهداي آنها به مستمندان و به خصوص کودکان 

نیازمند، گزینه خوبی است.
یادتان باشــد غذای اضافی را به هیچ عنوان به سگ ها و گربه ها 
ندهید. این اقدام گرچه نشانگر حیوان دوستی است اما متخصصان 
دامپزشک و محیط زیســت، این کار را منع کرده و آن را موجب 
افزایش بی رویه جمعیت گربه ها و سگ های ولگرد در شهر و بروز 

مشکالت متعدد برای انسان ها می دانند.

تندرستیزیست به

 قاتل کم خونی 
لوبیا سبز، منبعی سرشار از آهن است و در مقایسه با گوشت 
قرمز که یکی از منابع مهم برای تامین آهن اســت، همراه 
با تامین آهن، حاوی کالری بســیار کم بوده و فاقد هرگونه 

چربی است.
 لوبیا ســبز به دلیــل داشــتن ویتامین K، برای ســاختن 
استخوان هایی قوی مفید است و همچنین از پوکی استخوان 
جلوگیری می کند. لوبیا ســبز برای بیماران قلبی مبتال به 
دیابــت و بیمارانی که دچار گرفتگی عروق هســتند، مفید 
و منبعی غنی از ویتامین C، ویتامیــن K، منگنز، ویتامین 
A، فیبر، پتاسیم، فوالت، آهن، منیزیم، ویتامین B۱ ، مس، 

کلسیم، فسفر، پروتئین، امگا۳ و نیاسین است.
فیبری که در لوبیا سبز موجود است، سبب کاهش فشارخون 
می شود. لوبیا سبز از مبتالشدن به سرطان روده جلوگیری 
کرده و ویتامیــن C و بتاکاروتن موجود در آن ســلول های 
روده را از تخریب توسط رادیکال های آزاد محافظت می کند 
و برای بیمارانی که دچار آســم، آرتروز استخوانی و آرتروز 
هستند بسیار مفید واقع می شود. لوبیا سبز به دلیل داشتن 
ویتامین ریبوفالوین در کاهش حمالت میگرن بسیار مؤثر 

واقع می شود.

رژیمرسانهایبرایکمتمرکزها
وقتی رسانه های دیجیتال حواس ما را به خود مشغول و توجه ما را از همه  چیز پرت کرده اند چه باید کرد؟

رژیم غذایی
وقتی بی توجهی به دالیل مختلفی در فردی 
وجود داشته باشد،تله های اجتماعی که 
مهم ترین آن آســیب های رسانه ای است 
عمق آن را زیــاد می کند،  بایــد بدانیم 
مهم ترین ضربه ای که همه زندگی آدم های 
کم توجه را به هم میریــزد، به هم خوردن 
نظم در مدیریت خود و کارهاست؛ یعنی 
چنین فردی ممکن اســت افت تحصیل 
داشته باشد؛ ضعف در یادگیری، تذکرهای 
زیاد در محل کار یا حتــی اختالف های 
خانوادگی. برای سامان دادن به این شرایط 
بهتر است تغذیه مجازی مثل هر نوع فیلم 
و صدا و بازی را تــا بهبودی کمتر کرد، در 
عوض به لقمه های واقعی دقت کرد که چه 
می خوریم تا توان ذهن را برای بازسازی اش 
تقویت کنیم؛ غذایی که سرعت سوخت 
آن در بدن آهسته تر باشــد و در تامین 
انرژی الزم برای قشر پیش پیشانی کمک 
بیشتری کند. از بهترین مواد غذایی برای 
تقویت تمرکز مي توان به این مواد اشاره 
کرد: غالت، پروتئین ها، ســبزی ها و 
کسب نظر پزشک برای تامین بودن 
از ویتامین هــا، آهن خون، روی، 
منیزیم، پرهیــز از مصرف مواد 

غذایی مصنوعی و شیرین.

مکث

هر کجا باشید، در چند متری شما 
حتما فردی هســت که خودش یا 
فرزندانش را به خاطر بی دقتی ها، 
ناقص انجام دادن کارها یا تکالیف، 
خستگی برای ادامه کارها و.... به 
نوعی از بیش فعالی می شناسد. اما 
هر بی دقتی، بیش فعالی نیســت. 
اگرچه همه بی دقتی ها دردسر ساز 
است و الزم اســت حتما برایش 

فکری شود.

فاطمه محمدصالحیگزارش
روانشناس تربیتی

بی دقتی چی هست و چی نیست 
تقریبا از بعد از ۳سالگی می شود برخی بی دقتی ها را در کودکان دید اما برای 
آنها راه زیادی تا کامل شدن اتصاالت عصبی ذهن شان باقی است و هنوز برای 
نگرانی درباره بیش فعالی خیلی زود است. در همه عمر نیز بی دقتی های گه  گاه، 
موضوعی نیست که جای نگرانی داشته باشد، به خصوص برای کودکان کنجکاو 
یا بچه هایی که اهل بازی هستند، بی دقتی های موقتی ممکن است پیش بیاید. 
حتی بزرگساالن هم اگر در شرایط سخت روحی و کاری قرار بگیرند ممکن است، 
برای دوره ای دچار بی دقتی شوند. مهم این است که چندین نشانه اصلی اختالل 
نقص توجه توسط متخصصان تأیید شود و برای مدت بیش از 6 ماه پایدار باشد 
به طوری که زندگی معمول فرد کامال به هم ریخته و دچار مشکل شود. یادمان 
باشد  اینکه از برچسب اختالل هایی مثل بیش فعالی راحت استفاده کنیم اصال 
موضوع ساده و بی خطری نیست. برچسب ها راه تالش بزرگ ترها را سد می کند 
و آنها فکر می کنند شرایط همین است و کار زیادی نمی شود انجام داد و اغلب 
آماده اند هر مشکلی را به آن اختالل ربط دهند. بچه ها هم با باور برچسب هایی 
مثل بیش فعالی،  به مرور عزت نفس و اعتماد به نفس شــان لطمه می خورد و 

همیشه نگاهی با تردید و منفی به خود خواهند داشت.

رژیم رسانه ای 
همه انسان ها در معرض فراموشکاری هستند. اما بعضی تله ها با همه رنگ و لعاب شان 
به فراموشکاری ما دامن می زنند. الزم اســت این نکته ها را به ذهن بسپاریم:  به خاطر 
صوتی و تصویری بودن خیلی از رسانه ها، بزرگ ترها و کوچک ترها خیلی زود زمان را 
گم می کنند. یادشــان می رود که  کاری داشــتند اینطور مواقع استفاده از زنگ های 
هشدار الزم است. رسانه ها با لقمه های جذاب صوتی و تصویری شان، ذهن را به زحمت 
نمی اندازند که تمرکز کند، تحلیل کند یا پیگیری سختی داشته باشد،  بنابراین استفاده 
زیاد از فضای مجازی برای هر آدم باالی ۳ســال و به طور ویژه افرادی که نشــانه های 
بیشتری از پر تحرکی و نقص توجه دارند، بسیار مضر است. برای تقویت تمرکز، سالمتی 
جسم هم مهم است. اما چاقی و الغری بین مجازی بین ها زیاد است. این به هم خوردن 
کنترل مغز بر نیاز غذایي، ضربه تازه ای بر توان تمرکز می زند.  بســیاری از زمان هایی 
که می شود خرج جست وجو در محیط، دوستی ها یا نشان دادن مهارت ها شود، با عرض 
اندام زیاد رسانه ها به باد می رود و ناسازگاری در رفتار پیش می آید. اینطور وقت ها ممکن 
است افراد عادی به اشتباه برچسب بیش فعالی، ناســازگاری یا اوتیسم از متخصصان 
بگیرند. پس تماشای حداقلی رســانه ها برای کنترل تمرکز همه آدم ها مفید است اما 

برای گروه های حساس، قطع آن داروی مؤثری است.

ذائقه های مسموم
چیز عجیبی نیست که آدم ها سن شناسنامه ای شان باال برود اما نپخته بمانند. دالیل 
زیادی می تواند به این بی تجربگی و لذت های نبرده از هر ســنی دامن بزند. یکی از 
آنها این است که آدم ها اگر دلخوشی از زندگی واقعی کم داشته باشند، رو به زندگی 
مجازی می آورند. سن شان باال می رود اما رقیب هایی کاذب نگذاشته که خودی نشان 
دهند، محیط شان را کشف کنند و حتی به خاطر ارتباط زیاد با آدم ها، اشیا و محیط ها 
آنقدر به مشکل برمي خورند تا نیاز باشد دائم تمرین حل مسئله کنند. این می شود که 

مغز به خاطر این زندگی های مجازی به اندازه ای که استعدادش را داشته،  پیشرفت 
نمی کند. گاهی رسانه ها از بزرگ ترها یا کوچک ترها،  آدم هایی می سازند که 

جلوی تلویزیون وا می روند و اگرچه به ظاهر حواس شان خیلی به تلویزیون 
یا گوشی هست اما حتی از تحلیل جزئیات آن هم بی نصیب می مانند.

رژیم کاری
اگر با مشکل نقص توجه روبه رو هستید و اگر زیاد در معرض رسانه ها بوده اید، 

بهتر است برای پیشــرفت در تحصیل و کارتان از این شیوه ها به خوبی استفاده 
کنید: خرد کردن کارها و داشتن اهداف کوچک و سپس اهداف بزرگ، استفاده 
از چک لیست، استفاده از یادآورها، جایگزینی بازی های فکری به جای بازی های 
دیجیتال، جایگزینی تماشــاچی فعال بودن مثل نقد و بررســی رســانه ها به 

جای منفعل بودن، استفاده از تخیل برای پیش بینی 
مشکالت کاری، برنامه ریزی و یادداشت برداری 
کارها و ارتباط با افرادی با سبک زندگی منظم. 
انجام تکالیف طوالنی برای افرادی که تمرکز 
پایینی دارند، کاری سخت است پس بهتر است 
حتما اولویت بندی در انجــام کارهای مهم تر 

برای این گروه درنظر گرفته شود.
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سیدمحمد فخارگزارش
روزنامهنگار

باردیگرآلودگیهــواوباردیگرغافلگیــری.اینبار
همهدســتگاههاییکهبایدهشــداربدهندکارخود
راانجامدادند،امابرگزاریدیرهنگامجلســهکمیته
اضطرارموجبشــدتعطیلیمراکزآموزشیپساز
تشکیلمدارساعالموسردرگمیایجادشود.استقرار
آمبوالنسهادرشــهرهایآلودهبهریزگردهانیزدیر
صورتگرفتوشرایطهشداروپیشــگیریازاثرات
هجومگردوخاکمثلگذشتهغیرکارشناسانهمدیریت

شد.
پسازخیزشدیروزریزگردهادربخشیازاستانهای
کشور،مرکزملیپیشبینیومدیریتبحراناعالمکرد
کهامروز)۱۹اردیبهشــت(نیزماندگاریگردوخاک
دراغلبمناطقکشــوروجودداردوازروزسهشنبه
۲۰اردیبهشتاســتانهایغربیکشوردرگیرهجوم
گردوخاکجدیدناشیازکانونهایخارجیمیشوند.
بهگزارشاینمرکــز،بارشفروردینماهبســیارکم
بودوامســال۲۷درصدکاهشبارشنسبتبهسال
گذشتهوجوددارد.البتهسالگذشتهنیزکمبودبارش
وجودداشــتوتشدیداینشــرایطموجبتشکیل
کانونهایگردوغبارفراواندرداخلوخارجازکشور
شد.هماکنونتقریباتماممناطقاطرافشهرهاخشک
هستندومیتوانندکانونانتشارگردوخاکشوند.طبق
دستورالعملمواقعاضطرار،ادارهکلهواشناسیاستان
تهران،وزارتبهداشت،شرکتکنترلکیفیتهوای
شهرداریتهرانوسازمانمحیطزیستدرتشخیص
میزانآالیندههاومشاورهدادنبهاستانداربرایتعطیلی
مدارسمسئولهستند.همهایننهادهاپیشازوقوع
ریزگردهادربارهلزومتصمیمگیــریدربارهتعطیلی
یکشنبهتهرانبهاستانداریاطالعدادهبودند،امابااین
حالتعطیلیمدارسومهدهایکودکبسیاردیرهنگام

اعالموموجبسردرگمیمردمشد.

وضعیت بحرانی در 6شهر 
دیروزدرپیخیــزشریزگردهایبامنشــأداخلیو
خارجی،هوای6شهربوشــهر،تهران،بیرجند،اهواز،
ســمنانواراکدروضعیتبحرانیقرمزوبنفشقرار
گرفت.دراینمیاناهوازبدترینشــاخصراداشتو
امروزنیزاینشهربدترینمرکزاستاندرکشورخواهد
بودکهباهجومگردوخاکمواجهمیشــود.دانشگاه

علومپزشکیاهوازدراینبارهخبرداد:۵6۱خوزستانی
براثرگردوغباربهمراکزدرمانیمراجعهکردندکه۳6
نفرآنهادربخشهایعادیبیمارستانهایخوزستان
بستریشدند.گردوغباررسیدهبهشهرتهرانوسایر
استانهایکشورترکیبیازمنشــأداخلیوخارجی
است.بهگزارشهمشهری،محمدمهدیمیرزاییقمی،
مدیرعاملشرکتکنترلکیفیتهوایتهراندراینباره
گفت:توفانهایریزگردایجادشــدههمراهباسرعت
وزشبادعمدتاًباالی۱۰متربرثانیهبودهاندکهفعال
شدنکانونهایریزگردداخلیراهمبههمراهداشتهاند،
امابدیهیاستکهتودههایرسیدهبهمحدودهشهر
تهرانوسایراســتانهایکشورترکیبمنابعداخلی
وخارجیهستند.آنگونهکهمیرزاییقمیاعالمکرد،
بیانسهمعمدهبرایکانونهایداخلیصحیحنبوده
وتحلیلهایانجامشدهدرشرکتکنترلکیفیتهوا
بااســتفادهازتصاویرماهوارهایبهوضوحسهمقابل
مالحظهکانونهایریزگردخارجیرانشانمیدهد.
درانتشارریزگردهایاخیردرتاریخ۱۷و۱8اردیبهشت
نیزکانونهایفعالگردوخاکواقعدرکشورهایعراق
وعربستانسعودینقشاصلیداشتند؛بنابراینسهم
عمدهمنابعتوفانهایگردوخاکاخیرمنشأخارجی
داشــت،اماتعییندقیقســهمهریکازکانونهای
داخلیوخارجیانتشارگردوخاکنیازمندمطالعات

دقیقاست.دیروزدربرخیساعات،۲6ایستگاهسنجش
آلودگیهوادرتهراندروضعیــتقرمزوبنفشقرار

گرفتندوامروزنیزهوایتهرانخاکآلودمیماند.

آیا پیش بینی ممکن است؟
هماکنونمــدلپیشبینیریزگرددرکشــوروجود
نداردوباتوجهبهافزایــشوقوعتوفانهایریزگرددر
استانهایکشوردرماههایگذشته،لزومتوسعهمدل
پیشبینیخیزشگردوغبارتوسطسازمانهواشناسی
باهمکاریسازمانحفاظتمحیطزیستبسیاراحساس
میشود.دراینبارهسازمانجهانیهواشناسیسایتی
بانامپیشبینــیریزگردبارســلوناداردکهاطالعات

خیزشریزگردهــاومنابعآنراباتکیــهبراطالعات
رصدهایماهوارهایتا۷۲ســاعتپیشروبهصورت
dust.دقیقپیشبینیمیکند.اینپایگاهبانشــانی
aemet.esتاکنونبهوضوحنشاندادهکهکدامیکاز
مناطقکشوردرکدامساعاتدرگیرگردوغبارمیشوند
وصحتاطالعاتآننیزبارهاثابتشدهاست؛بنابراین
پرواضحاستکهباهمینرصدسادهمیتوانازخیزش
ریزگردهاتا۳روزآیندهمطلعشــدوهشدارهایالزم
راصادرکرد.بنابراینتعطیلیدقیقــه۹۰مدارسبه
وضوحکاریغیرکارشناسانهبودکهموجبسردرگمی
خانوادهها،کادرآموزشیوالبتهتشدیدترافیکشدید

شهریدرطولروزشد.

غافلگیری با ریزگردهای تکراری 
گردوغبارداخلیوخارجیباردیگرهوای6شهربزرگکشورراآلودهکرد؛هجومبعدیروزسهشنبهاست

 دستور دادستان کل کشور
 برای تأمین حقابه ارس

دادستانکلکشوردرنامهایبهوزیرنیرودستورپیگیری
احقاقحقوقمکتســبحقابهایرانازرودخانهمرزیارس

راصادرکرد.
بهگزارشمرکزرسانهقوهقضاییه،حجتاالسالموالمسلمین
محمدجعفرمنتظریدرنامهایبهعلیاکبرمحرابیان،وزیر
نیروباتوجهبهگسترشریزگردهادرمناطقغربیوجنوبی
دســتوردادتاموضوعاحقاقحقوقمکتسبحقابهایراناز

رودخانهمرزیارسرامستمروباجدیتپیگیریکند.
ویدرایننامهباتوجهبهاقداماتدولتترکیهدرباالدست
رودخانهمرزیارستأکیدکرد:اقدامکشورترکیهبااحداث
سدهایمتعدددرباالدسترودخانهمرزیارسودیوارکشی
درنقطهصفرمرزی،باعثکاهشدبــیرودخانهمذکورو
مسدودشدنهمهمسیلهاوگذرگاههایآبرواندرمنطقه
ومتعاقباگسترشریزگردهاازمناطقغربیوجنوبیکشور
شدهاست.دادستانکلکشورهمچنیندرایننامهاظهار
داشت:ضروریاستدستگاههایمتولیازجملهوزارتنیرو
وامورخارجهموضوعاحقاقحقوقمکتسبحقابهایراناز
رودخانهمرزیارسرامســتمروباجدیتپیگیریکنندتا
شاهدضررهایجبرانناپذیربرایاقتصاد،کشاورزی،حیات
آبزیانوشربهموطنانعزیزساکندرپاییندستنباشیم.
منتظریبااشارهبهمساعدشــدنشرایطجویدستورداد
تااقداماتاشارهشــدهراپیگیریومراتبرابهدادستانی

گزارشکنند.

جاری شدن آب به سمت گاوخونی
دریچههایکانالرودشــتینجنوبیپــسازاتمامنوبت
ســومتوزیعآببرایاراضیکشاورزیشــرقاصفهان،از
بامدادنهماردیبهشتماهباهدفرهاسازیآببرایتاالب
گاوخونیبازشــدوهماکنونآببهبسترگاوخونیرسیده
اســت.بخشهاییازضلعشــمالیتاالببهصورتلکهای
مرطوبشــدهودرروزهایآتیاگرجریــانآبادامهدار
باشــدبخشهایبیشــتریازپهنهتاالبآبگیریخواهد
شد.بهگزارشمهر،آبیکهبهســمتگاوخونیدرجریان
است،پسابتصفیهخانهشــرقاصفهاناستکهبهسمت
سدرودشتینجاریمیشودوســپسازطریقکانالهای
کشاورزیدر۵کیلومتریورزنهودرنهایتبهبندشاخکنار
وتاالبمیرسد.بهگفتهحسنساسانی،مدیرعاملشرکت
آبمنطقهایاصفهان،هماکنونباهمکاریکشاورزانحدود
یکمیلیونمترمکعبآببهسمتگاوخونیرهاشدهاست.
فرایندتوزیــعآببرایتاالبپسازاتمــام۱۰روزهنوبت

چهارمتوزیعآبکشاورزینیزادامهخواهدیافت.

علیرضا پاک فطرت
نماینده فارس در مجلس

وزارت جهاد کشــاورزی نباید برای حفر 
چاه اطراف تاالب ها مجــوز صادر کند. 
دستگاه قضایی هم نباید در برخورد با 
حفر چاه های غیرمجاز و مسدودسازی 
آنهــا تعــارف داشــته باشــد؛ آن هــم در 
شــرایطی کــه عمــق چاه هــا در برخــی 
شهرســتان ها از 20متــر بــه 400متــر 

رسیده است.

علی سالجقه
رئیس سازمان حفاظت  محیط زیست

عدم تعــادل بیــن منابع و مصــارف آب 
و گســترش خشکســالی و تغییــرات 
اقلیمــی و کاهــش نــزوالت جــوی، 
فرســایش خــاک، پســماندها و بحران 
ریزگردها، آلودگی هوای کالنشهرها، 
تخریب تنوع زیســتی و ذخایــر ژنتیک 
و  عدم تــوازن و تعــادل بیــن حفــظ 
محیط زیســت و توســعه صنعتــی و 

عمرانی مهم ترین چالش ها هستند.

نقلقولخبر

امضــا در کمتــر از یــک روز بــرای 
»درخواســت لغــو واگــذاری زمیــن 
لــه« جمــع  میانکا پتروشــیمی  بــه 
شــد. پیش تــر در کارزار »مخالفــت 
بــا احــداث پتروشــیمی در نزدیکــی 
تــاالب میانکالــه« حــدود 43هــزار 
نفــر شــرکت کــرده  بودنــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه موافقــان ســاخت 
توانســته اند  تا کنــون  پتروشــیمی 

28امضا جمع کنند.

7500

برابــر بیشــتر از اقیانوس هــا و حدود 5 
برابر بیشــتر از جنگل ها، این تاالب ها 
هســتند کــه دی اکســیدکربن ذخیــره 
می کننــد. باتالق هــای زغــال ســنگ 
نارس، شــوره زار باتالقــی، جنگل های 
علــف  دریایــی،  بســترهای  و  حــرا 
ذخیره ســازی  جهانــی  کانون هــای 
دی اکســیدکربن هســتند و تاالب هــا 
حــدود یــک درصــد از ســطح زمیــن را 

پوشش می دهند.

 500

عددخبر

اخبارکوتاه

هوای دیروز و امروز 9کالنشهر درگیر با ریزگردها
پیش بینی امروزوضعیتشاخص دیروزشهر

آلودهناسالم برای گروه های حساس132اصفهان
آلودهناسالم برای گروه های حساس144کرج

آلودهناسالم برای همه157بوشهر
آلودهناسالم برای همه156تهران
آلودهناسالم برای همه196بیرجند
آلودهناسالم برای همه187اهواز

آلودهناسالم برای همه180سمنان 
آلودهخطرناک277اراک
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بنابر آمار فائو )سال 2022( جمعیت شتر در جهان 
37میلیون نفر است که از این عدد، بیش از 180هزار 
نفر شتر در 22استان ایران وجود دارند؛ درحالی که 
کارشناسان معتقدند مراتع ایران می توانند تا 2میلیون 
نفر شتر را هم پرورش دهند. با توجه به خشکسالی و 
کمبود آب و علوفه کافی برای کشاورزی و دامداری، 
چند سالی است پرورش شتر، توســعه آن و تبدیل 
شــترداری ســنتی به نیمه صنعتی مورد توجه قرار 
گرفته. بنابر اعــام رئیس مرکز ملــی پیش بینی و 
مدیریت بحران ســازمان هواشناسی، از ابتدای سال 
زراعی جاری)1401-1400( نسبت به سال گذشته 
2٩درصد و در فروردین  امسال نسبت به سال گذشته 
88درصد کاهش بارندگی داشته ایم و همین کاهش 
بارندگی اوضاع مراتــع را برای اســتفاده دامداران 
بحرانی می کند؛ بحرانی که طی 2ســال گذشته در 
برخی ماه های سال به ویژه عشایر را با چالش تغذیه 

دام  مواجه کرد.
با وجود همه این موارد اما هنوز طبق اعام مسئوالن 
احیای 36میلیون هکتار مرتع خاص تغذیه شتر در 
کشور نیاز به همکاری بسیاری از سازمان ها دارد. ارزش 
اقتصادی و تغذیه ای محصوالتی چون شیر و گوشت 
شتر، بازار مستعد کشورهای اروپایی و عربی، نیاز کمتر 
به آب و علوفه و سازگاری این دام با شرایط خشکسالی 
از دالیلی است که پرورش شتر را در سال های اخیر 

ارزشمند کرده است.

سیستان وبلوچستان، قطب پرورش شتر 
سیستان وبلوچستان با 75هزار نفر رتبه اول پرورش 
شتر را در اختیار دارد که به همین دلیل از 4سال پیش 
تاکنون سند توسعه پرورش شتر در این استان با هدف 
هدایت شترهای جوان به واحدهای پرواربندی برای 
پروار و تامین گوشت شتر مورد نیاز بازار تدوین و اجرا 

شده است.
ســازمان  دامــی  تولیــدات  معاون بهبــود 
جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 
تقریبا نیمی از شــتر کشور در این اســتان پرورش 
یافته اند به همشهری می گوید: شتر دامی است که در 
مناطق کویری زندگی می کند و با توجه به خشکسالی 
به تعبیری می توان آن را دام آینده نام نهاد. روزبه روز 
شرایط آبی کشور ســخت تر و بحرانی تر می شود و با 
توجه به اینکه شــتر در مناطق گرم و خشک تحمل 

باالیی دارد، راحت تر می توان آن را پرورش داد.
سید حسین حســینی جنگجو با بیان اینکه گاو و 
گوسفند نیاز به شرایط استاندارد، تغذیه خوب و آب 
زیادی دارند، می افزاید: شتر تابع این قوانین نیست، در 
شرایط بیابانی هر دو روز یک بار آب می خورد، می تواند 
خود را در مراتع فقیر و با علوفه  کم ارزش و حتی خار 

بیابان سیر کند و نیازی به کنسانتره ندارد.
به گفته او، یک شــتر مــاده بالغ بــا وزن میانگین 
300کیلوگرم روزانه نیاز به 12کیلوگرم علوفه دارد 
و این عدد برای گاو با توجه به 3 تا 4درصد وزن بدنش 
حدود 15کیلوگرم اما علوفه با کیفیت و کنســانتره 
است که قیمت تامین علوفه را برای این دام گران تر 

می کند.
نکته دیگری که جنگجو اشــاره می کند، مصرف آب 
دام است؛ به طوری که یک شتر در روز 40لیتر آب نیاز 
دارد اما این عدد برای یک گاو تا 140لیتر در روز است.
مقایســه صرفه اقتصادی محصوالت شتر و گاو هم 
مقایسه جالبی است که معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان به آن 
اشــاره می کند: شیر شــتر کیلویی 40هزار تومان و 
شیر گاو حدود 6 تا 7هزار تومان خریداری می شود. 
درحالی که شیر خشک شتر در بازارهای جهانی بیش 

از یک میلیون تومان معامله می شــود، شیر خشک 
گاوی کیلویی 25هزار تومان ارزش دارد.

جنگجو با بیان اینکه شیر شــتر ارزش اقتصادی باال 
و مشــتری خاص و الکچری دارد، توضیح می دهد: 
گوشت شتر هم تقریبا گران تر از گوشت گاو و کیلویی 
180هزار تومــان خریداری می شــود؛ درحالی که 

گوشت گاو تا 120هزارتومان خریداری می شود.
او می گوید: اعتبار محدود دولتی و خشکسالی شدید 
جلوی اجرای کامل و درست سند توسعه پرورش شتر 
استان را گرفته، وگرنه اقبال به این کار در سال های 

اخیر افزایش قابل توجهی یافته است.

خراسان جنوبی، در مسیر درآمدزایی با شتر
از کل شــترهای موجود در سیستان وبلوچســتان 
حدود 60هزار نفر ثبت هویت و اطاعات شــده اند 
و تاش بر تغییر شیوه شــترداری گله ای و سنتی به 
نیمه صنعتی است؛ اتفاقی که در استان های دیگر و 
حتی کشور هم دنبال می شــود. خراسان جنوبی با 
30هزار رتبه دوم پرورش شــتر را در کشور دارد که 
البته ٩5درصد شــترداری در این اســتان به صورت 
سنتی انجام می شود. خراسان جنوبی ساالنه 1200تن 
گوشت و 8هزار لیتر شیر شتر تولید می کند و اگر به 
سمت صنعتی شدن این بخش برود جهشی بزرگ 
در تولید گوشت، شیر و سایر فرآورده های شتر رقم 
خواهد خورد. با توجه به همیــن ویژگی ها هم طرح 
هاب شــتر به عنوان یکی از پروژه های اشتغال زایی 
استان در بخش کشاورزی از ســال گذشته وارد فاز 
اجرایی شــد که طی آن 2500هکتــار زمین برای 
تامین علوفه در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت 
 امام)ره( قرار گرفت و بیش از 400هکتار آن زیرکشت

 خارشتر رفت.
مســئوالن این اســتان به تازگی و در ماه های اخیر 
هم طرح ها و برنامه هایی برای نخ ریسی از پشم شتر 
به عنوان منبع دیگری برای اشتغال زایی و درآمدزایی 
در دستور کار دارند که البته هنوز به مرحله اجرایی 

نرسیده است.

قابلیت هرمزگان برای صادرات شتر
به جــز سیستان وبلوچســتان و خراســان جنوبی 
هرمزگان هم ســهم ویژه ای در پرورش شتر کشور 
دارد و با 21هزار نفر شــتر رتبه سوم را در این زمینه 
از آن خود کرده اســت. مدیر امور دام معاونت بهبود 
تولیدات دامی ســازمان جهادکشاورزی هرمزگان 
با بیان اینکه این اســتان سومین قطب پرورش شتر 

در کشور محسوب می شــود به همشهری می گوید:  
هرمزگان آب و هوایی گرم و مرطــوب دارد و مراتع 
آن فقیر است؛ به همین دلیل یکی از حیوانات غالب و 

سازگار در آب و هوای این استان، شتر است.
جال اصاحی، بیشترین نژاد پرورشی در هرمزگان 
را نژاد گوشتی و همچنین نژاد جمازه برای سوارکاری 
و مسابقات می داند و می افزاید: گوشت شتر تولیدی 
در اســتان عاوه بر مصرف داخلی به اســتان های 
همجوار صادر می شود و نژاد جمازه هم قابلیت خوبی 
برای صادرات به کشــورهای عربی برای استفاده در 

پیست های شترسواری دارد.
او تأکیــد می کنــد کــه هرمــزگان هــم ماننــد 
سیستان وبلوچستان یک ســند توسعه شتر دارد که 
بر مبنای آن ســاالنه تعدادی از شترداران سنتی به 

واحدهای نیمه صنعتی تبدیل شوند.
اصاحی با تأکید بــر اینکه همه 21هزار نفر شــتر 
موجود در اســتان ثبت هویت شده اند، می گوید: هر 
نفر شتر بین 25 تا 30میلیون قیمت خرید دارد و برای 
پرورش یک شتر ماده بالغ )یک سالگی( تقریبا حدود 
40میلیون تومان ســرمایه گذاری نیاز است که این 
رقم برای گوسفند 5.5میلیون تومان و گاو 45-50 
میلیون برآورد می شود. این در حالی است که صرفه 
اقتصادی شتر بسیار باالســت، با هوای گرم، خشک 
و مرطوب سازگاری دارد، شــیر و گوشتی که تولید 
می کند ارگانیک است و خواص دارویی باالتری دارد.

مدیر امور دام معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهادکشاورزی هرمزگان معتقد است: تغییر شغل یا 
رویه کشاورزی در استان هایی که بیشتر با خشکسالی 
دست و پنجه نرم می کنند و از سویی، شرایط پرورش 
شتر را هم دارند، پیشنهادی منطقی و مقرون به صرفه 
است اما به شرط اینکه متقاضی در این زمینه تجربه 
داشته باشــد یا آموزش ببیند. او تأکید می کند که 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی هرمزگان در این باره 
مشاوره و آموزش الزم را به متقاضیان می دهند و افراد 
بعد از دریافت پروانه تاسیس واحد پرورشی خود برای 

دریافت تسهیات معرفی می شوند.

ساربانی کند از قافله شترها
عاوه بر 3اســتان ذکر شده، پرورش شــتر در یزد و 
کرمان هم به شــکل جدی دنبال می شــود و سایر 
اســتان ها هم کم و بیش به این قافله پیوســته اند؛ 
هرچند ســاربانی از قافله ای که کند و آهسته پیش 
می رود، سخت است و نیاز به توجه و اعتبار ویژه دارد.  
این روزها 15هزار خانوار با میانگین هر خانوار 10 تا 

15نفر به این حرفه مشــغولند. در سیستم پرورش 
ســنتی که عمده پرورش شتر در کشــور در همین 
سیستم انجام می شــود، تامین نیروی انسانی برای 
آینده ساربانی با مشکل مواجه خواهد شد و در سیستم 
پرورش صنعتی، کشتارگاه مورد نیاز در کشور وجود 
ندارد و سیستم کشتار سنتی هم تمایلی به این کار 
نشان نمی دهد.  با وجود این، برنامه های ملی کشور 
برای توسعه پرورش شتر در سامانه های پرورشی در 
دســتور کار قرار دارد که رئیس مرکز اصاح نژاد دام 
و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این 
باره به همشهری می گوید: برنامه های کیفی در این 
باره شامل تشکیل زنجیره های تولید، هویت گذاری 
شترهای کشــور، توســعه طرح های اصاح نژادی، 
آمــوزش و ترویج، برون ســپاری امــورات اجرایی، 
ســامان دهی واردات و صادرات شــتر و پیشگیری، 
نظارت و کنترل بیماری های شتر و استانداردسازی 
شیر خام و شیرخشک اســت. همچنین برنامه های 
کمی شامل رشد جمعیت شتر و افزایش جمعیت از 
منابع واردات با اعداد تقریبی رشد ساالنه 5/5درصد، 
توسعه پرورش صنعتی شتر شــیری و واردات شتر 
شیری ساالنه 10هزار نفر در مدت 5سال در دستور 
کار اســت.  عباس اکبری شــریف طرح دام روستا 
)یارانه ای(، طرح حفظ و حراست از مواد ژنی و طرح 
افزایش تولید شیر و گوشت قرمز را از اقدامات انجام 
شده برای تامین مالی برنامه های ملی شتر  می داند و 
می افزاید: بهبود مدیریت اصاح نژادی، بهبود مدیریت 
پرورشی شــتر، بهبود مدیریت تولید مثل، مدیریت 
شیردوشی بهداشتی، توســعه واحدهای پرواربندی 
شــتر با هدف تولیــد گوشــت و اقتصادی تر کردن 
حرفه شترداری، افزایش جمعیت شتر مولد کشور و 
راه اندازی و توسعه رویکرد جدید در نظام بهره برداری 
شتر مولد کشور از اهداف این طرح محسوب می شود.  
به گفته وی، ساماندهی و پرورش شترهای  پر تولید، 
ساماندهی شیر تولید شده در شترداری های داشتی، 
ترویج و توسعه فرهنگ شیردوشی با ماشین، ترویج  و 
توسعه  فرهنگ صادرات محصوالت  لبنی، اقتصادی تر 
کردن حرفه شترداری، بهره برداری بهینه از ضایعات 
و پسماند های مزارع کشاورزی و ترویج فرهنگ تولید 
و استفاده از گوشت شــتر پرواری از دیگر اهداف در 

سطح ملی است. 

   
این روزها صنعت توریسم و جهانگردی و همچنین 
ورزش توجه ویژه ای به پرورش شــتر نشــان داده 
و از ســوی دیگر، خاصیت دارویی شــیر شتر آن را 
به صرفه و اقتصادی کرده اســت؛ اتفاقــی که ایران 
به خوبی زمینه گســترش و اقتصــادی کردن آن را 
دارد. وسعت مراتع کشــور ٩0میلیون هکتار است 
کــه از این تعــداد 36 میلیون هکتار شــامل مراتع 
فقیر برای پرورش شــتر مناسب هســتند، اما این 
 مســیر عاوه بر تخصیص اعتبار نیاز بــه آموزش و

 اطاع رسانی هم دارد. 

بازار شترها سکه است
کاهش بارندگی، خشکسالی  و... شتر  را به عنوان دام آینده ایران برای اشتغال زایی و درآمدزایی مطرح کرده است

رضایت چایکاران در فصل  برداشت
افزایش 37/5درصدی قیمت خرید برگ سبز از 

چایکاران، رضایت نسبی آنها را به همراه داشته است

 فصل برداشــت چای هر ســال از اول اردیبهشــت آغاز 
می شود و تا مهر ادامه دارد. در سال های گذشته مشکات 
 معیشــتی و قیمت پایین چای، اعتراض چایــکاران را

به همراه داشت.
امسال اما با توجه به تورم بیش از 40درصدی در کشور و 
افزایش هزینه  تولید قیمت خرید تضمینی این محصول 
برای برگ سبز چای درجه یک ٩200تومان و برای برگ 
سبز درجه2، 7100تومان اعام شده که به ترتیب نسبت 

به سال گذشته 37.5 و 48درصد افزایش یافته  است.
با وجود این اما هزینه های تولید چای همچنان باالست و 
کارگر چای چین برای برداشت هرکیلوگرم برگ سبز چای 

2500تومان دریافت می کند.
از سوی دیگر، هزینه حمل ونقل هم حدود 500 تا یک هزار 
تومان اســت که جمعا 3هــزار تومــان از درآمد چایکار 
را از فــروش محصول کــم می کند، اما به نظر می رســد 
ظرفیــت بازار چــای در کشــور اجازه افزایــش قیمت 
 بیشــتر از این را نمی دهد؛ موضوعی که چایکاران نیز به

 آن آگاهند.

برداشت 17هزار تن برگ سبز از آغاز اردیبهشت
رئیس سازمان چای کشور درباره آغاز فصل برداشت چای 
و خرید تضمینی برگ سبز چای به همشهری می گوید: از 
ابتدای اردیبهشت تا کنون 17هزار تن برگ سبز چای از 
باغ های گیان و مازندران برداشت و 3500تن هم چای 

خشک تولید شده است.
پیش بینی می شود امســال درصورت شرایط مساعد آب 
وهوایی بیش از 140تن برگ سبز چای از باغ های شمال 

کشور برداشت شود.
حبیب جهانســاز با بیان اینکه ســال گذشته قیمت هر 
کیلوگرم برگ ســبز چای درجه یک 66٩0تومان و هر 
کیلوگرم برگ ســبز جای درجــه2، 4781تومان بود، 
می افزاید: 37.5 و 48درصد افزایش قیمت امسال باتوجه 
به تورم 40درصدی کشــور و افزایش هزینه های تولید 
تصویب شده که به نظر می رســد قیمت مناسبی است و 
کشاورزان از آن رضایت نسبی دارند. بازار،کشش افزایش 

قیمت بیش از این مقدار را ندارد.

همه  چیز افزایش قیمت نیست
همانطور که رئیس سازمان چای می گوید چایکاران نسبتا 
از افزایش قیمت چای رضایت دارند. یک چایکار درباره این 
موضوع به همشهری می گوید: امسال شورای قیمت گذاری 
براساس نرخ تورمی که در کشــور وجود داشت، افزایش 
قیمت قابــل توجهی را برای خرید تضمینی برگ ســبز 
چای درنظــر گرفت. این موضوع می توانــد به چایکاران 
کمک کند و هزینه های آنــان را کاهش دهد. همچنین 
اگر چایکاری نتواند سود الزم را از برداشت برگ سبز خود 
ببرد کارخانه های چای برای هرکیلوگرم چای بین یک تا 

2هزارتومان بیشتر پرداخت می کنند.
اکبر باشلقی با بیان اینکه چای خشک ارقام مختلفی دارد، 
می افزاید: هر کیلوگرم چای خشک بین 60 تا 150هزار 
تومان فروخته می شود و بعضی کارخانه ها چای خشک 

داخلی را تا 200هزارتومان هم می فروشند.
وی با بیان اینکه برای تهیه یک کیلوگرم چای خشــک 
5کیلوگرم برگ سبز نیاز است، اظهار می کند: چایکار با 
رقم ٩200تومانی که امسال برای خرید چای تصویب شده 
است و با کســر هزینه کارگر و حمل باز هم قیمت کمی 

برای چای تر دریافت نمی کند.
باشلقی ادامه می دهد: درست است که چایکار باید بیش از 
این درآمد داشته باشد اما افزایش قیمت به تنهایی فایده ای 
ندارد و باید توان مصرف کننده داخلی را هم درنظر گرفت. 
اگر چای داخلی با قیمتی نزدیک به چای خارجی فروخته 
شود، مصرف کننده تمایلی برای خرید نشان نخواهد داد و 

این برای چایکاران ضرر بیشتری به همراه دارد.
این چایکار گیانی معتقد است دامنه قیمت چای در بازار 
باید حفظ شود. صنعت چای یک زنجیره است و وضعیت 
چایکار و کارخانجات و بازار باید هنگام افزایش قیمت ها 

درنظر گرفته شود.
باشلقی می گوید: امسال برای خرید تضمینی 300میلیارد 
تومان بودجه در اختیار سازمان چای قرار گرفته است، این 
بودجه با توجه به حجم کاری چایکاران کم است. نیروی 

کار برای نظارت هم کم است که باید جبران شود.

    
فصل برداشــت چای 6ماه در شــمال کشــور به طول 
می انجامد و تاش و نگرانی چایــکاران در ماه های آینده 
هم ادامه دارد؛ با این حال به نظر می رســد در سال جدید 
شورای قیمت گذاری چای تاش کرده است تا کمی از این 
نگرانی بکاهد.  رئیس سازمان چای هم پرداخت تسهیات 
و کمک به تولید چای باکیفیت را به چایکاران قول داده 
است. صنعت چای کشور تامین کننده 30درصد نیاز کشور 
اســت، صنعتی که گرچه کوچک نیست اما به حمایت و 

پشتیبانی بیشتر مسئوالن نیاز دارد.

راه اندازی بزرگ ترین 
نهالستان کشور در مغان

مدیرعامل کشــت و صنعت و دامپروری مغان گفت: 
بزرگ ترین نهالســتان کشــور در کشــت و صنعت 
مغان راه اندازی می شــود. به گزارش ایســنا، اسداهلل 
محسن زاده، تولید نهال در کشت و صنعت مغان را یک 
کار ضروری و حیاتی توصیف کرد و گفت: امسال نیز 
برای خرید نهال مجبور به تأمین منابع مالی شدیم ولی 
با توافق معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی سعی 
ما بر این است تا امســال بزرگ ترین نهالستان کشور 
را در کشــت و صنعت مغان و در زمینی به مســاحت 
35هکتار راه اندازی کنیم. محســن زاده افزود: تاش 
ما بر این اســت تا متناســب با اقلیم و شرایط کشور 
بهترین تولید بذر را به صورت کشــت بافت و نشایی 
انجام دهیم که قطعا تکمیل زنجیــره در این  منطقه 
نیز از دیگر برنامه ریزی ها و رویکردهای ماست که در 
قالب هدف گذاری مشخص درصدد تحقق آن هستیم. 
محسن زاده از امضای تفاهمنامه ســه جانبه با پارک 
علم و فناوری، اســتانداری و کشــت و صنعت مغان 
در راه اندازی این مجموعه عظیــم علمی و تخصصی 
خبر داد و اضافه کرد: ما آمادگی داریــم تا از نظرات 
متخصصان و محققان در رفع مشکات و چالش های 
حوزه  آب و خاک استفاده کنیم تا تولید محصول ما با 
ارزش افزوده بیشــتر راهی بازار شود. وی مصرف آب 
کشت و صنعت مغان را در سال 180میلیون مترمکعب 
اعام کرد و ادامه داد: با اجرای شــبکه نوین آبیاری و 
استفاده از فناوری های جدید تا 60میلیون مترمکعب 

می توان صرفه جویی را در این حوزه انجام داد.

 خبر

عدد خبرحمیده پازوکی؛ خبرنگارپیگیری

هواشناســی  کل  اداره  سرپرســت 
آذربایجان غربی از خشکسالی 97درصدی 
مســاحت این اســتان خبر داد. بــه گزارش 
مهــر، اســماعیل ســیمایی گفت: بررســی 
نقشــه های خشکســالی اســتان نشــان 
می دهد در دوره یکساله تا پایان فروردین 
حدود 97 درصد از مســاحت استان درگیر 
خشکسالی از ضعیف تا بسیار شدید و ۶۴ 
درصد از نواحی اســتان درگیر خشکسالی 

شدید تا بسیار شدید است.

 ۹۷
درصد

آذربایجان غربی

در اجرای طرح پرورش ماهی در قفس 
در سواحل خلیج فارس استان بوشهر 
۸۴۰ میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری 
شــد. از مجمــوع طرح هــای جدیــد 
ســرمایه گذاری تاکنــون 7 طــرح وارد 
مــدار تولیــد شــده اســت. بــه گــزارش 
تســنیم، حامد رضایــی، رئیــس گروه 
پرورش ماهی در قفس شیالت استان 
گفت:72مجوز برای پرورش ماهی در 

سواحل استان صادر شده است.

بوشهر

 ۸۴۰
میلیارد  

 روزانــه 25۰۰تن پســماند در گیالن تولید 
می شود. به گزارش تسنیم، رضا زمانی، 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
گیالن گفت: در تعطیالت به ویژه هنگام 
نوروز و با ورود گردشگران این میزان تولید 
پســماند افزایــش می یابــد. طبــق قانــون 
مدیریت پســماند و آیین نامــه اجرایی آن 
وظیفــه مدیریــت پســماند در شــهرها بر 
عهــده شــهرداری و در روســتاها برعهــده 

دهیاری هاست.

گیالن

 ۲۵۰۰
تن  

 طبیعت بهاری
 منطقه کاظم داشی ارومیه 

منطقه تاریخی کاظم داشی در 7۰ کیلومتری شمال شرق 
ارومیه و در ساحل دریاچه ارومیه و در نزدیکی روستایی به 
نام گورچین قلعه قرار دارد. این منطقه دارای طبیعتی بکر 
و زیباست و در فصل بهار، دشت ها و تپه ها، سراسر سبز و 

پوشیده از گل هستند. همچنین گونه های ارزشمند گیاهی و 
جانوری در منطقه رشد و زندگی می کنند. 

عکس: تسنیم

آذربایجان غربیعکس خبر

اردبیل

سیده زهرا عباسی گزارش
رئیــس مرکــز اصــاح نــژاد دام و بهبود خبرنگار

تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی :   
برنامه های کمی شــامل رشد جمعیت 
شــتر و افزایــش جمعیــت از منابــع 
واردات بــا اعداد تقریبی رشــد ســاالنه 
5/5درصــد، توســعه پــرورش صنعتــی 
شــتر شــیری و واردات شــتر شــیری 
ســاالنه 10هزار نفر در مدت 5ســال در 

دستور کار است

تی
مای

ق ح
حا

 اس
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شت

پراکنش جمعیتی و نژادی شتر کشور

پراکنش نژاد دام

گلستان ترکمنی

شتر

خوزستان- ایالم عربی

قم -تهران-- البرز- قزوین- فارس کلکوئی

سمنان خارتورانی

یزد رباطی

 خراسان جنوبی- خراسان رضوی- 
خراسان شمالی- سیستان و بلوچستان بلوچی یا مکرانی

کرمان- هرمزگان- جیرفت و کهنوج- 
بوشهر جماز

بوشهر زوبه

آذربایجان- اردبیل  و  اکثر استان های 
شترخیز)به صورت آمیخته(  دو کوهانه

اصفهان انارکی

اکثر استان های شترخیز مایه)آمیخته دو کوهانه 
و یک کوهانه(
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آمار ها نشــان می دهد شرکت های 

خودرو
خودرو سازی  در نخستین ماه سال 
فقط 36درصد از اهــداف تولید را 
محقق کرده اند و سطح تولید 80هزاردستگاه پایین تر 
از آن چیزی بوده کــه وزارت صنعت هدف گذاری 
کرده است. آمارها می گویند ظرفیت تولید خودرو در 
سال جاری باید دست کم 45درصد به طور میانگین 
افزایش یابد تــا اهداف وزارت صنعــت برای تولید 
1.5میلیون دســتگاه خودروی ســواری درســال 

1401محقق شود.
به گزارش همشــهری، آنطور که مسئوالن وزارت 
صنعت اعالم کرده اند قرار است امسال تیراژ تولید 
خودرو دســت کم 50درصد افزایش یابد و تا پایان 
ســال 1.5میلیون خودروی ســواری داخلی تولید 
شود. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت 13فروردین 
ماه وعده داد: تولید خودرو در ســال 1401نسبت 
به ســال 1400حداقل 50درصد افزایش می یابد. 
اندکی بعد منوچهر منطقی، معــاون وزیر صنعت 
نیز این ارقام را به شکل دیگری تحلیل کرد و گفت: 
محاسبات انجام شده نشان می دهد اگر یک میلیون 
و 400 هزار دستگاه خودرو در بازار ایران عرضه شود 
به قرعه کشــی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک 
میلیون و 500 هزار دســتگاه خودرو برای امسال 
هدف گذاری شده است.  این سخنان نشان می دهد 
وزارت صنعت برای حذف قرعه کشی و جلوگیری از 
رشد قیمت خودرو، راهکار افزایش تولید را در پیش 
گرفته است که به زعم بسیاری از کارشناسان راهکار 
درستی است. اما آیا این اهداف با توجه به روند فعلی 

تولید خودرو محقق خواهد شد؟

آیااهدافتولیدمحققمیشود؟
آمار ها نشان می دهد برای اینکه اهداف تولید وزارت 
صنعت در سال جاری محقق و قرعه کشی حذف شود 
کارخانه های خودرو سازی  باید ماهانه به طور میانگین 
125هزار دستگاه خودرو تولید کنند. اما طبق آمار 
موجود خودروسازها در نخســتین ماه امسال فقط 
36درصد از اهداف ترسیم شــده وزارت صنعت را 
محقق کردند. در فروردین امســال جمعا 45هزار 
دستگاه خودروی سواری تولید شد. یعنی تیراژ تولید 
خودرو درفروردین امسال 64درصد از اهداف تعیین 
عقب است و سطح تولید، 80هزار دستگاه کمتر از آن 

چیزی است که قرار بود در سال جاری محقق شود.

بــرای جبــران عقب ماندگــی موجود 3شــرکت 
ایران خــودرو، ســایپا و پارس خودرو کــه عمده 
خودروهای ســواری را در ایران تولید می کنند باید 
فقط در اردیبهشت امسال بیش از 200هزار دستگاه 
خودرو تولید کنند تا فقط کمبــود تولید فروردین 
ماه جبران شــود. بعد از جبران این عقب ماندگی 
خودروســازها باید از خرداد ماه به طــور میانگین 
125هزار دستگاه خودرو در ماه تولید کنند تا تولید 
بر ریل هدف گذاری های انجام شــده قرار بگیرد و 
برنامه تولید 1.5میلیون دســتگاه در ســال جاری 

محقق شود.

آیاظرفیتهایالزمبرایرشدوجوددارد؟
 طبق اطالعات موجود، میانگین ماهانه تولید خودرو 
از فروردین پارســال تاکنون هرماه به طور متوسط 
70هزار دستگاه بوده است و شرکت های خودروساز 
هرگز نتوانســته اند به مرز تولید 100هزار دستگاه 
در ماه برسند. باالترین میزان رکورد تولید در سال 
گذشــته مربوط به دی ماه پارســال بود که جمعا 
91هزار دستگاه خودرو تولید شد. همه اینها در حالی 
است که آمار ها نشان می دهد از دی ماه پارسال به 
این سو تیراژ تولید خودرو به شکل محسوسی افت 
کرده و حتی در فروردین امسال در مقایسه با دی ماه 

پارسال تیراژ تولید خودرو به نصف رسیده است.
ارقام موجود به معنای آن اســت کــه برای تحقق 
اهــداف وزارت صنعت ظرفیت تولیــد ماهانه باید 

دســت کم 45درصد افزایش یابد تا تیــراژ تولید از 
70هزار دستگاه به طور میانگین به 125هزار دستگاه 
برســد و خودروســازها بتوانند اهداف تعیین شده 
را محقق کنند. در چنین شــرایطی و بــا توجه به 
آنکه در طول چند ســال گذشــته ظرفیت تولید 
خودرو در یک مــاه هرگز از مرز 90هزار دســتگاه 
فراتر نرفته اســت تردیدهای جدی نسبت به تولید 
125هزاردســتگاه خودرو در ماه وجود دارد، مگر 
آنکه وزارت صنعت به عنوان نهاد باالدســتی برنامه 
مشــخصی برای فعال کردن ظرفیت قطعه سازان و 

خودروسازان ارائه کند.

آثارکاهشعرضهخودرو
در کنار این آمار مشاهدات فعاالن بازار هم آثار کسری 
عرضه بر روند فزاینده قیمت خودرو را تأیید می کند. 
ســعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودروی تهران می گوید: از سال 97تاکنون عرضه 
خودرو بین 35تا 40درصد کاهش یافته اســت و تا 
زمانی که میزان عرضه خــودرو جوابگوی نیاز بازار 
نباشد قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. به گفته 
او میزان تولید در یک ماه گذشــته خــوب نبوده و 
حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده، 
وضعیت بــازار خودرو نیز کامال حاکی از آن اســت 
که با کاهش عرضه مواجه هســتیم. رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: 
برای کنترل قیمت باید اجــازه دهند خودروهای 

ارزان قیمت وارد شود. اگر در کنار واردات خودرو های 
10تا 20هزار دالری، تعرفه واردات نیز کاهش یابد 

قطعا قیمت ها کاهش می یابد.
امیرحسن کاکایی، کارشــناس صنعت خودرو هم 
در تحلیل شــرایط فعلی می گوید: قیمت خودرو ها 
به چند دلیــل افزایش یافته، دلیــل اصلی، عملی 
نشدن وعده های افزایش تولید خودرو است. وزارت 
صنعت و خودروسازان وعده افزایش تولید دادند. اما 
هم اکنون شاهد کاهش نســبی تولید نیز هستیم. 
به دلیل مشکالت برق و گاز نیز به نظر نمی رسد در 
سال 1401 صنعت خودرو جهش تولید داشته باشد. 
او اضافه کرد: نکته دیگری که در بحث تقاضا وجود 
دارد این است که در سال گذشته تقاضای واقعی به 
تعویق افتاد. یعنی مردم برای خرید خودرو دست نگه 

داشتند تا وعده ها عملی شود.
اخبار منتشــر شــده مبنی بر حــذف خودروهای 
ارزان قیمت و تورم 40 درصدی نیز بر افزایش میزان 
تقاضا تأثیرگــذار بود. او دربــاره واردات خودرو نیز 
گفت: به نظر نمی رســد واردات خودرو به کشــور 
عملی شود. اگر نیز آزاد شود، انحصاری خواهد بود. 
در نتیجه تقاضا باال مــی رود و افزایش قیمت اتفاق 
می افتد. کاکایی تأکید کــرد: هم اکنون با یک تورم 
5تا 7درصدی در دنیا مواجهیم. عالوه بر آن، جنگ 
اوکراین و روسیه باعث افزایش قیمت انرژی و در ادامه 
افزایش قیمت فلزات می شــود. پیش بینی می شود 

قیمت خودرو در دنیا با افزایش همراه شود.

 میزان تولید و فروش شرکت های 
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو- دستگاه

جمع فروشجمع تولیدماه
1400/01/3064 ،13۸66 ،۹۲0
1400/0۲/3054 ،۲3340 ،51۷
1400/03/30۸4 ،۹۸3۷۸ ،4۲1
1400/04/30۸5 ،6۹۹10۲ ،166
1400/05/3055 ،66660 ،060
1400/06/30۸3 ،365۷3 ،۷64
1400/0۷/30۷۲ ،0۸56۲ ،۲۸6
1400/0۸/30۸1 ،۸۹۹65 ،1۹4
1400/0۹/30۸5 ،455۷3 ،35۹
1400/10/30۹1 ،1۷410۹ ،0۷۸
1400/11/306۸ ،11161 ،۸۸۸
1400/1۲/303۸ ،4۸۷۸0 ،156
1401/01/3045 ،3۹655 ،۹4۲

51۹، 053۷1، ۷0میانگین ماهانه تولید و فروش

عقب ماندگی صنعت خودرو از اهداف تولید
بررسی ها نشان می دهد برای جبران عقب ماندگی ها، فقط در اردیبهشت امسال باید 200هزار دستگاه خودرو تولید شود

مرغباالرفت،گوشتثابتماند
نرخ نامه جدید میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران نشــان 
می دهد از میان اقالم تنظیم بازاری عرضه شده در میادین در 
20روز گذشته قیمت انواع گوشــت قرمز اعم از منجمد، گرم، 
تولید داخل و وارداتی ثابت بوده اســت. البته این ثبات شامل 
گوشت های دارای نرخ آزاد نمی شود. مرغ و تخم مرغ برخالف 

گوشت قرمز در این بازه زمانی افزایش قیمت داشته اند.

مرغ تازه

27.600
29.500

تخم مرغ 
داخلی
39.000
41.000

تخم مرغ 
وارداتی
35.500
37.500

سردست 
گوساله
115.000
115.000

سردست 
گوسفندی

85.000
85.000

سردست 
گوسفندی

125.600
119.800

سردست 
گوساله

95.000
95.000

سردست 
گوساله

137.000
137.000

18اردیبهشت28فروردین

کیلوگرم/تومان

میادین

چهره

تغییرات10ماههقیمتدوغ
قیمت هر بطــری دوغ در 10ماه گذشــته به طور 
میانگین 30درصد افزایش قیمت داشــته اســت. 
به دنبال تغییرات قیمت شــیر خام در تیرماه سال 
گذشــته، قیمت انواع لبنیات ازجملــه دوغ که از 
نوشــیدنی های پرطرفدار فصل گرماســت نیز باال 
رفت و شــرکت های تولیدکننده تا امروز بین 4تا 
5هزار تومان بر نرخ درج شده روی بطری های دوغ 
افزوده اند. دوغ در میان لبنیات یارانه ای نیســت و 
تعیین قیمت آن بر عهده شرکت های تولید کننده 

است.

سوپرمارکت

قیمتهابهتومان
تیر 1400

اردیبهشت 1401
پگاه، کفیر- 

1.5لیتری
14.000
17.000

تیر 1400
اردیبهشت 1401

هراز، دوغ پونه- 
1.5لیتری

12.000
17.000

تیر 1400
اردیبهشت 1401

عالیس، 8گیاه-
1.5لیتری

12.500
16.000

تیر 1400
اردیبهشت 1401

مانیزان، گازدار– 
1.5لیتری

11.000
15.000

تیر 1400
اردیبهشت 1401

میهن، دوغ ترش 
بدون گاز- 1.5لیتری

12.500
18.000

تیر 1400
اردیبهشت 1401

ماهشام، نعنایی- 
یک لیتری

11.500
15.000

تیر 1400
اردیبهشت 1401

خوشگوار، گرمادیده 
نعنایی- 1.5لیتری

12.500
16.000

تیر 1400
اردیبهشت 1401

کاله، نعنایی بدون 
گاز- 1.5لیتری

11.000
15.000

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

911

948

5225

5188

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقامبهمیلیاردتومان

1.554

1.552

1.550

1.548

1.546

1.544

1.542

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقامبههزارواحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 9هزار 
و150واحد، معادل 0.59درصد رشد کرد و به یک 
میلیون و 552هزار و 997واحد رسید. شاخص کل 

هم وزن هم در مبادالت دیروز با 2هزار و692واحد رشد 
به 429هزار و 11واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
348شرکت رشد و 225شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 15شرکت هم تغییر نکرد.

ارقامبهدرصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز گذشته، سهامداران حقیقی 5هزار و 
188میلیارد تومان سهام خریدند، اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 5هزار و 225میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 37میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
در مبــادالت دیــروز 44هزارمیلیــارد تومــان رشــد کــرد و بــه 
7341هزار میلیارد تومان رسید. ارزش دالری کل بازار سهام 
ایران با توجه به قیمت روز گذشــته هر دالر آمریــکا در بازار 
تهران کــه در محــدوده 28هزار و400تومان دادوســتد شــد، 

هم اکنون معادل 258میلیارد و490میلیون دالر است.

7400

7350

7300

7250

7200

7150

7100
10اردیبهشت 11اردیبهشت12اردیبهشت17اردیبهشت18اردیبهشت

ارقامبههزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 10هــزار و  728میلیارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
6هــزار و 136میلیــارد تومــان بــه معامــالت خــرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصــاص 
یافــت. ایــن ارقــام نشــان می دهــد ارزش کل معامالت 
خرد در دادوســتدهای روز گذشته نســبت به روز شنبه 
367میلیارد تومان، معادل 5.6درصد افت کرده است.

ارقامبهدرصدمعامالت خرد                      کل معامالت

صعود
نزول

بدون تغییر

3

36

38 59

64

منجمد برزیلیشانه30عددی

گرم تولید داخلمنجمد داخلی

شاید تاریک ترین نقطه در پرونده تخصیص ارز ترجیحی این باشد که در دوره ای از  ادامهاز
اجرای این سیاســت، بخش عمده واردکنندگان بزرگی که بخش عمده یارانه ارزی صفحه4

واردات کاالهای اساسی را دریافت می کردند، شرکت های صوری و وابسته به سرشاخه های بازار بوده اند و 
عمال منابعی که با هدف کمک به معیشت اقشار ضعیف به واردات و تأمین غذا و کاالی اساسی اختصاص 
پیدا می کرد از طریق این شرکت های صوری به جیب ارواح رانت خوار می رفت. ارواحی که البته با بررسی 
نهادهای نظارتی رهگیری شدند و درنهایت بخشی از این فرایند معیوب در ماه های اخیر اصالح شد. عالوه 
بر این، در حوزه توزیع کاالهای وارداتی با ارز4200 تومانی نیز به واسطه رانت نهفته در بازار، فساد بزرگی 
شکل گرفت و با باال بردن ظاهری تقاضا، آسیب شــدیدی به تولیدکنندگان و معیشت مردم وارد کرد. 
به عنوان نمونه در سومین ســال اجرای سیاست ارز ترجیحی، در یکی از ســامانه های مربوط به توزیع 
جوجه های یک روزه بیش از 9هزار کد یکتای جعلی کشف شد که هدف آن دریافت نهاده ها برای تولید 

جوجه یک روزه بود و همین سوءاستفاده ها در آن مقطع به بروز بحران در بازار مرغ و تخم مرغ منجر شد.

بازیدوسرباخت
تا اینجای کار حرف از هدررفت یارانه هایی بود که از بیت المال برای کمک به معیشت مردم به واردات و 
تأمین کاالی اساسی اختصاص یافت و نصیب برندگان شد اما آن روی سکه سیاست ارز ترجیحی، اتفاقی 
است که می توان مصداق آش نخورده و دهان سوخته مردم باشد؛ زیرا با تنگنای منابع ارزی دولت، عمال 
دالر 4200تومانی موردنیاز واردات این اقالم باید از بازار نیما و به نرخ چند برابر خریداری شود که نتیجه 
آن چاپ سنگین پول و درنهایت جهش تورم بود. در حقیقت، دولت با چاپ چند صد هزار میلیارد تومان 
پول بدون پشــتوانه باید دالر را به قیمت باالی 20هزار تومان از صادرکننده خریداری کرده و با قیمت 
4200تومان به واردکننده کاالی اساسی بفروشد که نتیجه آن رشــد نرخ تورم و افزایش شدید هزینه 
معیشت مردم است. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با تأیید اختالل در پایه پولی از طریق 
تخصیص ارز ترجیحی می گوید: با توجه به اینکه دولت در سال های گذشته درآمدهای نفتی برای تأمین 
دالر 4200 تومانی کمتر از نیاز کشور بود، بانک مرکزی برای تأمین ارز موردنیاز از بازار نیما ارز می خرید و 
به قیمت ترجیحی به واردکنندگان تخصیص می داد که در نتیجه آن پایه پولی و نقدینگی افزایش می یافت 

و با افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم رشد می کرد.

کاسباندالر4200تومانیدرمحاصره

پراید205میلیونتومانشد
توقف فــروش خودرو به همــراه کاهش عرضه باعث شــده تا 
بازار خودرو باز هم شــاهد افزایش قیمت باشد. در حال حاضر 
پراید 111 که در اســفندماه 198 میلیون تومان به فروش می 
رسید امروز به 205 میلیون تومان رسیده است. خانواده سمند 
و پژو نیز با رشد قیمت روبه روست. سمند ای اف سون با قیمت 
340 میلیون تومان، سمند سورن با قیمت 300 میلیون تومان، 
دنا پــالس توربو اتوماتیــک 500 میلیون تومــان و پژو پارس 
310 میلیون تومان، مورد معامله قرار می گیرد. در محصوالت 
سایپا نیز تیبادو با قیمت 207 میلیون تومان، پراید 151 با قیمت 
190 میلیون تومان و تیبادو پالس با قیمت 215 میلیون تومان 

به فروش می رسد.

کمبودروغنوماکارونینداریم
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: از روز گذشــته 
توزیع ماکارونی با قیمت های جدید شروع شده و بازار طی هفته 
جاری اشباع می شود. قاسمعلی حسنی اظهار کرد: طی چند روز 
گذشته به دلیل تغییر قیمت، کارخانجات ماکارونی را دپو کرده 
بودند تا با قیمت های جدید عرضه کنند، از سوی دیگر نیز فشار 
تقاضا برای خرید ماکارونی افزایش یافته بود. با توجه به اعمال 
قیمت های جدید، از روز گذشته عرضه ماکارونی به بازار به روال 
عادی بازگشت و توزیع ماکارونی با قیمت های جدید شروع شده 
و در بخش روغن نیز کمبودی در بازار نداریم و در فروشگاه های 

زنجیره ای روغن به اندازه کافی وجود دارد.
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پرسپولیس دو تا »دایی« داشت!
در مورد دو گروه کامال متفاوت از بازیکنان که 

توسط شهریار سرخپوش شدند و سرنوشت های 
متفاوتی پیدا کردند

مربیان استقاللی فوالد و آلومینیوم 
قربانی انتقام جویی هواداران 

پرسپولیس می شوند

نقاط قوت پتی را ببینیدبیچاره نکونام و رحمتی
مهران حاتمی سرمربی شهرداری گرگان 
از دالیل قهرمانی دوباره این تیم در لیگ 

بسکتبال می گوید

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

پرسپولیس

استقالل

سپاهان

آلومینیوم 

21:50

21:15

لیگ برتر ایران - هفته 27

فوالد

تراکتور

استقالل

پرسپولیس

19:45

19:00

شنبه 24 اردیبهشت 1401

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
لیگ برتر ایران - هفته 28

فجر 

استقالل

نساجی

نفت.م.س

پدیده

مس 

18:30

20:40

19:30

دوشنبه 19  اردیبهشت 1401
لیگ برتر ایران - هفته 26

ذوب آهن

صنعت نفت

پرسپولیس

فوالد

18:30

21:00

تراکتور

گل گهر

هوادار

آلومینیوم 

16:30

20:00

پیکان

سپاهان
19:00

برنامه بازی

فیورنتینا

آاس رم
23:15

سری آ ایتالیا

امیرحسین اعظمی |  رقابت های جام جهانی 2022 از آبان ماه در کشور 
قطر آغاز خواهد شد و تیم ملی فوتبال ایران در این جام با تیم های 
انگلیس، آمریکا و تیم دیگری از اروپا همگروه شــده است. بعد از 
قرعه کشی جام جهانی، اظهارنظرهای مختلفی درخصوص گروه تیم 
ملی ایران صورت گرفته و برخی بر این عقیده اند که شاگردان دراگان 
اسکوچیچ می توانند از این گروه صعود کنند، هرچند که برخی نیز 
آســان تصور کردن این گروه برای ایران را یک تفکر ساده لوحانه  
قلمداد می کنند. در این میان صحبت های ارطغرول ساغالم سرمربی 
ترکیه ای تیم فوتبال تراکتور هم در نوع خودش جالب است. او که 
چند سال پیش هدایت این تیم را بر عهده داشت، دوباره چند ماهی 
است که به تبریز آمده و حاال بیشتر از گذشته با شرایط فوتبال ایران 
آشناست. ساغالم بعد از حضور در ایران، تا به امروز با هیچ رسانه ای 
به صورت اختصاصی گفت وگو نکرده بــود اما در مورد جام جهانی و 
شرایط تیم ملی ایران، دقایقی کوتاه با همشهری ورزشی صحبت کرد. 
این گفت وگوی کوتاه با تالش محمد نصرتی دستیار ایرانی ساغالم 

انجام شد و سرمربی تراکتور هم به چند سؤال ما پاسخ داد.

  درخصوص شانس تیم ملی ایران برای صعود به مرحله 

حذفی جام جهانی چه نظری دارید؟ فکر می کنید این اتفاق دور از 
ذهن به نظر می رسد؟

ایران در مرحله مقدماتی با نتایجی خوب و مطمئن راهی جام جهانی شــد و 
عملکرد بسیار خوبی داشت. ایران قطعا این شــانس را هم دارد که در قطر از 
مرحله گروهی صعود کند هر چند که باید بگویم کار تیم ملی شما آسان نیست. 
اگر ایران آماده سازی خوبی برای جام جهانی داشته باشد، شانس خوبی برای 
صعود از گروهش خواهد داشت ولی مسئله مهم این است که روند آماده سازی 
تیم ملی برای حضور در این جام به بهترین شکل پیش برود. به هر حال همه 
می دانند که تیم ها در جام جهانی چه کیفیتی دارند و چگونه خودشان را برای 

حضور در این جام آماده می کنند.

  تیم ملی در نخستین بازی باید برابر انگلیس قرار بگیرد و 
نگاه کارشناسان در ایران نسبت به این بازی هم متفاوت است. تحلیل 

شما در مورد این بازی چیست؟
انگلیس تیم باکیفیتی است که روی این جام حساب باز کرده و فکر می کنم 
انجام نخستین بازی با این تیم می تواند برای ایران یک فرصت بزرگ باشد تا 
شاید حریف خودش را غافلگیر کند. این دو تیم تا حاال با یکدیگر روبه رو نشده اند 
و شناخت انگلیس از ایران هم در حد ایده آل نیست. طبیعتا ایران بازی ساده ای 

نخواهد داشت ولی اگر در نخستین بازی نتیجه بگیرد، فوق العاده خواهد شد. 
در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست و ایران می تواند خوش بین باشد.

  در مورد کیفیت بازیکنان تیم ملی ایران چه صحبتی دارید؟
می دانم که اکثر بازیکنان تیم ملی در خارج از ایران بازی می کنند و فوتبالیست های 
باکیفیتی هستند. از بازیکنانی مثل مهدی طارمی و سردار آزمون شناخت دارم و 
آنها بازیکنان فوق العاده ای هستند که می توانند نقش مهمی در موفقیت تیم ملی 
ایران داشته باشند. من برای بازیکنان، کادر فنی و تمامی اعضای تیم ملی ایران 

آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم مردم ایران با نتایج تیم ملی شاد شوند.

  این جام جهانی برای مردم ترکیه شاید چندان شیرین 
نباشد چون تیمشان در این جام حضور ندارد. درست است؟

طبیعتا این موضوع ناراحت کننده اســت و هواداران فوتبال در ترکیه دوست 
داشتند تیمشان در جام جهانی باشد.

  در جام جهانی طرفدار کدام تیم هستید؟
من طرفدار تیم ملی آلمان هستم و فکر می کنم آنها شانس اول قهرمانی باشند، 

هر چند که نمی توان از کنار دیگر مدعیان هم گذشت.

پنجه آخر
رقابت استقالل و پرسپولیس بر سر قهرمانی 

لیگ برتر وارد ۵هفته حساس پایانی شد
در هفته بیست وششــم رقابت های لیگ برتر 
امشــب تیم های اول و آخر جدول مقابل هم 
قرار می گیرند. استقالل در مقابل شهرخودرو 
بعد از 3مســاوی متوالــی امید زیــادی به 
پیروزی و کســب 3امتیــاز دارد. به خصوص 
که پرســپولیس هم خودش را به صدرنشین 
نزدیک تر کــرده و هر توقفی برای اســتقالل 
به معنای از دست رفتن شانس های قهرمانی 
خواهد بود. پرســپولیس که هفته گذشــته 
بعد از اســتقالل بازی کرده بود امشب زودتر 
از این تیم و از ساعت18:30مقابل ذوب آهن 
قرار خواهــد گرفت. یکی دیگــر از بازی های 
حساس این هفته هم در انتهای جدول بین دو 
تیم فجرسپاسی و نفت مسجدسلیمان برگزار 
می شود که نتیجه اش نقش زیادی در رقابت 

این دو تیم برای فرار از سقوط خواهد داشت.

  چراغ اول؛ تراکتور - هوادار
اولین بازی امشب را دو تیم تراکتور و هوادار در 
ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می کنند. این 
ورزشگاه بعد از سکوت دوساله اش امشب برای 
دومین بار میزبان پرشورهای تبریزی است. اما 
سبک بازی هوادار و سابقه بازی های این تیم 
نشان می دهد نمی توان توقع یک بازی زیبا را 
در این میدان داشــت. هوادار با یک سیستم 
کامال دفاعی و کلین شیت های متوالی، صاحب 
دومین خط دفاعی موفق لیگ بعد از استقالل 
صدرنشین است. تیم عنایتی در نیم فصل دوم 
فقط به اســتقالل باخته و در 9بازی اخیرش 
هرگز شکســت نخورده اســت. خط دفاعی 
مســتحکم این تیم بعد از 7کلین شــیت در 
9بازی اخیر از ســاعت16:30امروز در تبریز 
مقابل خــط حمله نه چندان موفــق تراکتور 
صف آرایی می کند. بــا توجه به نتایج قبلی دو 
تیم، از این مسابقه هم بوی تساوی می آید اما 
جوی که هواداران تبریزی در یادگار امام ایجاد 
می کنند ممکن اســت تیم عنایتی را باالخره 

بعد از 9هفته تسلیم کند.

  ذوب آهن-پرسپولیس؛ تله تارتار
یک هفته است هواداران اســتقالل مجتبی 
حســینی را به تبانــی با پرســپولیس متهم 
می کنند و در کنار او نام مهــدی تارتار را هم 
می آورند، بلکه تارتــار و ذوب آهن را تحریک 
کنند و بــا انگیــزه ای دوچندان بــه مصاف 
پرســپولیس بفرســتند. اما نکته اینجاست 
که تارتار مقابل اســتقالل هم که انگیزه های 
صدچندان دارد موفقیت آنچنانی در سال های 
اخیر نداشته است! اساسا در پاسخ به آنها که 
می پرسند چرا تارتار پرســپولیس را متوقف 
نمی کند باید پرسید مگر او کدام تیم بزرگی 
را متوقــف می کنــد؟ تیم یحیی امشــب در 
فوالدشهر امید عالیشــاه را به خاطر اخراج در 
بازی قبلی در اختیار ندارد اما در عوض مهدی 
ترابی از محرومیت برگشته و وحید امیری هم 
شرایط بازی را پیدا کرده است. پرسپولیس از 
5بازی اخیرش فقط 8امتیاز گرفته و اگر جام 
می خواهد باید بهتر از اینها امتیاز بگیرد. شاید 
بردن پیکان آن هم با تیم 10نفره آغازی برای 
تحول مثبت در این تیم باشــد. سرخپوشان 
امشــب مقابل تیمی قرار می گیرند که بعد از 
4برد متوالی از 2بــازی اخیرش هیچ نصیبی 

جز 2باخت نداشته است.

  فینال انتها، انتهای فینال
درســت همزمان بــا مســابقه ذوب آهن و 
پرسپولیس در ساعت18:30یک بازی خیلی 
حساس هم در شیراز آغاز می شود. فجرسپاسی 
با رتبه15میزبان نفت مسجدسلیمان است که 
رتبه14را در اختیــار دارد. این دو تیم انتهای 
جدولی فقط شهرخودروي مشهد را پایین تر 
از خودشــان می بینند و الاقل یکی از آنها در 
پایان فصل سقوط خواهد کرد. فجرسپاسی که 
20هفته است پیروز نشده اگر امشب باالخره 
طلسم را بشــکند و رقیب مستقیمش را ببرد 
بعد از هفته ها به رتبــه چهاردهم برمی گردد. 
اگر این پیروزی با اختالف بیشــتر از یک گل 
باشد که جشن شیرازی ها کامل تر هم می شود. 
چون این تیم بازی رفت را در مسجدسلیمان 
2بر صفر باخته و در پایان فصل اگر دو تیم در 
امتیاز مساوی شوند همین بازی های مستقیم 

تکلیف کار را روشن خواهد کرد.

  استقالل- شهرخودرو؛ سر و ته یکی
و اما از ساعت20:40امشب ســر و ته جدول 
در ورزشگاه آزادی به هم می رسند. استقالل 
42امتیاز بیشتر از شهرخودرو دارد و بازی رفت 

را هم در زمین حریفش 
3بر صفر برده است. اما 

هیچ یک از اینها دلیل نمی شود که بازی را برای 
تیم مجیدی راحت و آسان فرض کنیم. 
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شما چرا قبول کردی؟

اما هواداران به خودشان اجازه می دهند

باالخره برنده می شوید؟

علیرضا نیکبخت واحدی این روزها 
به آب و آتــش می زند تا هواداران 
استقالل داســتان پیوستن او به 
پرســپولیس و ابــراز عالقه های 
آتشین وی به قرمزها را از یاد ببرند. 
در نتیجه هر روز داریــم واحدی را در 
حال یک نطق جنجالی راجع به پشت پرده های فوتبال ایران 
می بینیم. نیکبخت اخیرا برای چندمین بار مدعی شــده در 
دربی مشهور 9نفره که پرسپولیس با 2 بازیکن کمتر حدود 
یک ساعت مقاومت کرد و از استقالل گل نخورد، بین دو نیمه 
از باال گفتند بازی باید مساوی شود! اگرچه حتی فیلم مسابقه 
هم کوشش های سفت و سخت استقالل برای رسیدن به گل 
در آن بازی را تأیید می کند، اما سؤال مهم تر این است؛ به فرض 
که آنها گفتند شل کنید، شما چرا قبول کردید و برای پیراهن 

تیم تان نجنگیدید؟ مگر تعصب نداشتید؟

بعد از بــازی پرســپولیس و پیکان 
تصاویری منتشر شد که نشان می داد 
حضور امید عالیشاه روی سکوهای 
ورزشــگاه آزادی با تنــش همراه 
شده است. وینگر پرسپولیس که در 
نیمه اول بی احتیاطی کرد و کارت قرمز 
مستقیم گرفت، قصد داشته روی سکوها کنار یحیی گل محمدی، 
ســرمربی محروم تیم بنشــیند. در همین کش و قوس یکی از 
هواداران بابت بی احتیاطی عالیشاه به او اعتراض کرد و بین طرفین 
بگومگو در گرفت. از حال و هوای تصاویری که منتشر شده قشنگ 
مشخص بود که سر و شکل بحث دوستانه نیست. حاال اما عالیشاه 
گفته: »هیچ چیز خاصی نبود. هیچ وقت به خودم اجازه نمی دهم با 
هواداران پرسپولیس بحث کنم.« خب البته ممکن است هواداران 
پرسپولیس طور دیگری فکر کنند و به خودشان اجازه بدهند به 

بازیکنی که کارت قرمز مفت گرفته تشر بزنند.

استقالل امروز در یک بازی مهم به 
مصاف پدیده خواهد رفت. شاید 
روی کاغــذ بازی با قعرنشــین 
جدول کار ســاده ای باشــد، اما 
می دانیم که این یکــی از آخرین 
بخت های پدیده برای بقا در لیگ است 
و آنها به آب و آتش خواهند زد. غیراز این، یک طلسم عجیب 
هم استقاللی ها را نگران می کند؛ اینکه آنها این فصل هرگز در 
حضور تماشاگران موفق به کسب پیروزی نشده اند. استقالل 
پنج بار در حضور هواداران بازی کرده که دو بار مربوط به بازی 
با نساجی )در لیگ و جام حذفی( می شده و سه مرتبه دیگر 
هم به تقابل آنها با پرســپولیس، پیکان و سپاهان اختصاص 
داشته است. اســتقالل هیچ یک از این بازی ها را نبرده و اگر 
قرار باشد این طلســم امروز هم پابرجا باقی بماند، کار برای 

آبی ها سخت خواهد شد.

تعداد هفته های بدون برد فجرسپاســی 
به 20هفته رســید تا این تیم شــیرازی 
به رکوردی برســد که بدتــر از آن در این 
فصل برای هیچ تیمی امکان پذیر نیست. 
فجرسپاســی در 5هفته ابتدایی فصــل 2بار پیروز شــد و در عوض 
شهرخودرو تا هفته هجدهم بدون پیروزی ماند. مشهدی ها باالخره 
در هفته هجدهم پیروز شدند و رکوردشان روی عدد17متوقف ماند. 
اما شیرازی ها از هفته ششم به بعد هیچ بردی به دست نیاوردند و حاال با 
20بازی بدون برد رکورددار این فصل هستند. البته در کل تاریخ 21ساله 
لیگ برتر، ضعیف ترین رکورد در این زمینه متعلق به تیم شــیرین فراز 
کرمانشاه است که در لیگ هفتم )87-1386( طی 27بازی متوالی موفق 

به پیروزی نشد؛ از هفته هفتم تا هفته سی وچهارم.

استقالل قلدرترین تیم هفته بیست وپنجم 
لیگ برتر بود چون به گواه آمارهای متریکا 
58درصد از نبردهایش را در بازی با سپاهان 
پیروز شد. این باالترین درصد موفقیت در 
نبردها طی این هفته بوده اســت. باالترین درصد مالکیت و بیشترین 
تعداد پاس هم نصیب آلومینیوم اراک شد که در تقابل پرتنش با نساجی 
62درصد مالکیت داشت. تیم مهدی رحمتی 506پاس ردوبدل کرد و 
با 23شوت رکورد بیشترین تعداد شوت را هم در این هفته از آن خودش 
کرد اما هیچ نصیبی از این آمارها نبرد و بدون گل متوقف شد. در عوض 
تراکتور که کمترین تعداد شوت را در این هفته داشت با 5شوتش به یک 
گل رسید تا باالترین نرخ تبدیل شوت به گل )20درصد( را داشته باشد.

بیشترین پاس صحیح در این هفته از لیگ 
برتر فوتبال به نام میثم نقی زاده ثبت شد. 
هافبک اسبق پرسپولیس که حاال در نفت 
مسجدسلیمان بازی می کند این هفته در 
بازی با تراکتور 75پاس صحیح داشت. همزمان، علیرضا نقی زاده هم 
در ترکیب آلومینیوم بیشترین دریبل موفق این هفته را به نام خودش 
ثبت کرد. در جمع بازیکنان این هفته بیشترین شوت را شرزود تمیروف 
)پرسپولیس( زد که 6بار شانس خودش را مقابل پیکان آزمایش کرد 
اما طبق معمول این بار هــم در گلزنی ناکام مانــد. حامد پاکدل هم 
عالوه بر گلی که زد 4پاس کلیدی داد تــا به همراه میالد فخرالدینی 
)آلومینیوم( و سروش رفیعی )ســپاهان( بیشترین پاس کلیدی را در 

این هفته داده باشد.

همانطور که می دانید پرونده کســر امتیــاز از گل گهر بار 
دیگر به کمیته استیناف برگشــته و باشگاه سیرجانی 
مدعی اســت مدارک جدیدی در این زمینه ارائه داده 
است. 3بازی گل گهر که منجر به کسب 7امتیاز برای 
این تیم شده بود، 3بر صفر به ســود رقبا اعالم شده و 

امتیازاتی به حساب استقالل، سپاهان و پیکان ریخته شده 
است. حاال گل گهر دنبال برگرداندن حکم است. کوشش باشگاه 
سیرجانی بیشتر به خاطر احتمال کسر 2 امتیاز از استقالل مورد 
توجه است؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد، روی معادالت قهرمانی تأثیر 
چشمگیر خواهد گذاشت. با این حال پرونده گل گهر می تواند یک 
قربانی دیگر به اسم ســپاهان داشته باشد.سپاهان فصل خوبی را 
پشت ســر نمی گذارد. این تیم بعد از حذف از آسیا و جام حذفی، 
فعال روی پله سوم جدول رده بندی قرار دارد، اما اگر حکم برگردد، 

آنها شاید همین رتبه را هم از دست بدهند. سپاهان تا قبل 
از آغاز مسابقات هفته 26لیگ برتر، 46امتیازی بود. آنها 
بازی با گل گهر را 4بر یک باختند که در ادامه 3بر صفر 
به سود این تیم اعالم شد. حاال اگر 3امتیاز از سپاهان 
کسر شود، این تیم 43امتیازی می شود. درصورتی که 
7امتیاز کسر شده به حساب گل گهر برگردد، تیم سیرجانی 
هم 43امتیازی خواهد شد و به خاطر عملکرد بهتر در بازی رودررو، 
همین حاال جای ســپاهان را خواهد گرفت. حاال اگر فرض کنیم 
امتیازات را از ســایر تیم ها بگیرند و به گل گهــر ندهند؛ در این 
صورت باز هم رتبه سومی ســپاهان در خطر خواهد بود، چرا که 
فوالد با 39امتیاز به این تیم نزدیک است و بازی برگشت دو تیم 
هم باقی مانده است. سپاهان 2بازی سخت دیگر با پرسپولیس و 

آلومینیوم اراک هم دارد.

نكته بازی

متریكاآماربازی

سومی سپاهان در خطر
نکته نادیده گرفته شده در داستان گل گهر

فضای فوتبال ایران در هفته های پایانی لیگ برتر به شدت سنگین و 
غیرقابل تحمل شده است. هفته گذشته مجتبی حسینی، 
سرمربی پیکان به خاطر شکست برابر پرسپولیس آماج 
اتهامات تند و تیز قرار گرفــت و حاال مهدی تارتار در 
آستانه بازی تیمش یعنی ذوب آهن برابر سرخپوشان 
فشار مشــابهی را تجربه می کند. گروهی از هواداران 
رقیب می گویند این مربیان از قصد به پرســپولیس 
می بازند؛ حســینی به خاطر لطف کردن به استادش 
یحیی گل محمدی و تارتار هم برای دلبری از هواداران 
تیم سابقش! البته که طبق معمول سند و مدرکی ارائه 
نمی شود و حتی شایعه سازان نیازی به استدالل منطقی 
هم حس نمی کنند. عقل حکم می کند یک مربی همه زورش 
را بزند تا تیمش برابر پرسپولیس و استقالل بهترین نتیجه را 
بگیرد و خودش هم بازار بهتری پیدا کند، اما در ایران عده ای 
معتقدند تارتار حاضر است خودش ببازد تا هواداران پرسپولیس 
لذت ببرند! جالب اینجاست که آمار نشان می دهد سرمربی فعلی 
ذوب آهن در دوران کارش دقیقا 11بار به پرسپولیس و 11بار به 

استقالل باخته، اما این هم ذهنیت مسموم یک عده را عوض نمی کند 
و آنها همچنان تارتار را زیر سؤال می برند.طبیعتا آشفته بازاری که 
ایجاد شده به همین مقدار محدود نمی ماند. پرسپولیسی ها که 
امروز تیم محبوب خود را در مظان اتهام می بینند، البد فردا به 
قصد انتقام از رقیب فضایی مشابه ایجاد خواهند کرد. استقالل 
در ادامه مسابقات لیگ باید با فوالد و آلومینیوم اراک مصاف 
بدهد؛ تیم هایی که هدایت شان برعهده 2بازیکن سابق این 
تیم یعنی جواد نکونام و مهدی رحمتی است. بیچاره این دو 
مربی که قبل و بعد از بازی )اگر نتیجه نگیرند( باید تهمت های 
بی پایه و اساس را تحمل کنند؛ حرف هایی که فقط واکنش 
گروهی از هواداران پرسپولیس به رفتار مشابه استقاللی ها 
خواهد بود. البته که قرمزها همین حاال هم رضا عنایتی را 
به خاطر 2شکست هوادار برابر استقالل در لیگ امسال زیر 
سؤال می برند. این یک رقابت ناجوانمردانه در اتهام زنی کور 
است؛ فضایی زشت و تاریک که همه ارزش های اخالقی را 
به مسلخ می برد. کاش به خاطر فوتبال، اصول با ارزشی مثل 
عدالت، انصاف و فتوت را فدا نکنیم. به خدا قسم که نمی ارزد.
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بیچاره نکونام و رحمتی
مربیان استقاللی، قربانی انتقام جویی هواداران پرسپولیس می شوند

پیش بازی

پنجه آخر
رقابت استقالل و پرسپولیس بر 

سر قهرمانی لیگ برتر وارد ۵هفته 
حساس پایانی شد

شـهــــــرخــــودرو 
در هفته هــای اخیــر 
با داوود سیدعباســی شــکل بهتری پیدا 
کرده و حتی برخی از تیم هــای مدعی را 
به دردسر انداخته است. این تیم در 5هفته 
اخیر شکســتی نداشــته و حاال به مصاف 
صدرنشــینی می آید که اگــر در این بازی 
هم شکست نخورد به رکورد 26بازی بدون 
باخت پرسپولیس طی لیگ های ششم و 
هفتم می رسد. بهترین رکورد تاریخ لیگ 
که دنیزلی و قطبی مشــترکا آن را برای 
پرســپولیس ثبت کرده اند اما مجیدی 
می تواند به تنهایی این رکورد را جابه جا 
کند. اســتقالل امشــب سیدحسین 
حسینی را به دلیل 4اخطاره و محروم 
شدن در اختیار ندارد اما علیرضا رضایی 
هم گلر مطمئنی برای آبی  ها بوده است.

  انتقام سپاهان و داربی خوزستان
در دیگــر بازی های این هفتــه، تیم رده 
ســومی ســپاهان به تهران می رود تا در 
بازی با پیکان به دنبــال انتقام بازی رفت 
باشد. پیکان در اصفهان با نتیجه 2بر یک 
ســپاهان را برد و یکــی از بهترین نتایج 
این فصلش را رقم زد. قهرمان خوشــحال 
جام حذفــی در قائمشــهر میزبــان مس 
رفسنجان است. نساجی در 11هفته اخیر 
فقط یک بار پیروز شــده و مس رفسنجان 
نیز هفته گذشــته بعد از 5بــازی بدون 
برد باالخره برنده از زمین خارج شــد. در 
سیرجان گل گهر میزبان آلومینیوم اراک 
خواهد بود و تقابل این دو تیم صنعتی نقش 
مهمی در روشن شــدن چهره تیم چهارم 
لیگ خواهد داشت. داربی خوزستان هم 
دیگر مسابقه مهم هفته بیست وپنجم است 
که بین دو تیم نفت آبادان و فوالد در شهر 
اهواز برگزار می شود. نکونام و منصوریان 
قطعا حرف هــای زیادی بــرای همدیگر 
دارند. آبادانی ها در 8بازی اخیر فقط یک بار 
پیروز شــده اند که همان بازی معروف و 
برد شیرین مقابل پرسپولیس بوده است. 
تیم نکونام اما هفته های اخیــر را در اوج 
ســپری کرده و حتی در لیــگ قهرمانان 
آســیا هم از گروهش صعود کرده است. 
فوالد برای حفظ پلــه چهارم، نیاز مبرمی 
به امتیازات این بازی دارد اما برعکس این 
تیم، صنعت نفت آبادان در جایگاهی است 
که امتیاز گرفتن و نگرفتن خیلی برایش 

توفیری ندارد.
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 پرسپولیس دو تا
»علی دایی« داشت!

در مورد دو گروه کامال متفاوت از بازیکنان که توسط 
شهریار سرخپوش شدند

بهروز رسایلی|  همزمان با فرارسیدن هفته های پایانی لیگ برتر، 
بازار اتهام زنی و حمله به این و آن حسابی در فوتبال ایران داغ شده 
است. در این میان اما یکی از پربازتاب ترین مصاحبه ها را فرزاد 
حاتمی انجام داد؛ بازیکن سابق استقالل و پرسپولیس که معموال 
علیه سرخ ها حرف می زند. حاتمی گفته: »چند سال پیش به چشم 
خودم دیدم چطور سرمربی تیمی که در آن بازی می کردم ترکیب و 
تاکتیک را عوض کرد تا کار پرسپولیس برای پیروزی برابر ما راحت 
شود.« حاتمی در مصاحبه اش از تیم خاصی اسم نبرده، هرچند که 
کاربران در فضای مجازی حدس و گمان هایی داشته اند. با این حال 
اغلب پرسپولیسی ها به شدت علیه فرزاد حاتمی موضع گرفتند و 
تأسف خوردند که بازیکنی مثل او زمانی عضو این تیم بوده است. 
حاتمی هم جزو خریدهای عجیب و غریب علی دایی در پرسپولیس 
به شمار می آمد. به طور کلی شهریار دو گروه بازیکن را سرخپوش 
کرد؛ آنهایی که خیلی خوب بودند و آنهایی که حضورشان فقط باعث 

عذاب هواداران شد. دایی انگار »حد وسط« نداشت!

  ستاره ها در لباس سرخ
همه می دانند که تعداد زیادی از ستاره های امروز فوتبال ایران، ظهور 
و حضورشان را مدیون علی دایی هستند. به طور مشخص و مستقیم، 
دایی در لیگ چهاردهم به احمد نوراللهی و مهدی طارمی اعتماد کرد 
که هر دو تبدیل به پدیده های شاخص این فوتبال شدند. جایگاه 
طارمی که رشک برانگیز است و اصال جای بحث باقی نمی گذارد، 
نوراللهی هم سال ها در میانه میدان برای پرسپولیس درخشید و 
حاال بازیکن فیکس تیم ملی است. غیراز این، دایی به شکوفا شدن 
استعداد خیلی های دیگر هم کمک کرده که تعداد قابل توجهی از 
آنها سر از پرسپولیس درآوردند. در همین تیم فعلی، امید عالیشاه 
یکی از دستپخت های شهریار است. علی علیپور که از بهترین گلزنان 
تاریخ قرمزها به شمار می رود هم شرایط مشابهی داشته است. کریم 
انصاری فرد نیز در دوره ای برای پرسپولیس بازی کرد. بنابراین دایی 
به طور مستقیم و غیرمستقیم بازیکنان مفید زیادی را به سرخپوشان 
 معرفی کرده که در هر کدام از این موارد هم به نیکی از او یادشده 

است.

   سوءتفاهم های بزرگ
داستان دایی و پرســپولیس اما یک روی دیگر هم دارد. او بعضا 
بازیکنانی را سرخپوش کرد که نه تنها از نظر فنی کمک زیادی به این 

تیم نکردند، بلکه از حیث هویتی 
هم با پرسپولیس زاویه داشتند و 
امروز برخی از آنها نقش نمک روی 
زخم را ایفا می کنند. همین فرزاد 
حاتمی که یکی از مارکوپولوهای 
فوتبــال ایران اســت بین دو 
نیم فصل لیگ سیزدهم با نظر 
دایی سرخپوش شد و تنها یک 
گل برای این تیم به ثمر رساند. این 

بازیکن با عدد باالیی به پرسپولیس 
پیوست و بعدها خودش با خنده و خوشحالی تعریف 
می کرد که اصال باورش نمی شده قرمزها حاضر 
باشند چنین پولی به او بپردازند! حاتمی بعد از 
جدایی از پرسپولیس هم بدون وقفه نقش سوهان 
روح هواداران این تیم را بازی کرده؛ از داستان 
کارت قرمزی که در بازی پرسپولیس و تراکتور 
برای کمال کامیابی نیا خرید و او را از دربی تهران 
محروم کرد تا همین ادعاهای جنجالی اخیر. یکی 
دیگر از این دست خریدهای شهریار که او گاه و 
بیگاه بابتش مالمت می شود، سوشا مکانی است. 

این دروازه بان در حالی در ابتدای لیگ چهاردهم 
به عضویت سرخپوشان درآمد که پرسپولیس آن زمان 
نیلسون برزیلی را داشت. افکار عمومی نسبت به حضور 
سوشا خوش بین نبود و بعدها معلوم شد این خرید از هیچ 
جهتی به نفع باشگاه نبوده است. سوشا پراشتباه، متزلزل 
و پرحاشــیه بود، یک جام را از دست پرسپولیس ربود و 
نهایتا بعد از جدایی از این تیم از عالقه همیشگی اش به 
استقالل پرده برداشت. مکانی مدت هاست با مصاحبه های 
نامتعارفش روی اعصاب پرسپولیسی ها خراش می کشد. 
دایی از این دســت انتخاب ها در کادرفنی اش هم داشت. 

درحالی که پرسپولیس کلی دروازه بان بزرگ داشته، او در 
دو مقطع با استقاللی های سابق یعنی محمدعلی یحیوی و 

بهزاد غالمپور به عنوان مربی گلرها کار کرد که مخصوصا حضور 
غالمپور حواشی بسیار زیادی داشت. مربی دروازه بان های فعلی 
استقالل، دوران حضور در پرســپولیس حتی حاضر نبود در 

تمرینات پیراهن آبی اش را از تن درآورد!
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بدترین رونالدو و منچستر تاریخ
چرااینفصلبراییونایتدیهاتمامنمیشود؟

دیــروز نهمین ســال بازنشســتگی ســر 
الکــس فرگوســن و آغــاز تیره روزی های 
منچســتریونایتد بود. منچســتری ها با یک  
شکست تحقیرآمیز 4 بر صفر مقابل برایتون به 
استقبال این روز تلخ رفتند. هواداران به تک تک 
بازیکنان غیراز رونالدو و دخه آ گفته اند که لیاقت 
پوشیدن این پیراهن را ندارند. شاید اگر رونالدو 
و دخه آ نبودند، منچستر باید برای فرار از سقوط 
می جنگید. دیروز شنیده شد فرگوسن با کریستیانو 
درباره آینده این بازیکن که میراث خود او محسوب 
می شود صحبت کرده است. رونالدو یک فصل دیگر 
قرارداد دارد اما روشن نیست اریک تن هاخ، سرمربی 
هلندی فصــل آینده بخواهد تیم را براســاس نقش او 
بچیند. رالف رانگنیک به سؤالی درباره آینده رونالدو به 
این شکل پاسخ داده است: »رونالدو چرا باید خداحافظی 
کند؟ او یک سال دیگر قرارداد دارد، تا جایی که من اطالع 
دارم کریســتیانو فصل آینده نیــز اینجا خواهد 
بود.« همزمــان روزنامــه بیلد آلمان 
خبر داد که باشــگاه بایرن مونیخ 
با نماینده رونالدو مذاکره کرده 
است. بایرن نگران آن است 
که لواندوفسکی در فاصله 
یک ســال مانده تا پایان 
قراردادش این باشگاه را 

ترک کند.
   برای اولین بار از فصل 
03-2002، کریســتیانو 
رونالــدو به همــراه تیمش 
فصــل را در جایگاهی خارج از 
منطقه سهمیه لیگ قهرمانان اروپا 
تمام می کنــد. او در آن فصل لیگ برتر 
پرتغال به همراه اسپورتینگ در جایگاه سوم جدول 

)سهمیه جام یوفا( ایســتاد؛ هرچند، در تابستان همان سال 
راهی منچستریونایتد شد.

   کریستیانو در بازی آینده فرصت دارد 2 رکورد دیگر را از 
خود در منچستر بر جای بگذارد؛ 700 گل باشگاهی )فاصله 

2 گل(، 500 گل در لیگ )فاصله 3 گل(.
   کریســتیانو در این فصل با 19گل زده در لیگ برتر آمار 
بدی نداشــته. او به 6تیم باالی جدول 8گل زده. مقایســه 
کنید با آمار مسی در این فصل که هیچ یک از 5گلش در لیگ 

فرانسه به تیم های باالی جدول نبوده.
   این بدترین فصل منچستریونایتد در لیگ برتر از لحاظ 
امتیازگیری بوده است. یونایتد در فصل 14-2013 با دیوید 
مویز و رایان گیگز 64امتیاز به دست آورد که بدترین رکورد 
بود. حاال درصــورت برد در بازی آخر مجمــوع امتیازات به 
61امتیاز می رســد، آن هم درصورتی که ایــن تیم بتواند 
کریستال پاالس را ببرد. همین 58امتیاز احتمالی هم بدترین 

رکورد من یو در تاریخ لیگ خواهد بود.
   یونایتد همچنین با دریافــت 56 گل، رکورد جدیدی از 
بیشترین گل خورده باشگاه در یک فصل در لیگ برتر را خلق  
کرده است )رکورد قبلی؛ 54 گل در فصل 19-2018(. فقط 

4 تیم در این فصل از منچستر بیشتر گل خورده اند.
   باخت های مثبت 4 یونایتد در دوران فرگوســن در لیگ 
برتر )810بازی( تنها 12بازی بود که حاال جانشینان پرتعداد 
او تنها در 341بازی در دوران پسافرگوسن به این تعداد باخت 

4گله رسیده اند.
   به گل های خورده یونایتد در ایــن باخت های پرگل نگاه 
کنید؛ لســتر)4(، لیورپول رفت )5(، واتفورد )4(، من سیتی 
)4(، لیورپول برگشت )4( و برایتون )4(؛ 6 بازی 25 گل خورده.

   منچســتریونایتد اکنون در 5 بازی پیایی خارج از خانه 
شکست خورده و در این 5 بازی 16 گل دریافت کرده است.

   پیروزی 4 بر صفر برایتون مقابل منچســتریونایتد باعث 
شــد تا آنها بزرگ ترین پیروزی خــود را در تاریخ لیگ برتر 

کسب کنند.

لیورپول در بازی با تاتنهام لغزید. مهم نیست که کسی سبک آنتونیو کونته را دوست نداشته باشد، او این 
فصل تنها سرمربی لیگ برتر است که یقه هر دو مدعی قهرمانی یعنی ســیتی و لیورپول را گرفته است. 
تاتنهام با آنتونیو کونته، در 2 بازی رفت و برگشت لیورپول را متوقف کرد )2-2، یک-یک( و با همین سبک 
دفاعی توانست در بازی رفت و برگشت منچسترسیتی را شکست دهد. یورگن کلوپ پس از بازی از فوتبال 
کونته انتقاد کرد و آن را مشابه اتلتیکو و سیمئونه دانست: »من این سبک را دوست ندارم و مشکل خودم 
است. شاید آنها با 34درصد مالکیت توپ راضی باشند اما به نظرم باید بیشتر به فوتبال فکر کنند. دفاع کردن 

مشکلی ندارد اما وقت کشی درست نیست. تاتنهام با این کارها هنوز هم پنجم است.«
   ویرجیل فن دایک رکورد بازی هــای بدون باختش در آنفیلد را بهتر کــرد. او حاال در 64بازی خانگی 

لیورپول شکستی نداشته است. کوناته هم 25بار برای لیورپول به میدان رفته و شکستي نداشته.
   لوییس دیاس که در قهرمانی پورتو در لیگ برتر پرتغال هم نقش داشته، برای اولین بار برای لیورپول در 

2 بازی پیاپی گل زد. رکورد این کلمبیایی در این فصل؛ 50بازی، 22گل و 8 پاس گل.
   تاتنهام سهمیه اروپایی اش را برای فصل آینده قطعی کرد. هاتسپر فصل آینده در لیگ قهرمانان یا لیگ 

اروپا فوتبال بازی خواهد کرد. این باشگاه برای 13 فصل متوالی به فوتبال باشگاهی اروپا راه یافته است.
   سون در لیگ برتر 20گله شد. 11بازیکن در 5 لیگ برتر اروپا در این فصل بیش از 20 گل در لیگ به ثمر 
رسانده اند؛ لواندوفسکی، ایموبیله، بنزما، شیک، امباپه، والهوویچ، صالح، هالند، بن یدر، تریر و حاال سون.

   مهاجم کره ای تاتنهام باز هم با پای غیرتخصصی گل زد. این بازیکن راســت پا توانســت دوازدهمین 
گلش را در فصل جاری با پای چپ به ثمر برساند تا با رکورد رابین فان پرسی برای بیشترین گل زده با پای 
غیرتخصصی در یک فصل لیگ برتر برابری کند. در این فصل تنها صالح تعداد گل  با پای چپ بیشتری را 

نسبت به سون ثبت کرده است.
   سون هیونگ مین 30 ساله در کنار گرت بیل به دومین بازیکن تاریخ این باشگاه تبدیل شده که در یک 

فصل لیگ برتر به رکورد 20 گل، بدون ثبت گلی از روی نقطه پنالتی، می رسد.

وز اتفاق ر

وز چهره ر

 بازگشت معدنچیان
از زیرزمین

بعد از کار در معدن، سخت ترین کار دنیا این است که تیم معدنچیان 
یعنی شالکه در دسته دوم بازی کند. باشــگاه ریشه دار شالکه پس 
از یک سال دوری از بوندس لیگا توانســت با اقتدار در بوندس لیگای 
2صدرنشین شود و زودتر از موعد به لیگ سطح اول برگردد. هامبورگ، 
دیگر باشگاه ریشــه دار آلمانی هم در آســتانه صعود قرار دارد. هنوز 
قهرمانی شالکه04 قطعی نشــده اما صعودش با پیروزی 3بر2 برابر 
ســن پائولی قطعی شــد. تیم معدن چی ها در تاریخ 118ساله اش 
افتخارات زیادی دارد؛ ازجمله 7قهرمانــی در لیگ قهرمانی آلمان، 
5قهرمانی جام حذفی، 2 قهرمانی تــا بوندس لیگا، یک جام برندگان 
جام اروپا و یک قهرمانی در اینترتوتو که شبیه همین لیگ کنفرانس 
فعلی بود. شالکه با اینکه در دسته دوم بازی می کرد، به خاطر نامش تیم 

هشتادم رده بندی باشگاه های اروپایی است.
در هفته پایانی بوندس لیگای 2، تکلیف دیگر سهمیه صعود مستقیم به 
بوندس لیگا مشخص خواهد شد. هم اکنون 3 تیم هامبورگ، دارمشتات 
و وردربرمن 57 امتیازی هستند و برحسب تفاضل گل رده های دوم تا 
سوم را در اختیار دارند. سن پائولی 54 امتیازی هم که در رده پنجم قرار 
دارد هنوز روی کاغذ شانس صعود دارد. در بوندس لیگای 2، تیم های 
اول و دوم به صورت مستقیم به بوندس لیگا صعود می کنند و تیم سوم 
جدول در پلی آف با تیم شانزدهم بوندس لیگا، 2بازی انجام می دهد که 

برنده پلی آف راهی بوندس لیگا در فصل آینده می شود.

فاتی و 10  نفر دیگر
بارسلونای فصل آینده چنین ویژگی ای دارد

هیچ مصدومیتی نمی تواند فاتی را شکســت دهد. این بازیکن پس از 
هر شکستی که می خورد بلند می شود. او این بار هم با غریزه، توانایی و 
استعداد گلزنی بازگشت تعیین کننده ای داشت. شنبه شب او بازگشته 
بود تا در مقابل بتیس شروع کند. او فقط به یک دقیقه و نیم در زمین نیاز 
داشت تا توپ را به درون دروازه بفرستد. مارکا که یک روزنامه متمایل 
به رئال مادرید است در ستایش از بازیکن جوان بارسلونا که گل اول این 
تیم را به بتیس زد تا گل دقیقه94آلبا پیروزی را از آن کاتالون ها کند 
تیتر زده: »بارسلونای 23-2022؛ آنسو فاتی و 10 بازیکن دیگر.« بارسا 
با این برد سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده را قطعی کرد. فعال نیازی 
به بازی در لیگ اروپا نیست. بارسلونا 49.75میلیون یورو بعد از صعود 
به لیگ قهرمانان دریافت می کند. بارسا مقابل بتیس به زحمت زیادی 
افتاد و این برد را مدیون آلبا و گل دیرهنگام او و همچنین درخشش نتو 

درون دروازه و آرائوخو در خط دفاع بود.
   فران تورس در 22 بازی 6 گل به ثمر رســانده و آنسو فاتی همین 
تعداد گل را در 11بازی زده اســت. فران در ایــن 22 بازی یک بازی 

نیمکت نشین بوده و فاتی تنها یک بار فیکس بوده است.
   فاتی در این فصل؛ 9 شوت به چارچوب و 6 گل. او به طور میانگین هر 

81دقیقه یک گل زده است.
   فاتی 19 گل برای بارســلونا به ثمر رســانده کــه 13 گل آن تنها 
20 دقیقه بعد از ورودش به زمین بوده و 10گل وي باعث برد شده است.

   وقتی فاتی روی فرم بود پدری مصدوم شد، پدری که برگشت فاتی 
مصدوم شد و حاال فاتی برگشته و پدری 6ماه مصدوم است.

   آخرین باری که دنی آلوز و آلبا مدافعان کناری بارسا در یک پیروزی 
کنار هم به شادی مشابهی دست زده بودند به 9سال پیش برمی گردد 

که میالن را در فصل 13-2012با نتیجه 4بر صفر بردند.
   مدافعان کناری با بیشترین تأثیرگذاری روی گل در 5لیگ بزرگ 
اروپایی؛ آرنولد 18 پاس گل و 2 گل ، رابرتسون 15 پاس گل و 2 گل و 

آلبا 12 پاس گل و 3 گل.

جام سی ام 
با هیس
طارمیبهنخستینقهرمانی

اروپاییاشدرلیگدستیافت
وبازهمهیسنشانداد

مهدیطارمیباپیروزییکبــرصفرپورتودرخانه
بنفیکابهنخستینقهرمانیاشدراروپادستیافت.
اواینفرصــتراداردتااولخردادمــاهدرفینال
جامحذفیمقابلتوندالیکجامدیگرباباشــگاه
پرتغالیاشبهدســتآورد.مهدیبهخیلبازیکنان
ایرانیمثلعلیکریمی،علیدایی،صادقمحرمی،
ســردارآزمونو...پیوســتکهتجربهقهرمانیدر
یکلیگاروپاییرادارند.اگرمجیدحسینیهمدر
ترابزونماندهبود،امسالقهرمانسوپرلیگترکیه

میشد.
باوجودفصلعالیپورتوبهدلیلاینکهاسپورتینگ
دستبردارنبود،قهرمانیاینتیمتایکهفتهماندهبه
پایانرقابتهاامکانپذیرنشد.خوبیاینقهرمانی
اینبودکهقطعیشــدندرخانهرقیبسنتییعنی
بنفیکارقمخورد.بارســلونادراینزمین3برصفر
باختهبوداماپورتوباگلدیرهنگامزانوسی،یکبر
صفربرندهشدتافاصلهبانزدیکترینتعقیبکننده
به6امتیازبرسد.پورتوباطارمی،اوانیلسونولوییس
دیاسکهدرنیمفصلایــنتیمرابهمقصدلیگبرتر
انگلیسولیورپولتــرککرد،با84گلزدهو22گل

خوردهبهلطفپپهبهترینخطحملهودفاعیفصل
رادراختیاردارد.

گلهایطارمیدراینفصلبهعدد20رسیدکهفعال
2گلازبهترینرکوردشکهدرریوآوهبا18گلفصلرا
بهپایانرساندبهتراست.او6گلباصدرنشینجدول
گلزنانیعنیدارویننونیزفاصلهدارد.اوانیلســونو
لوییسدیاسکههمکارمهــدیدرخطحملهبودند
هرکدام14گلزدند.شایداگردیاسدرتیممیماند،االن
آقایگلبود.امااووسرجیواولیویراکهبهآاسرمرفت
وکوروناکهبهسهویامنتقلشد،تیمراتنهاگذاشتندتا

باراصلیقهرمانیبهدوشمهاجمایرانیبیفتد.
طارمیدرجدولپاسگلهمباالنشــیناست؛با
13پاسگلکهبهاندازهفابیوویرا)پورتو(و3پاسکمتر

رافاسیلوا)15پاسازبنفیکا(است.
پورتودرتنهادیدارباقیماندهدریکشنبهآیندهدر
دیداریتشریفاتیبهمصافاستوریلپرایامیرودتا
جشنقهرمانیرامقابلهوادارانخودیبرگزارکند.
طارمیدرجشنپسازبازیشنبهشبهمداشتبه
دوربینهاهیسنشانمیداد.اینکاریبودکهاودر

طولفصلچندبارمجبورشدآنراتکرارکند.

30% 78

117 10

2095

این سی امین قهرمانی پورتو 
در لیگ برتر بود که هنوز 

7قهرمانی تا بنفیکای پرافتخار 
فاصله دارد. اسپورتینگ 

19قهرمانی دارد که آخرین آنها 
فصل پیش به دست آمد.

طارمی در 78درصد دقایق ممکن در این فصل 
لیگ به میدان رفته؛ او در 31 بازی پورتو در لیگ 

حضور داشته که در این میان 26 حضور او به عنوان 
بازیکن فیکس بوده است. او 5 بار به عنوان 

بازیکن ذخیره به میدان رفته و 13 بار هم در جریان 
بازی تعویض شده است.

میانگین گلزنی طارمی در لیگ هر 117دقیقه 
یک گل و در همه رقابت ها هر 143دقیقه 
یک گل بوده است. او در همه رقابت های 
فصل 3هزارو423دقیقه بازی کرده که 

2هزارو343دقیقه آن در لیگ برتر پرتغال بوده.

او با 20گل و 
13پاس گل روی 

39درصد گل های 
پورتو در لیگ تأثیر 

گذاشته است.

مهاجم ایرانی 
در طول 3 فصل در 

لیگ پرتغال 95بازی 
انجام داده؛ 54گل و 

33پاس گل.

در 10 سال گذشته این بنفیکا 
بوده که از 2 رقیب دیگر 

بیشتر قهرمانی کسب کرده؛ 
5جام در برابر 4جام پورتو و 

یک جام برای اسپورتینگ.

80
94

725,000

پورتو فصل پیــش 80امتیاز جمــع آوری کرده 
بــود، 5امتیاز کمتــر از قهرمان اما امســال در 
فاصلــه یک هفتــه مانــده بــه پایــان رقابت هــا 
88امتیــاز دارد و بــا یک بــرد دیگــر بــه 91 
می رســد. اســپورتینگ هم با یک بــرد دیگر به 
مجمــوع امتیازاتش در فصل گذشــته خواهد 

رسید، امتیازی که آنها را قهرمان کرده بود.

مجمــوع بازی هــای طارمی بــا پیراهــن پورتو به 
94مسابقه می رسد که در آنها 47بار موفق به 
گلزنــی شــده و 35پــاس گل داده و 9کارت زرد 
هم گرفته. ایــن میزان بــرای او در پرســپولیس 
112بــازی، 55گل زده، 21پاس گل و 23کارت 
زرد بود. طارمی یک کارت قرمز در پورتو و یکی 

در پرسپولیس دریافت کرده.

بازی های پورتو را در این فصل باالی 725هزار 
هوادار در ورزشگاه دراگائو دیدند و میزان مشارکت 

آنها در ورزشگاه خودی 85.29 بود.

 ترمز با 
سون و دون

 مهاجمکرهایودونآنتونیو
شایدتکلیفلیگبرتررا

روشنکردهباشند

بــرای 
نخستین بار از اکتبر 

2021، لیورپول در آنفیلد در 
لیگ برتر پیروز نشد؛ 12برد و 
یک تساوی، 36گل زده، 3گل 

خورده، 10 کلین شیت.

رونالــدو امســال بــرای اولین بــار در طــول 
یک فصل هیچ جامی کســب نکــرد. او اگر در 
یونایتد بماند، فصل آینده پس از 20ســال 

برای نخســتین بار در لیگ قهرمانان 
اروپا غایــب خواهــد بود.
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  با تیم های دیگری مثل شهرداری تبریز و پتروشیمی ماهشهر 
قهرمان شده بودید اما قهرمانی در گرگان به نظر می رسد متفاوت است.

دقیقا همینطور است. این شــهر 500هزار نفر جمعیت دارد که همه این 
نفرات بسکتبال را خوب می فهمند. با کســانی طرف هستی که می توانند 
عملکرد تیم را ارزیابی کنند و همین مســئله کار را سخت می کند. مردم 

گرگان خونگرم هستند و انرژی تیم را هم چندبرابر می کنند.

  تیم هم از طرف تماشــاگران حمایت شــد و هم از طرف 
مسئوالن ولی به نظر می رسد توقع ها هم باال بود. این انتظار که قهرمانی 

دوباره تکرار شود، شما را تحت فشار قرار نداد؟
نه مشــکل خاصی نبود. من با علم به شــرایطی که بود به این شهر آمدم. 
می دانستم که اینجا کار سخت اســت و به تالش مضاعفی نیاز داریم. به جز 
حمایت هم چیز دیگری ندیدم. مردم گرگان به همــان اندازه ای که تیم را 

حمایت می کنند، حق دارند اعتراض کنند.

 بازیکنان چطور؟ آنها در این جو می توانســتند راحت کار 
کنند؟

برنامه تیمی ما این بود که هیچ مسئله ای خارج از بازی را به تیم منتقل نکنیم. 
فکر نمی کنم که آنها در این فصل مشکلی داشتند. این را هم درنظر بگیریم 
که تماشاگران گرگان بسکتبال را می فهمند و ورزش را می شناسند و می دانند 
که یک سر ورزش برد است و یک سر ورزش باخت. در همین بازی های فینال 
دیدید که بعد از شکست تیم ما بیشــتر تشویق شد. داشتن این تماشاگران 

برای یک تیم امتیاز است.

 پیش بینی قهرمانی را می کردید؟
از روز اولی که به این تیم آمدم قول دادم همه سعی ام را برای قهرمانی انجام 
 می دهم. ما سعی کردیم و بقیه اش را به خدا و تقدیر سپردیم. هم کادر فنی 
و هم کادر پشتیبانی که مجموعه شــهرداری بودند، برای تیم سنگ تمام 
گذاشــتند. اعضای کادر فنی همه باتجربه بودند و خیلــی کمک کردند. 
بازیکنان ما رسول مظفری، محمد جمشیدی، سجاد پذیرفته، کیوان ریاعی، 
پری پتی، امیر صدیقی، میثم میرزایــی و... متحد و یکدل بودند و اینها در 

کنار هم منجر به قهرمانی شد.

 در آخرین بازی فینال پتی 41و جمشــیدی 31امتیاز 
گرفت؛ 72امتیاز از 95امتیاز. بعد از قهرمانی تیم گفته شد، با بودن 
این بازیکنان هر مربی دیگری هم بود می توانســت تیم را قهرمان 
کند. کال نظر بعضی از دوســتان این است که مهران حاتمی چه در 
پتروشیمی چه در شهرداری تبریز با داشــتن بازیکنان خارجی 
خوب تیم هایشــان را قهرمان کرده و از نظر فنی کار خاصی انجام 

نداده است.
من هیچ ادعایی ندارم ولی می توانم بگویم که بسکتبال را خوب می فهمم. 
باید بتوانی برای یک بازیکن خوب فضاســازی کنی تا او امتیاز بگیرد. در 
بازی آخر تیم طوری چیده شده بود که کســی نمی توانست جمشیدی و 
پتی را پوشش بدهد. این امتیازها نتیجه کارهای تاکتیکی خوب تیم است. 
مهم این اســت که یک تیم بتواند بازی را ببرد، مهم نیســت که چه کسی 
امتیاز می گیرد. متأســفانه بعضی از بازیکنان نامی صحبت هایی می کنند 

که خیلی آزاردهنده است.

 با اینکه آنتاناس یــودراس، بازیکن اهل لیتوانی بازی های 
خوبی انجام داد اما بعضی ها بازی او را هم نپسندیدند.

یودراس بازیکن خیلی خوبی اســت و خیلی خوب دفــاع کرد، چطور 
می شــود او را ندید؟ از نظر من دفاع خیلی مهم تر از حمله اســت. هر 
5بازیکن مــا از نظر دفاع خــوب بودنــد. در پیروزی یک تیــم نه تنها 
12بازیکنی که روی نیمکت می نشــینند که همــه 16بازیکن زحمت 
می کشــند اما یک عده فقط همان 5بازیکن داخل زمین را می بینند. ما 
بازیکنانی داریم که 35دقیقه می توانند در تیم های دیگر بازی کنند اما 
ترجیح دادند کنار ما بمانند و فقط دو سه دقیقه بازی کنند. برای آنها تیم 
و هدف تیم مهم بود. تیم ما تیم بود. هر وقت دوستان مفهوم تیم بودن را 

متوجه شدند، نظر کارشناسی بدهند.

 چقدر حضور بازیکنــان خارجی به خصوص پری پتی روی 
بازیکنان دیگر و تیم شدن تیم تأثیر داشت؟

بازیکنان خارجی را به این دلیل به تیــم اضافه می  کنیم که مهارت های 
غیربسکتبالی آنها رشد کند. هم پتی و هم آنتاناس خیلی از مسائل را به 
خوبی رعایت می کنند، به موقع و خوب می خوابند، سر وقت به تمرینات 
می آیند، در تمرین تمرکز و تعهد الزم را دارنــد و... اصل تمرین و بازی 
داشــتن تمرکز اســت. آنها به خصوص در مرحله پلی آف تمرکز خوبی 
روی بازی ها داشتند و بقیه بازیکنان هم به تبعیت از آنها روی هدف تیم 

متمرکز بودند.

 از پتی و همین تمرکزش تعریف کرده اید که در فضای مجازی 
نبود و... اما در فضای مجازی علیه شما نظر داده اند و می گویند چندی 

پیش پتی به خاطر مسائل اخالقی محروم شده بود.
در یک سال گذشته پتی هیچ  محرومیتی نداشت. مدتی به خاطر کشیدگی 
عضله پا مصدوم بود و بــا تیم تمرین نکرد. حاال یک کالغ 40 کالغ شــده 
و می گویند او محروم بوده. هر کســی نقطه ضعف هایی دارد اما بهتر است 
نقطه قوت هایش دیده شــود. پتی از نظر بســکتبالی بازیکن بزرگی است 
و مســائل حرفه ای را خوب رعایت می کند. در 4شــاخص از شاخص های 
فیباآسیا بهترین بود. قرار گرفتن در لیست فیباآسیا که الکی نیست. بهتر 

است با خلوص نیت درباره بقیه نظر بدهیم.

 فصل بعد گرگان می مانید؟
فعال به قدری بچه ها خسته اند که باید ده پانزده روز استراحت کنند. باید با 

باشگاه صحبت کنیم.

 عضو کادر فنی تیم ملی هم هســتید، قرار است سرمربی 
جدید انتخاب شود؟

من هم مثل بقیه خبری ندارم.
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4200
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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نقاط قوت پتی را ببینید
 مهران حاتمی سرمربی شهرداری گرگان از دالیل قهرمانی دوباره 

این تیم در لیگ بسکتبال می گوید
لیلی خرسند|  قهرمان کردن تیمی که یک سال قبل با یک مربی دیگر قهرمان شده، کار راحتی نیست. شهرداری گرگان سال قبل بعد از 54سال حضور در 
لیگ برتر بسکتبال برای نخستین بار به قهرمانی رسید. این قهرمانی با مربیگری مهران شاهین طبع به دست آمد و بعضی ها بعید می دانستند مهران حاتمی، 
سرمربی این فصل شهرداری بتواند این قهرمانی را تکرار کند. حاال هم که گرگانی ها به جام دوم رسیده اند، بحث های دیگری درباره حاتمی مطرح است، 
ازجمله اینکه تیمی پرستاره در حد گرگان با هر مربی دیگری هم می توانست قهرمان شود. حاتمی در گفت وگو با همشهری از خودش و تیمش دفاع می کند.

اربیل به  جای البحری 
با انصراف تیم والیبال البحری از جام باشگاه های آسیا، فدراسیون 
والیبال عراق تیم اربیل را جایگزین کرد. البحری به عنوان تیم اول 
عراق سهمیه حضور در جام را گرفته بود اما به دلیل مصدومیت 
چند بازیکن از حضور در این مسابقات انصراف داد. با درخواست 
فدراسیون عراق و موافقت کنفدراسیون آسیا تیم اربیل جایگزین 
البحری شد. عراق تیم دیگری هم در این رقابت ها دارد. چندی 
پیش بعد از انصراف نماینده ازبکستان، عراقی ها از کنفدراسیون 
خواســتند تیم گاز جنوبی جایگزین این تیم شود. AVC هم به 
شــرط پرداخت بدهی های عراق به این کنفدراسیون اجازه داد 
عراق با 2تیم در مسابقات حاضر شود. جام باشگاه های آسیا از 24 
تا 30اردیبهشت در سالن 12هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران 

برگزار می شود.

مربی خارجی برای زنان؟ 
فدراسیون هندبال ایران به دنبال سرمربی خارجی برای تیم ملی 
زنان است؟ تیم ملی سال گذشته برای نخستین بار در جمع 4تیم 
اول مسابقات قهرمانی آســیا قرار گرفت و به مسابقات قهرمانی 
جهان صعود کرد. همین اتفاق فدراســیون را مجاب کرده است 
که نگاه ویژه ای به تیم زنان داشــته باشد. فدراسیون درنظر دارد 
کادر فنی تیم ملی را تقویت کند و استخدام سرمربی خارجی زن 
را مطرح کرده اما به نظر نمی رسد این تصمیم خیلی جدی باشد. 
علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون به ایسنا گفته: »در حال رایزنی 
با گزینه های خارجی هستیم.« اما در این راه مشکلی وجود دارد. 
مربیان زن خارجی انگشت شمارند: »از 32تیم حاضر در مسابقات 
قهرمانی جهان فقط تیم هلند مربی زن داشت.« در این شرایط 
پاکدل و فدراســیونش ترجیح می دهند برنامه قبلی را در پیش 
بگیرند و از بین مربیان مرد یک نفر را به عنوان مدیر فنی تیم زنان 
انتخاب کنند. وقتی مربی مرد می تواند مدیرفنی تیم زنان باشد چرا 

فدراسیون مربی مرد خارجی برای تیم زنان استخدام نمی کند؟

استرالیا نخستین حریف دختران
تیم والیبال دختران ایران مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا را با 
بازی مقابل استرالیا آغاز می کند. چهاردهمین دوره مسابقات 
دختران زیر 18سال از 16 تا 23خرداد به میزباني ناخون پاتوم 
تایلند برگزار می شود و ایران در گروه A با تیم های ازبکستان، 
تایلند، کره جنوبی و استرالیا هم بازی است. در گروه بعدی هم 
تیم های ژاپن، چیــن ، چین تایپه، فیلیپین، هند و قزاقســتان 
حضور دارند. نخســتین بازی ایران ساعت9 صبح روز دوشنبه 
16خرداد مقابل اســترالیا برگزار می شــود. شــاگردان میترا 
شعبانیان فروردین در جام کورناکیا که در ایتالیا برگزار شد، به 

نایب قهرمانی رسیدند.

مهربان: کار کشتی سخت تر شد
ابراهیم مهربان، دبیر فدراسیون کشتی درباره تعویق بازی های 
آسیایی 2022هانگژو گفت: »ما طبق چرخه انتخابی تیم ملی 
پیش رفتیم و در حال آماده  سازی 2تیم قدرتمند برای حضور در 
رقابت های جهانی و بازی های آسیایی بودیم. با به تعویق افتادن 
بازی های آسیایی طبق برنامه پیش می رویم و تمام تمرکزمان 
روی مسابقات جهانی صربســتان خواهد بود. قطعا سال آینده 
شرایط برای کشتی ســخت تر خواهد شــد چرا که مسابقات 
جهانی 2023به عنوان رقابت های کســب ســهمیه المپیک 
برای کادر فنی کشتی آزاد و فرنگی بسیار مهم است تا بتوانند 
حداکثر سهمیه ها را کسب کنند. تمام تمرکز فدراسیون روی 
این مسابقات و در ادامه، حضور موفق در المپیک 2024پاریس 
خواهد بود و قطعا المپیک اولویت بســیار باالتری نســبت به 

بازی های آسیایی دارد.«



فهیمهپناهآذرگزارش
روزنامهنگار

پیام روشن گیشه

گذر»سگبند«ازمرز۵۰میلیاردتومانویک
میلیاردفروشروزانهبــرای»انفرادی«رااگر
کنارشکستبیشــترفیلمهایاکرانشدهدر
یکیدوماهاخیربگذاریم،بهایننتیجهواضح
وآشکارمیرســیمکهدرسینمایایرانفقط
کمدیمیفروشــدمگراینکهخالفشثابت
شود.اینپیامتکراریگیشهاستکهمخاطب
بیشازهرچیزترجیحمیدهددرسالنسینما
ســاعاتیرابخندد.قاعدهایکهدستکمدر
یکدههاخیــرپابرجابودهاســتوجزچند
استثنابیشــترفیلمهایپرفروشاینسالها
راکمدیهاتشکیلدادهاند.اگردرمیانههای
دهه۹۰درکنارکمدیها،درامهایاجتماعی
همبااقبالمواجهمیشدنداماحاالدیگرخبری
ازآناستقبالنسبینیست.حتیپیشنهادهای
سینمایایراندرگونههایدیگر،)مثالتجربه
تریلردر»روزصفر«یاکوششبرایرسیدنبه
نوآرایرانیدر»مردبازنده«(همباوجودتمام
خوشبینیهایاولیه،درنهایتخیلیبااقبال

عمومیمواجهنشدند.
محمدحسینمهدویانکهسالگذشتهسریال
پرمخاطب»زخمکاری«رادرشبکهنمایش
خانگیداشت،بامردبازندهکههمشباهتهای
تماتیکباســریالشداشــتوهمدرترکیب
بازیگرانازگــروهزخــمکاریبهرهبردهبود،
نتوانستدرحدیکهانتظارمیرفتمخاطب
بیابد.همانطورکههمهتالشســعیدملکان
برایســاختجیمزباندیایرانــیدر»روز
صفر«نتوانستبهگیشهایپررونقبینجامد.
پرفروشترینفیلماکراناولبهار،ســگبند
بودکهباهــرمترومعیارییــککمدیزیر
استاندارد،باشــوخیوموقعیتهایتکراری
استولیهمینفیلمباهمینکیفیتوباوجود
لورفتننسخهایازآن،میتواندبهفروشجالب
توجهیدستیابد.همانطورکهاینروزهافیلم
انفرادیحرفاولوآخررادرگیشــهمیزند.
کمدیپرفــروشدیگریازرضــاعطارانکه
بعدازمدتهاغیبتازپردهنقرهای،نشانداد
همچنانچهرهمحبوبیبرایسینماروهااست.
سالگذشتههمکههنوزاکرانتحتتأثیرکرونا
قرارداشــت،فیلم»دینامیت«چراغسینمارا

روشننگهداشت.
اگرفهرستپرمخاطبترینفیلمهای۲دهه
اخیرســینمایایرانرامــرورکنیممتوجه
میشویمکهبیشترآثارپرفروشکمدیبودهاند.
اینواقعیتیآشکاراســتکهتماشاگردراین
سالهاترجیحدادهبیشــتربرایخندیدنبه
ســینمابرود.کمدیژانرمحبوبیدرسراسر
دنیاستولیاحتماالماتنهاکشوریهستیم
کهسینماروهایشبیشــترازهرژانریازآثار
طنزآمیزاستقبالمیکنند.آنچهازدلمناسبات
تولیددرســینمایایرانبیرونمیآیدخیلی
متنوعنیست.بخشــیازفیلمهاآثارموسوم
بهســینمایاجتماعیهســتندکهازدرامتا
ملودرام،اغلبازالگوهاییثابتپیرویمیکنند.
فیلمهایجشــنوارهایهمکهاغلبتولیدات
ارزانقیمتیهستند،جزوآثارحاشیهایاکران
محسوبمیشوند.بخشــیازفیلمهاهمکه
باسرمایهدولتیتولیدمیشــوند،دغدغهای
بابتگیشهندارند.درسالهایاخیردرامهای
اجتماعیهمچنانساختهشدهوهمیناالنهم
تعدادزیادیازاینآثاردرنوبتاکرانهستند؛
فیلمهاییکهتاچندســالپیشآثارمحبوب
طبقهمتوسطبودندوحاالستارهاقبالشان،رو
بهافولگذاشتهاست.تنهاژانریکههمچنان
جایگاهخودشراحفظکردهکمدیاستکه
همچنانانتخاباولسینماروهاست. »برویم
کمیبخندیمومشکالتمانرابرای۲ساعت
همکهشــدهفراموشکنیم.« ایــندیالوگ
تکرارشوندهخیلیازسینماروهاست.تماشاگری
کهحوصلهفیلمتلخاجتماعیرانداردوجای
تماشایفیلمیکهبرمشــکالتاقتصادیو
اجتماعیوبدبختیهــایکاراکترهاینگون
بختشمتمرکزاست،بهدیدنفیلمیمیرودکه
فضایپرنشاطیداشتهباشد.دربارهکیفیتاین
فضایپرنشاط،میزانموفقیتفیلمسازاندر
خلقموقعیتهایکمیکومیزانمفرحوبامزه
بودنکمدیهایایرانی،گفتیبســیاراست؛
خیلیازکمدیهاتماشاگرراراضیازسینما
بهبیروننمیفرســتندولیحتیاینفیلمها
هماغلبدرگیشــهبهتوفیقمیرسند.اینکه
فیلمیکامالسرهمبندیشــدهوسردستی،
باشــوخیهایینهچندانجالب،میتواندبه
فروشباالییدستیابد،نشــانمیدهدکه
اولویتمخاطبتماشایکمدیاستوکیفیت
دراولویتهایبعدیقرارمیگیرد.فروختناین
فیلمهاتاحدودیمحصولشرایطهمهست؛
شرایطیکههرچقدردشوارترشودامکاناقبال
عمومیبهدرامهایاجتماعیهمســختتر
میشــود.درروزهاییکهوضعیتاقتصادی
حوصلهبرایکســیباقینگذاشــته؛کمدی
میتواندمفریبرای۲ساعتتفریحوسرگرمی
باشد.نتیجهاینوضعیتپیامآشکاریاستکه
گیشهبهسینماگرانمیدهد؛تااطالعثانوی

فقطکمدیمیفروشد.

شهابمهدوییادداشت
روزنامهنگار
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رقابت نابرابر
پلتفرمهادربازارکسبوکارنمیتوانندباتلوبیونرقابتکنند

تلوبیونواژهایاستکهاواخردهه8۰شکلگرفت؛
یکواژهناآشناکهحاالهمنمیتوانگفتآنقدردر
میانمردمشناختهشدهاست،امابهیمنتکرارش
دربرنامههایمختلــفتلویزیونیوزیرنویسهاو
تبلیغاتمکرر،گوشمخاطبباآنآشناییدارد.
بزرگترینمزیتتلوبیونایناستکهتماشاگر
تلویزیونبهطوررایگانمیتواندبهآرشیوبرنامههاو
سریالهایشبکههایتلویزیونیدسترسیداشته
باشد.گفتهمیشــودتلوبیونبزرگترینپلتفرم
ویدئوییاست؛پلتفرمیکهبهشکلمستقیمزیرنظر
رسانهملیادارهمیشودوبهنسبتدیگرپلتفرمهااز
حمایتبیشتریبرخورداراست؛بهطوریکهساترا
همکهزیرنظرصداوسیماستدیگرمدیریتیروی
اینپلتفرمندارد؛برخالفدیگرپلتفرمهاکههمه
بایدازپروسهمدیریتیساترابرایتولیدونمایش

آثاردرپلتفرمهایشاناستفادهکنند.

چراتلوبیونمتولدشد؟
وقتیدردهه8۰دسترسیصداوسیماازطریق

ماهوارهقطعشد،برخیازفارسیزبانانکهمشتری
برنامههایتلویزیونیبودندنتوانستندبهتماشای
برنامههاوســریالهایخودبنشــینند.معاونت
فضایمجازیدرصددراهانــدازیپلتفرمیبود
تابتواندایندسترســیرابهمخاطبانشبدهد؛
مخاطبانیکهآنزماننسبتبهحاالشایدآنقدر
ریزشنداشت!سال8۹بودکهکلیدتولیدتلوبیون
زدهشد.تلوبیونبامالکیترســمیرسانهملی
کارشراشروعکرد.اینپلتفرمقراربودکهبرای
تماشاگرانخارجازکشورباشد،اماحاالمخاطبان
داخلیهمپیداکردهوبهزعمبســیاریبهخاطر
نبودنسریالهایباکیفیتامروز،ترجیحمیدهند
بارجوعبهتلوبیونســریالهایطنزدهه8۰را

تماشاکنند.

موردیبهنامتلوبیونپالس
رقابتمیانتلوبیونودیگرپلتفرمهازمانیجدیتر
میشودکهتلوبیونپالسشکلمیگیرد.بهنظر
اینبخشمحتواییمجزاازبرنامههایتلویزیون
دارد.اینتصورشکلجدیگرفتهکهتلوبیونکه
آرشیورسانهملیبودهحاالدرنمایشبرنامههابا
دیگرپلتفرمهارقابتدارد،امامدیراینمجموعه

معتقداستکهمالکیتتلوبیونبارسانهملیاست؛
بنابراینرقابتیوجودندارد.

آماربازدیدکنندگانتلوبیون
درحالتعادیهمآمارتماشاگرانتلویزیونمحل
شــکوتردیدخیلیهابود؛آماریکهگاهاگفته
میشودحسابوکتابمشخصیندارد.حاالآمار
بازدیدکنندگانتلوبیونهمبهاینشکوتردیدها

اضافهشدهاست.
گفتهمیشودهرفردیکهواردپلتفرمتلوبیونشود
ومصرفاینترنتیداشتهباشد،یکبینندهحساب
میشود؛حالسریالیابرنامهایدیدهباشدیانه.اما
برگبرندهتلوبیوندراینمدتپخشبرنامههای
زندهورزشیوسریالهاییاســتکهبارگذاری
شدهوحقبارگذاریاینســریالهاوفیلمهارا
هیچپلتفرمیندارد.البتهدراینمیانبرنامههای
کودکوانیمیشنهاراهمنمیتواننادیدهگرفت.
پلتفرمیکهبرخالفدیگرپلتفرمهایرایگاناقدام
بهپخشبرنامههایکودکوانیمیشنکردهاست.

یکنمونهعینی
براساسآماربهدســتآمدهازنمایشبرنامههای

سیمادرپلتفرمتلوبیوناعالمشدهکهفصلچهارم
»ازسرنوشت«باآماربازدیدنزدیکبه۱۱میلیونی
درصدر۴ســریالتلویزیوندرماهرمضان۱۴۰۱
قرارگرفت.اینمجموعهبهصــورتمیانگیندر
هرقســمت۳8۷هزاربازدیدداشتوازایننظر،
فاصلهایقابلتوجهبادیگرسریالهایاینماهپیدا
کرد.»نجال۲«باآمارمیانگین۲۵۰هزاربازدیدبه

ازایهرقسمت،دومشد.

یکتناقضجذاب
»ازسرنوشــت۴«درحالیبهاینآمارباالدست
یافتکهدرنظرســنجیمرکزتحقیقاتسازمان
صداوســیما،باکمتراز۲۱درصدبیننده،سومین
سریالپربینندهماهرمضان۱۴۰۱لقبگرفت.این
درحالیاستکه»نجال۲«و»خوشنام«بهترتیب
۶درصدو۵درصدبیشازاینمجموعه،مخاطب
جذبکردند.امــانکتهقابلتاملایناســتکه
چرامیزانبینندهاینمجموعهازتلویزیونآنقدر
بافضایاینترنتیمتفاوتاست.اگرچهمسئوالن
تلوبیونپیشازایناعالمکردهاندکهباهرآدرس
آیپیتنهامیتوانیکشمارهبهبازدیدهرقسمت
اضافهکردوتازهسازی)رفرش(صفحه،باعثباال

رفتنشــماربازدیدهاییکمجموعهنمیشود،
اماهمچنینمیزانبازدیدفوقالعادهفصلچهارم
سریال»ازسرنوشت«درپلتفرمتلوبیون،عجیب

است.

پلتفرمرایگان،پلتفرمپولی
بانگاهیبــهفعالیتتلوبیونودیگــرپلتفرمها
کهجنبهدرآمدزاییدارنــد،رقابتاینپلتفرمها
نمیتواندرقابتبرابریباشد.تلوبیونبیشترین
حمایتهاوتسهیالتراداردوایندرحالیاست
کهدیگرپلتفرمهابــرایحفظمخاطبوفروش
محصوالتخودازموانعزیــادیبایدبگذرندکه
بزرگترینآنهــاساتراســت.بزرگترینمزیت
تلوبیونپخشرایگاناســت؛هــرچندبرخیاز
پلتفرمهاباتولیداتاختصاصیکهدارنددرصدد
حفظمخاطبانخودهســتند.هرچندساتراهم
دراینمیانتسهیالتیرابراساسنظامرتبهبندی
دراختیارپلتفرمهاقرارمیدهد،امابازهمبرنده
اینمیدانمیتواندتلوبیونباشد.باآمدنسعید
مقیسهازرسانهملیبهساتراعمالساتراهمیکی
ازمعاونتهایسازماناستکههمراستابارسانه

ملیوتلوبیونحرکتمیکند.

 نامش را خدا 
بر سر زبان ها انداخت

یادیازشهید»محمدبلباسی«
جهادگریکهسرانجامش»شهادت«شد

چندوچون شش قرن 
رهبری علمی مسلمانان

مروریبرعواملمؤثردرشکوفاییعلم
درتمدندرخشاناسالمی

 »جناب عالی« 
فقط کمدی نیست

امیرحسینرستمیازحضورشدرسریال
»جنابعالی«میگوید

ارکستر تهران به 
رهبری حیدریان

ارکسترسمفونیکتهران
بهرهبرینصیرحیدریان
روزهــای11و12خــرداد
ساعت21:30درتاالروحدت
بهصحنهمیرود.»زیگفرید
ایدیل«بهآهنگســازی
ریشاردواگنر؛»پروانه«به
آهنگسازیامانوئلملیک
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مراجعهکنند.

مستندیازتصاویردیدهنشدهالیزابتشروعتاریخیدکتراسترنج2

فیلم»دکتراسترنج۲«ساختهاستودیوهایمارولودیزنی
درروزاولاکرانخودبهفروشیمعادل۹۰میلیوندالردست
یافتهکهیکیازبزرگتریــنفروشهاییکفیلمتازهاکران
شدهدرگیشــهســینماهایآمریکادرطولتاریخمحسوب
میشود.بهگزارشهالیوودریپوتر،براساسپیشبینیهااین
فیلمبهاحتمالزیاددرگیشهســینماهایآمریکایشمالی
بین۱8۵میلیــونو۲۰۰میلیوندالرفــروشخواهدکرد.
البتهدیزنیپیشبینیمحافظهکارانهتــریازفروش»دکتر
اســترنج۲«ارائهدادهوپیشبینیکردهاینفیلمدرباکس
آفیسآمریکایشــمالیدرنهایت۱۷۰تا۱8۵میلیوندالر
فروشکند.دکتراسترنج۲،هفتمینفیلمتاریخسینماست
کهتوانســتهدرروزاولاکرانخودبهچنینفروشباالییدر
گیشهسینماهایآمریکادستیابد.اینفیلمهمچنینازنظر
میزانفروشدرروزاولاکران،جزو۵فیلماولکمپانیمارول
محسوبمیشــود.اینفیلمحتیدرروزاولاکران،فروش
باالترینسبتبهنســخهاولفیلم»دکتراســترنج«کهدر
سال۲۰۱۶انتشاریافت،داشتهاست.نسخهاولفیلم»دکتر
استرنج«درروزاولاکرانخود8۵.۱میلیونفروشکردهبود.

»دکتراسترنج۲«بهکارگردانیسامیرایمیوبابازیبندکیت
کامبربچبابودجهایمعادل۲۰۰میلیوندالرســاختهشده
اســت.اینفیلمدرروزاولاکرانخوددرگیشهسینماهای
سراسردنیابهفروشقابلتوجه۱۳۹.۳میلیوندالریدست
یافتهوتوانستهدرمجموعبااحتسابگیشهسینماهایآمریکا

تاروزجمعهاخیر۲۲۹.۳میلیوندالرفروشکند.
فروشاینفیلمیکپیروزیبزرگبرایهالیووددرروزهای
پسازپاندمیکرونامحســوبمیشــود،چراکههالیوودو
دارندگانسالنهایسینمادرآمریکادرصددرقمزدنفصل
پررونقیبرایگیشهســینماهایآمریکادرتابستان۲۰۲۲
هستند.»دکتراسترنج۲«در۴هزارو۵۴۵سالنتئاترنمایش
دادهشدهکهازنظرتعدادسالنهاینمایشیکفیلمدردوران
پسازپاندمیکرونارتبهاولرابهخوداختصاصدادهاست.
اینفیلمهمچنینپنجمینفیلمتاریخسینماازنظرگستردگی
نمایشدرسالنهایسینماست.درفیلم»دکتراسترنج۲«
شخصیتاسترنجبابازیبندیکتکامبربچ،بادوستیکهاکنون
دشمنشدهرویارومیشودکهایناتفاقموجبرهاسازییک

نیرویشیطانیغیرقابلتوصیفمیشود.

مستندجدیدیکهدرآنازتصاویردیدهنشدهایازالیزابت
ملکهبریتانیااستفادهشدهدرروز۲۹مهسالجاریاکران

خواهدشد.
بهگزارشورایتی،ســازندگاناینمستند۷۵دقیقهای
که»الیزابت:ملکهدیدهنشــده«نامگرفته،برسالهای
ابتداییزندگیالیزابتاززمانتولدتاســن۲۷سالگیو
زمانتاجگذاریاشدرسال۱۹۵۳متمرکزشدهاند.دراین
فیلمتعدادزیادیازتصاویرضبطشدهازعمارتخانواده
سلطنتیبریتانیااستفادهشدهاست.اینتصاویرتابهامروز
درآرشــیوموسســهفیلمبریتانیاذخیرهشدهوتاکنون
انتشارنیافتهبودند.الیزابت،مجوزدسترسیاستودیوهای
بیبیســیبهاینتصاویرآرشیوشــدهبرایساختاین
مستندراپیشترصادرکردهبود.تولیدکنندگانوتدوین
گراناینمســتندبرایســاخت»الیزابت:ملکهدیده
نشــده«،بیشاز۴۰۰حلقهفیلمراتماشــاکردهومورد
بازبینیقراردادهبودند.عالوهبراینآنهابرایتدویناین
مستندبهبیشاز۳۰۰سخنرانیالیزابتدرطول8۰سال
اخیرگوشدادهبودندتابتوانندمنتخبیازسخنانویرا

برایاینمستنداستفادهکنند.ازجملهتصاویراستفاده
شدهدراینمستندمیتوانبهتصاویراخبارجاریروزو
تعدادزیادیتصاویردربارهپشتصحنهضبطبرنامههای
رویدادهایدولتیاشــارهکرد.براســاسخالصهایکه
بیبیسیدربارهاینمستندانتشارداده،دراینمستند
تصاویریازرویدادهایمهمدوراناولیهزندگیالیزابت
کهتاکنوندیدهنشده،نمایشدادهمیشود؛ازجملهدیدار
فیلیپهمسرآیندهالیزابتازکاخبالمورالدرسال۱۹۴۶،
مدتکوتاهیپیشازاعالمعمومینامزدیاینزوج.عالوه
براینتصاویریازدیدارالیزابتباعمویشجورج،دوک
کنت،وتصاویریازخانوادهسلطنتیدرکاخبالمورالدر
سال۱۹۵۱یکسالپیشازدرگذشتجورجششم،نیز
ازجملهسکانسهایاینفیلممستندهستند.دراینفیلم
همچنینازتصاویریازاخبارروزدربارهخانوادهسلطنتی
وسخنرانیهایعمومیالیزابتانتشاریافتهاست.مستند
»الیزابتملکهدیدهنشــده«راسیمونفینچکارگردانی
کردهوجولیاهرینگتونوهــارویلیلیمدیراناجرایی

تولیداینمستندبودهاند.

 حجازی فر
دبیر جشنواره 

نمایش عروسکی

هادیحجازیفــرکهاین
روزهــافیلــم»موقعیت
مهدی«رادرمقامبازیگر
وکارگــردانرویپــرده
ســینمادارد،بهعنــوان
دبیرنوزدهمینجشنواره
بینالمللینمایشعروسکی
»مبارک«منصوب تهرانـ
شد.احتماالخبراینانتصاب
برایکسانیکهاطالعندارند
حجازیفــرتحصیلکرده
رشــتهنمایشعروسکی
اســتودرچندجشنواره
عروسکیهمجایزهگرفته
عجیــبجلــوهمیکند.
هادیحجازیفربازیگرو
کارگردانتئاتر،تلویزیون
وسینما،متولدسال13۵۵
اســت.اودارایمــدرک
کارشناسیدررشتهنمایش
عروسکیازدانشگاهتهران
وهمچنینکارشناســی
ارشدبازیگریوکارگردانی
ازدانشگاهتربیتمدرس
است.حجازیفردرعرصه
تئاترعروســکیبااجرای
نمایش»دایره«عنواناثر
برگزیدهراازجشــنواره
دانشجویان عروســکی
کسبکرد.اوسال13۸۵
نیزبــانمایــش»رومئوو
ژولیت«موفقبهدریافت
جایزهنمایــشبرگزیده
ازجشــنوارهبینالمللی
عروسکیمبارک-یونیما
شد.نمایش»مالقاتبانوی
سالخورده«بهکارگردانی
حجازیفرسال13۹3عنوان
اثربرگزیدهازجشــنواره
بینالمللیعروسکیمبارک

-یونیماراازآنخودکرد.

روزنامه نگار 
باسابقه در 
بیمارستان 

همکارما،علیاهللسلیمی،
نویسندهوروزنامهنگارکه
بهعلتشکستگیلگندر
بیمارستانبستریاست،از
احتمالجراحیخوددرروز
چهارشنبهخبرداد.سلیمی
کهازروزنامهنگارانباسابقه
است،روزجمعههفتهقبل
)۹اردیبهشــتماه(در
حالآمدنبهروزنامهبوده
کهبایکخــودروتصادف
میکندودیگرنمیتواند
ازجایشبلندشود.پساز
رسیدناورژانسوانتقال
اوبهبیمارستان،پزشکان
متوجهمیشوندکهسلیمی
ازناحیهلگندچارآسیب
شدهاست.سلیمیخبرنگار
حوزهکتاباستوبستری
اومصادفشدهبابرگزاری
نمایشگاهکتاب.خودشدر
اینبارهمیگوید:»تصادف
میتوانســتهرموقعی
اتفاقبیفتدامابرایمنکه
حوزهکاریامکتاباستو
خبرنگارکتابهستم،این
موقعتصــادفکردنیک
بدشانســیبودکهنتوانم
دررویدادبزرگــیبهنام
نمایشگاهکتابشرکتکنم
وحاالمجبورمازرویتخت
بیمارستاناخبارنمایشگاه

کتابرادنبالکنم.«
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چند غذا را برایم نوشته بود. از روی دفتر غذا، درست 
می کردم. خدا می داند چه شــوربایی می شد. خودم 
نمی توانستم بخورم اما محمد وقتی غذا می خورد کلی 
تعریف می کرد. دست آخر هم مهمان رستوران سر 

کوچه می شدیم.« 

مثلیککارگرکارمیکرد
محمد بیشتر از همه  چیز به فکر دلتنگی همسرش بود. 
وقتی دید در تهران آنطور که باید نشاط ندارد؛ انتقالی 
گرفت و به ساری برگشت. او می خواست همسرش در 
آرامش کامل باشد. وقتی به ماموریت کاری می رفت 
هنگام بازگشــت بهترین هدایا را برای بانوی جوان 
می خرید. بعد هم عکس ها و فیلم هایی که از فعالیت 
جهادی گرفته بود نشــانش می داد. بانــو به روحیه 
جهادی همسرش اشاره می کند؛»محمد حق ماموریت 
نمی گرفت. با لباس فرم سپاه هم کار جهادی نمی کرد. 
برای همین کســی نمی دانست سمتش چیست. به 
روستاهای دورافتاده و محروم می رفت. از جان و دل 
مایه می گذاشت. مثل یک کارگر کار می کرد. بی ادعا. 
بی منت. آنقدر خوش اخالق بود که همه دوســتش 
داشتند. محمد جهادگری بود که گمنام برای خدا کار 
کرد و خدا هم نامش را جاودانه کرد.« اما این یک روی 

سکه زندگی او بود. وقتی به خانه می آمد می شد مردی 
در خدمت خانواده. مسئولیت همه کارها را برعهده 
می گرفت تا همسر جوانش کمی استراحت کند. او 
حاال پدری بود صاحب 3فرزند نوپا که نیاز به رسیدگی 
زیادی داشتند. محبوبه می گوید:»محمد هیچ وقت 
عادت نداشت که با عتاب و تحکم امر به معروف کند. 
معموال اگر کاری را نمی پســندید با مثال زدن سعی 
می کرد رفتار درســت را نشــان دهد. مثال من نماز 
می خواندم اما نه اول وقت یا اینکه اوایل حجابم خیلی 
محکم نبود. با این حال محمد تذکر نمی داد. با کالمی 
شیرین و در لفافه خواسته اش را بیان می کرد. فقط 
هنگام بارداری به من تأکید می کرد که مراقب لقمه ای 

که می خورم باشم«. 

جبرانمیکنم
محمد خیلی دوســت داشــت به ســوریه برود. به 
دوستانش سفارش کرده بود که هر زمان اعزام داشتند 
به او بگویند. بــار آخر وقتی با یکــی از همکارانش 
صحبت می کرد محبوبه برق شــادی را در چشمان 
او دید. گفت وگوی تلفنی اش که تمام شد رو به بانو 
گفت:»امشب اعزام دارند«. بانو باورش نمی شد رفتن 
او میسر شود چرا که چند ساعت بیشتر وقت نداشت. 

نامش را خدا بر سر زبان ها انداخت
یادی از شهید »محمد بلباسی« ؛ جهادگری که سرانجامش »شهادت« شد

سالروز یکی از فجیع ترین جنایت های صدام 
که ایران را عزادار کرد 

بمبارانزنداندولهتو
بمباران زندان دوله تــو را می تــوان از فجیع ترین جنایات 
دشــمن بعثی علیه ایران به شــمار آورد؛ اتفاقی تلخ که در 
حوادث 8ســاله دفاع مقدس کمتر به آن اشــاره شده است. 
برای همین شــاید خیلی از ما بی خبر باشــیم و ندانیم روز 
17اردیبهشت سال1360چه واقعه شومی در کشورمان رخ 
داده اســت؛ بمباران زندان دوله تو توسط نیروهای بعثی که 
البته با همکاری حزب دمکرات کردســتان صورت گرفت و 
پیرو آن تعداد زیادی از هموطنان مان مظلومانه شهید شدند؛ 
نیروهای ارتشی، سپاهی، ژاندارمری، جهادسازندگی و حتی 
پیشمرگ های کرد مسلمان که هیچ ســالحی برای دفاع از 
خود نداشتند. این پیشامد آنقدر سنگین و غیرمنتظره بود که 
در ایران عزای عمومی اعالم شد و در روزنامه اطالعات مردم 
خواندند که »میهن اسالمی ما در سوگ اسرای شهید که در 
زندان دوله تو زیر شکنجه قاســملو و بمباران غریبانه شهید 
شدند عزادار اســت. ما این مصیبت را به امام و امت تسلیت 

می گوییم.« 

زندانیدرنقطهصفرمرزی
روستای دوله تو؛ منطقه ای در شمال غربی سردشت و نقطه 
صفر مرزی ایران و عراق. جایــی خوش آب و هوا با طبیعتی 
بسیار زیبا که به محض شــروع جنگ های نامنظم تبدیل به 
جهنمی شد برای اسرای ایرانی. دمکرات های کردستان این 
روستا را تبدیل به فضایی برای جوالن خود کردند و می توان 
گفت در سیطره شــان قرار دادند. مقرشان هم اصطبلی بود 
که از آن به عنــوان زندان موقت اســتفاده می کردند. بنایی 
مخروبه و غیرقابل ســکونت. اصطبل یا همــان زندان دوله 
تو 8اتاق داشــت با امکاناتی که اصال در آنجا دیده نمی شد. 
213تن از هموطنانمان در آنجا زندانی بودند. در بین شــان 
همه جور آدمی دیده می شــد؛ ارتشی، سپاهی، ژاندارمری و 
حتی پیشگامان کرد مسلمان. زندان اقامتگاه موقت اسرا بود 
و توسط کسانی اداره می شد که نه بویی از انسانیت برده بودند 
و نه از وطن دوستی. از بین 150زندانبان آنجا، قاسملو، دبیر 
کل حزب دمکرات کردستان و ایرج ســلطانی، خلبان خود 
فروخته رژیم پهلوی سرشناس بودند و باقی نامتعادل و خشن.

اعداممصنوعی
شکنجه، بیگاری، بدی شرایط تغذیه و خواب و نبود امکانات 
درمانی از برنامه های روزمره این زندان بود. بدتر از آن رفتار 
وحشیانه سلطانی و قاسملو بود که برای آزار و اذیت زندانیان 
از هیچ ستمی کوتاهی نمی کردند. گاها غذای زندانیان به یک 
تکه نان با مقداری آب نخود یا آب گوجه بســنده می شد که 
حتی شکم آنها را هم سیر نمی کرد. مهم تر اینکه پنهانی بودن 
موقعیت زندان باعث شــده بود رفتار وحشــیانه زندانبان ها 
از دید صلیب ســرخ دور بماند. ازجمله اقدامات غیرانسانی 
دمکرات ها برای ایجاد وحشت در بین زندانیان اجرای اعدام 
مصنوعی بود. کسانی که نجات یافته از زندان دوله تو هستند 
تعریف می کننــد: »هر کس مطابق میــل دمکرات ها رفتار 
نمی کرد او را با چشم بســته به درختی می بستند و بعد هم 
لوله تفنگ خالی را روی شــقیقه او می گذاشــتند و ماشه را 
فشــار می دادند. این کار تأثیر نامطلوبی در روحیه زندانی ها 

می گذاشت و در واقع یک جنگ روانی بود«. 

تیرباراناسرایایرانی
اما تلخ تر از اتفاقات ناگواری که در زندان رخ داد، بمباران آن 
توسط هواپیماهای عراقی بود؛ واقعه ای که منجر به داغدار شدن 
صدها ایرانی شد و خاطره بدی از خود به جا گذاشت. به نقل از 
»وبگاه دیار و نادیار« سایت کشته شدگان ترور در کردستان، 
در انجام بمباران هوایی، دمکرات ها نقش به ســزایی داشت و 
با همدستی با نیروهای بعثی این حادثه شــوم را رقم زد اما 
دلیل دیگر این ادعا گریختن زندانبان ها از مهلکه اســت. در 
زندان مخوفی که توسط 150محافظ کنترل می شد یکباره 
12زندانبان حضور داشــتند. طبق گفته شاهدان این ماجرا 
هواپیماهای عراقی چندیــن بار باالی زندان پــرواز کردند 
تا محافظان زندان را آگاه کنند. بعد هم بــه زندانیانی که در 
محوطه بودند دستور دادند که به داخل بروند. درها را به روی 
اسرا قفل کرده و خود به جای امنی پناه بردند. یکی از زندانیان 
نجات یافته زندان حادثه آن روز را تعریف می کند: »ســاعت 
7صبح بود. هواپیماهای عراقی برای شناسایی آمدند. خلبان 
ایرج سلطانی روی پشت بام ایستاد و به آسمان نگاه کرد. انگار 
منتظر چیزی بود. ساعت11را نشان می داد که ناگهان سوت 
زدند که زندانیان داخل بروند و در همان لحظه هواپیماها را 
دیدم که در آسمان ایران می چرخیدند و چند دقیقه ای باالی 
سر زندان مانور  دادند. بعد صدای انفجار مهیبی آمد. وحشیانه 
بمب ها روی زندان ریخته می شــد. هواپیماهای دیگری هم 
دیده شد. هیچ نگهبانی حضور نداشت. اجساد زندانیان به ایران 
تحویل داده شد و باقی زنده ها به زندان آلواتان منتقل شدند.« 
عده ای از زندانیان موفق به فرار شدند و به سوی جنگل دویدند 
اما بالگردها اقدام به تیرباران آنها کردند. در این حادثه حدود 

100نفر از هموطنان مان شهید و 150نفر مجروح شدند.

عملیاتوالفجر4ومتواریشدندمکراتها
مهر ســال1362 بــا پیشــروی نیروهای ایرانــی موقعیت 
دمکرات ها به خطر افتاد. نیروی سپاه و ارتش با انجام عملیات 
والفجر4 توانستند ضربه ســنگینی به دشمن بزنند. البته در 
این ماموریت پیشمرگ های کرد همکاری الزم را انجام دادند. 
یکی از مهم ترین دســتاوردهای این عملیات 33روزه آزادی 
حدود 200 زندانی از اسارت و متواری شدن اعضای گروهک 

دمکرات بود.

پلآزادی
در شــرایط کنونی 
جامعه که دشمنان 
این انقــالب و نظام 
با همه تــوان خود، 
برای تحریف وقایع 
8سال دفاع مقدس 
کوچک تریــن  از 
تــالش فروگــذار 
نیســتند، ترویــج 
فرهنــگ جعلی و 
تحریف دفاع مقدس، 
زمینه ســاز انحراف هــای زیــادی خواهد بود. 
مبارزه با این توطئه، دست و قلم مستندسازان 
دفاع مقدس را می بوسد که با تولید آثار هنری و 
فرهنگی با محوریت دفاع مقدس فرهنگ ایثار و 
شــهادت را برای حاضرین نمایش دهند و برای 
آیندگان به عنوان ســند دفاع حفظ کرده و نشر 
دهند. یکی از مستندهای دیدنی در این زمینه 
»پل آزادی« اســت که بــه کارگردانی مهدی 
مدنی با موضوع آزادسازی خرمشهر ساخته شد. 
این مستند داســتان تالش گروه های مهندسی 
مختلــف در آســتانه عملیــات بیت المقدس و 
آزادسازی خرمشهر در سال 1361است. ماجرای 
ســاخت یک پل روی رود کارون که در انتها با 
جانبازی و ایثار خون سپاهیان رزمنده اسالم به 
فتح خونین شــهر انجامید. این فیلم با همکاری 
مرکز آرشیو سازمان صداوسیما برای پخش در 

برنامه »گنجینه« انتخاب شده است.

مربعهایقرمز
در ماجرای سیل سال13۹8 
گروه های مختلفی شــروع 
به کمک رســانی و بازسازی 
مناطق سیل زده کردند. یکی 
از ایــن گروه هــا »جمعیت 
امام رضایی ها« بــه هدایت 
حاج حسین یکتا بود. او یکی 

از رزمنده هــای دوران جنگ اســت که ایــن روزها هم در 
عرصه های مختلف شروع به جهاد کرده است. زینب عرفانیان 
در کتاب »مربع های قرمز« خاطرات 8سال جنگ حاج حسین 
یکتا را روایت کرده اســت. این کتاب که در شهریور 13۹۹ 
منتشر شد، به ســرعت توسط رهبر تقریظ شــد و به طبع 
مورد اســتقبال خوانندگان قرار گرفت. حاج حســین یکتا 
در مقدمه خود بر این کتاب می نویســد: »5سال می شد که 
قصد کرده بودم خاطراتم را مکتــوب کنم. مخصوصا وقتی 
مقام معظم رهبری مطلبی را مبنــی بر ناتمام ماندن جنگ 
یک رزمنده تا نوشــتن خاطراتش، فرمودند، برای نوشتن و 
نشر خاطراتم مصمم تر شدم. هر چه از رشادت همرزمانم و 
غربت و مظلومیتشان می دانستم در روایت گری هایم گفته 
بودم. با مکتوب کردن خاطراتم دنبــال ناگفته ای از بچه ها 
بودم؛ دنبال سبک بندگی کردنشان، سبک عبادتشان، سبک 
رفاقتشان و دنبال سبک زندگی کردنشان در جنگ؛ سبکی 
که این روزها جایش بین جریان زندگی جوانان به شــدت 
خالی اســت. امیدوارم این کتاب که تنها گوشه ای از جهاد 
همرزمانم در لبیک به ندای هل من ناصر امام خمینی )ره( 
نایب امام عصر)عج( است، مورد رضایت حضرتش واقع گردد 
و در روز حسرت، رفقای شهیدم دستم را بگیرند... امید که 
این کتاب پلی باشد میان من و رفقای شهیدم. پلی باشد برای 

همه تشنگان و جویندگان حقیقت. پلی باشد به آسمان.«

مرخصیآقایرزمنده
هنر یکی از تأثیرگذارترین ابزار برای نشر ارزش های یک کشور 
قلمداد می شود و ساخت فیلم به عنوان کارآمدترین وسیله در جلب 
نظر مخاطب، دوستداران زیادی را در حوزه های مختلف به سوی 
خود کشانده اســت. جنگ تحمیلی ما به عنوان ارزشمندترین 
گنجینه این انقالب نیاز به انتقال ارزش هــا در قالب فیلم برای 
نسل های آینده دارد زیرا نسل جدید حال و هوای جنگ تحمیلی 
را درک نکرده  اســت و فضای جبهه و جنــگ برایش ملموس 
نیســت بنابراین امروز ضرورت پرداختن به خاطرات و ســبک 
زندگی شــهدا در قالب عکس، فیلم و مستند به خوبی احساس 
می شود. در سال های اخیر در شهرهای مختلف کشور هنرمندان 
عالقه مند برای ساخت فیلم های کوتاه و مستند خیز برداشته اند 
و خوشبختانه در این زمینه در جشنواره های مختلف موفق حاضر 
شــدند. فیلم کوتاه »مرخصی آقای رزمنده« به کارگردانی نواب 
محمودی از تولیدات انجمن سینمای جوان الهیجان است که در 
جشنواره مختلف خوش درخشیده و در دومین جشنواره ملی فیلم 
کوتاه تدبیر زندگی استان البرز موفق به کسب جایزه ویژه هیأت 
داوران این جشنواره شد. این فیلم در مدت زمان 8دقیقه ساخته 
شده است و داستان فیلم کوتاه درباره رزمنده ای قدیمی است که 

عالیق خود را مرور می کند. 

معرفي کتاب

معرفي فیلم

معرفي مستند

یاد

محجوببودوسربهزیر.بههماناندازهمهربانوبا
گذشت.هیچکسنهعصبانیتشرابهچشمدیدونه
غضبشرا.عادتبهتذکرزبانینداشت.اگررفتاری
رانمیپسندیدسعیمیکردبااشارهوبیانچندمثال،درستآنرانشاندهد.بیشترخودشتأثیرگذار
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بیادعابودنشبود؛اینکههمیشهدرخفابهدیگرانخدمتمیکردبیآنکهتوقعیداشتهباشدیابخواهد
خدماتشراجاربزند.چهروزوشبهاکهدرروستاهایدورافتادهومحرومکارنکردوبرایآبادانیکشور
قدمبرنداشت.میگفت:»کاربایدبرایخداباشد«.همینجملههمعاقبتبهخیرشکرد.اواگرچهسعی
کردگمنامخادمخداباشداماخدایرحمانچهخوبجواببیریاییاشرادادونامشرابرسرزبانها
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برکتیبهشمارمیآمد.اینجهادگربرایرفعمشکالتهمنوعانشازجانمایهگذاشتوسرانجامکارش
بهشهادتختمشد.17اردیبهشتسالروزپروازاوبهسویخداست.خاطراترابهنقلازمحبوبهبلباسی،

همسرش،روایتمیکنیم.

مژگانمهرابیگزارش
روزنامه نگار

مژگانمهرابی؛روزنامه نگار

آشــنایی محمد و همســرش به رابطه فامیلی شان 
برمی گردد. پدرانشــان با هم قوم و خویش بودند و 
همین وسیله ای شــد تا مادر محمد به خواستگاری 
محبوبه بــرود؛ دختری که هنوز مدرســه می رفت 
و 15سال بیشــتر نداشــت. البته محمد هم خیلی 
جوان بود. رشته متالوژی درس می خواند. مادر دلش 
می خواست محمد زودتر سروسامان بگیرد. محبوبه 
را هم دیده و پسندیده بود. اما محبوبه دوست داشت 
درســش را ادامه دهد. به اصرار فامیل شرایطی مهیا 
شد تا دختر و پســر با هم کمی حرف بزنند. محبوبه 
ســرش را پایین انداخت و محمد از خودش گفت. از 
اعتقادات دینی اش. اینکــه چقدر به حجاب و تقوای 
همســرش اهمیت می دهد. عروس خانــم که اول 
بی میل بود، شیفته شد تا محمد بیشتر صحبت کند. او 
به روز خواستگاری برمی گردد؛»وقتی صحبت می کرد 
احساس کردم چقدر دوست دارم شبیه او شوم. کالس 
اخالق می رفت و نگاهش به زندگی مثل جوان های 
امروزی نبود. شــاید باورتان نشود اما منی که تمایل 
نداشتم یکباره به خودم آمدم و دیدم مهر او بدجور به 

دلم نشسته است.«
بعــد از برگزاری مراســم نامــزدی، زندگی محمد 
سروســامانی گرفت و او وارد نیروی سپاه شد و برای 
گذران دوره کاری به تهران رفت. خیلی زود زندگی 
مشترکشان را شروع کردند. خانه ای که اجاره کردند 
در واقع یک زیرزمین کوچک و تاریک بود که در روز 
بدون روشن کردن چراغ جایی دیده نمی شد. کمتر 
کسی باور می کرد که محبوبه بتواند در این خانه دوام 
بیاورد. او تعریف می کند: »من یک دختر نازپرورده 
بودم و البته بی تجربه. دست به ســیاه و سفید نزده 
بودم و حاال می خواســتم یک زندگــی را اداره کنم. 
مادرم می دانست که آشپزی چیزی نمی دانم دستور 

برای همین گفت:»اگر می خواهی بروی مانعی نیست 
فقط به فرمانده تان خبر بده«. و محمد دست به کار 
شد. اول حکم ماموریتش را از فرمانده شان گرفت و 
بعد هم بی معطلی ساکی را برداشت و لباس های خود 
را در آن گذاشت. همینطور که کار می کرد به چند تن 
از دوستانش زنگ زد تا پاسپورت و دیگر کارهای اداری 
را برایش انجام دهند. بانو می گوید: »حتی برای کپی 
مدارکش به یکی از دوستان که مغازه کافی نت داشت 
زنگ زد که مدارک را کپی بگیرد. ساعت 11شب بود. 
جالب اینکه همه کارهایش خیلی سریع انجام می شد. 
من مانده بودم چه بگویم«. وقت وداع شد. فاطمه و 
حســن و مهدی را در آغوش گرفت و گفت:»من به 
سفری می روم که ممکن است برنگردم. هوای مادرتان 
را داشته باشید«. این حرفش آشوبی به دل محبوبه 
انداخت. به خصوص حاال که فرزند چهارم هم باردار 
بود. وقتی محمد از پله ها پایین رفت دستی تکان داد 

و به همسرش گفت جبران می کنم.

زیارتیکهنصیبمحمدنشد
محمد یک ماهی در سوریه بود؛ منطقه خان طومان. هر 
از چند گاهی تلفن می کرد و از حال خود خبر می داد. 
بانو از درد فراق می گفت و محمد از صبر و بردباری. بار 
آخر هم وعده داد هنگام بازگشت او و بچه ها را حتما 
به زیارت حضرت امام رضا)ع( می برد. 17اردیبهشت 
سال13۹5. خان طومان زیر آتش تکفیری ها. تعداد 
زیادی از رزمنده ها به شهادت رسیده بودند. خیلی شان 
از اســتان مازندران بودند. همدیگر را می شناختند و 
رفاقتی با هم داشتند. جهنمی شده بود خان طومان. 
در این حین یکی از رزمنده ها بــا اصابت خمپاره به 
شهادت رسید. شهید کابلی. دوست صمیمی محمد 
بود. با هم به اردوی راهیان نور می رفتند. نمی خواست 
در وسط معرکه بماند. خیز برداشت که او را به عقب 
بیاورد. شهید بریری هم به یاری اش رفت. پیکر شهید 
کابلی را در ماشین گذاشتند اما دشمن هر دوی آنها 
را از پشــت زدند. محمد روی زمین افتاد و به آرزوی 

دیرینه اش رسید.

خبرش آمد اما خودش نه!
خبرشهادتمحمدخیلیزودبهدوستانشرسید.اقواموخویشانباخبرشدند.برایاینکههمسرشمتوجهنشودسعیکردنداینموضوعرا
مخفیکنند.بانوازآنشبمیگوید:»اولازهمهدوســتمحمدزنگزدکهخبرشهادتمحمدتکذیبشدهواوحالشخوباست.اماهمین
حرفآتشیبهجانمنانداخت.بااینحالجرأتنمیکردمبهجاییزنگبزنموصحتوسقمماجرارابپرسم.تااینکهساعت11شببودکهپدر
ومادروعمویمبهخانهمنآمدند.رفتارشانبرایمعجیبآمد.متوجهتشویشعمویمشدمواینکهمرتببرایشپیاممیآمد.وقتیخوابشبرد
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مکث

اصغر عبایی؛ مردی که برای نوعروسان بی بضاعت پدری می کند

جهیزیه ای برای دختران سرزمین من
پدریمیکندبرایدختراناینسرزمین؛نوعروسهاییکه
بضاعتیبرایتهیهجهیزیهشــانندارند.سالهاستوسایل
اولیهزندگیعروسهاینیازمندراتهیهکردهوسربلندراهی
خانهبختشانمیکند.اینکاررابرایدلخودشمیکندو
معتقداستاینلطفازســویخداشاملحالششدهاست.
حاجاصغرعباییرااغلبخیرانازدواجمیشناسندومیدانند
کهازدرخانهاوهیچدختریدستخالیبرنمیگردد.او20سالی
میشودمؤسســهخیریهراراهاندازیکردهوزیرپرچمآن
دخترانزیادیراروانهخانهبختکردهاست.عباییفرهنگ
نیکخیررســانیرادرخانوادهاشنهادینهکردهوهمراهبا
فرزندانشهرسالهبیشاز200جهیزیهبراینوعروساننیازمند

تهیهمیکند.

 اصغر عبایی در آستانه ۹0سالگی است. از خیلی وقت پیش در امر 
تهیه جهیزیه برای نوعروسان نیازمند قدم برمی دارد. خیریه مکتب 
علی)ع( و فاطمه)س( را به همین منظور راه اندازی کرده و به گفته 
خودش در ایجاد آن دوستانش هم همراهی کرده اند. هفته ای 3روز 
به خیریه می آید و به پرونده ها رسیدگی می کند. از سال80تا امروز 
هیچ دختر نیازمندی دست خالی از خیریه بیرون نرفته است. او که 
زندگی پرفراز و نشــیبی در دوران کودکی و نوجوانی داشته معنای 
نداری و نیاز را خوب می داند، از این رو همه تالش اش را می کند تا 
نانی بر سر سفره نیازمندان بگذارد. به خصوص حمایت از دختران 
بی بضاعت و تهیــه جهیزیه بــرای آنها که در اولویــت کارهایش 

قرار دارد. 

می گوید: »دوســت ندارم هیچ نوعروسی شــرمنده و سرافکنده 
باشد.  متأسفانه در جامعه ما فرهنگ نابه جایی شکل گرفته و اینکه 
جهیزیه از ملزومات ازدواج اســت و باید حتما خانواده دختر تهیه 

کنند. دختران زیادی را می شناســم کــه به دلیل مهیا نبودن 
جهیزیه شان نمی توانند سر خانه و زندگی شان بروند«. 

برپاییمجالسعروسیهدفمند
عبایی هر ساله مبلغ چشمگیری از درآمد ساالنه اش 
را برای خرید جهیزیه و کمک به نوعروسان نیازمند 
هزینه می کند. او خوب می داند با توجه به شــرایط 
نامطلوب اقتصادی، بسیاری از خانواده ها توان مالی 
برای خرید جهیزیــه ندارند. بــرای همین با کمک 

پسرها و دامادها و حتی نوه هایش وسایل اولیه زندگی 
نوعروســان را خریداری می کند. حاج اصغر ساالنه بیش از 
200نوعروس را ســربلند به خانه بخت می فرستد. حتی 
برایشان جشن عروســی هم برگزار می کند؛ البته نه به آن 

شکلی که در تاالرهای پذیرایی آن چنانی برپا می شود. 
او زیرزمین خانه اش را برای همیــن کار درنظر گرفته و هر 

سال در سالروز والدت حضرت زینب)س( مراسمی 
شاد و شایسته زوج های جوان برگزار می کند. عبایی 
تعریف می کند: »برنامه ای که برای عروس و دامادها 
درنظر گرفته ام کامال هدفمند اســت. در کنار 
جشن و سرور از حجت االسالم سیدداوود 
علم الهــدی دعوت می کنم تــا به عنوان 
مهمان ویژه در مراسم حضور داشته باشد. 
او درباره آیین همسرداری دقایقی برای 
زوج های جوان صحبت می کند. بسیاری 
از مشکالت خانواده ها به دلیل نداشتن 

مهارت الزم برای زندگی است«.  
در پایان مراسم به عنوان حسن ختام 
جشن به هر کدام از نوعروس ها چادر، 
ســجاده، کتاب قرآن و مفاتیح اهدا 
می شود. عبایی خوشــحال از قدمی 
که برای ازدواج آسان برمی دارد، معتقد 
اســت این امر نقش مهمی در کاهش 

فساد و گناه در جامعه دارد.

 اصغر عبایی ساالنه بیش از
200نوعروس را سربلند به خانه بخت 

می فرستد.

 او 20سال است که مؤسسه ای خیریه 200
برای جهیزیه نوعروسان بی بضاعت 

تاسیس کرده است.
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چندوچون شش قرن رهبری علمی مسلمانان
مروری بر عوامل مؤثر در شکوفایی علم در تمدن درخشان اسالمی براساس کتاب »از علم سکوالر تا علم دینی«

 بررسی علم از منظر عالمه جعفری)ره(
 علم بی نیاز از انسان

 مستقل و انکشافی است
آنچه در ادامه از نظرتان می گذرد تلخیصی از ســخنرانی 
حجت االسالم حمید پارسانیا با موضوع علم از منظر عالمه 
محمدتقی جعفری)ره( است که طی سمینار مجازی »معرفت 
دینی در نگاه عالمه جعفری« که در آبان ماه ۱۳۹۹ برگزار شد، 
ارائه شده است. متن کامل این گفتار به قلم مرتضی اوحدی 
منتشر شده است. او در این گفتار دیدگاه عالمه را در جریان 

نقد نگاه های کانت و نوکانتی ها بیان می دارد.

براساس تعاریف مدرنی که از علم شکل گرفته است، خصوصاً 
تعریفی که از نیمه دوم قرن نوزدهم مطرح شــد، علم عبارت 
است از دانش تجربی و آزمون پذیر. مبنای معرفت شناختی ای 
این تعریف، حس گرایی اســت. یعنی حس را صحنه و عرصه 
مواجهه با واقعیت می داند. بخش دیگری که این رویکرد بر آن 
مبتنی است، به نوعی بی توجهی به عقل است. ممکن است عقل 
ابزار معرفت باشد اما معرفت عینی نمی دهد یعنی محصول عقل 
را ذهنی می داند، نه حاکی از جهان واقع. این مبنا در فلسفه 
کانت مطرح می شود. کانت قائل به شهود حسی بود اما می گفت 
شهود حســی در ذیل پوشــش مفاهیم ذهنی عقلی سامان 
می یابد لذا به رغم اینکه حلقه اتصال ما با جهان واقع حس است، 
نمی توانیم یک معرفت نابی نسبت به آن واقعیتی که مشهود 
ما در حس است داشته باشیم بلکه آن واقعیت محسوس را در 

قالب مفاهیم ذهنی خود صورت می دهیم.
رویکردهای نوکانتی همچنان مفاهیم عقلی را حاصل مواجهه 
و شهود واقع نمی دانند اما در اینکه این مفاهیم، ثباتی داشته 
باشد با او مخالف هســتند و می گویند مفاهیم عقلی هویت 
تاریخی و فرهنگی دارد. ازجمله این افراد آگوست کنت است. 
کنت می گفت شناخت علمی، تجربی است و قائل به دو نوع 
شناخت دیگر بود؛ یکی شناخت عقلی که آن را ذهنی و دارای 
نظم می دانست و معتقد بود نوع دیگری از معرفت هم داریم 
که فاقد انسجام عقلی نیز هست مانند شناخت علمی نیست 
که مسیر درستی برای تبیین و معرفت به حقایق عینی داشته 
باشد و مانند شناخت عقلی هم نیست که از یک نظم ذهنی 
برخوردار باشد. او این نوع شناخت را که مقدم بر شناخت عقلی 
می دانست، شناخت و معرفت دینی تلقی می کرد؛ شناختی که 

فاقد انسجام و نظم عقالنی است و جنبه تخیلی دارد.
پس از دیدگاه آگوست کنت سه معرفت داریم؛ معرفت دینی، 
معرفت عقلی و معرفت حســی و تجربی. معرفت حســی و 
تجربی را علمی می دانست و معرفت عقلی را معرفت فلسفی 
نامید. از نگاه او تفاوت معرفت فلســفی با معرفت علمی در 
روش بود و این یک معنای جدیدی اســت که فلسفه را در 
مقابل علم قرار می دهــد. اما قبل از این دانشــی که نوعی 
روش مند اســت، نوع دیگری از معرفت که با روش تخیلی و 

تشبیهی است، معرفت دینی است.

عالمه به دیدگاه کنت در مورد مراتب سه گانه معرفت که دینی، 
عقلی و تجربی است، اشاره می کند. یک زمانی برخی از دانشمندان 
غربی با ایشان دیداری داشتند و در مورد مشکالت غرب سخن 
می گفتند. ایشان در آنجا بیان کرده بود که مشکالت جهان غرب 
ناشی از تعاریفی است که از علم، عقل و دین دارند. وقتی معرفت 
دینی را معرفتی بدانیم که مربوط به مقطع کودکی اندیشه بشری 
است و فقط از روش تشــبیهی استفاده می کند، چنین معرفتی 
فاقد اعتبار است و ارزش آن این است که ذهن را آماده می کند تا 
وارد معرفت فلسفی شود و آن نیز ذهن را برای معرفت علمی آماده 
می کند. فرهنگی که در آن علم و معرفت علمی به گونه ای تعریف 
شود که مقابل معرفت های فلسفی و دینی قرار گیرد، طبیعی است 

که زندگی متدینانه بین دینداران آسیب می بیند.
تقسیم بندی دیگری نیز معرفت علمی را معرفت تجربی می داند. در 
این تقسیم بندی، دو قسم معرفت فلسفی و معرفت دینی در ذیل 
»نالج« )knowledge( در مقابل »ساینس« )science( به کار 
می رود و معرفت دینی به عنوان یک نوع آگاهی است اما علم نیست 
و ممکن است کارکردی غیراز کارکرد تمهیدی کنت داشته باشد 
یا سرویس هم به معرفت علمی بدهد و ارتباط فعالی نیز با معرفت 
علمی داشته باشــد اما این معرفت ها علم نیست و نوعی آگاهی 
ذهنی است که با انگیزه های مختلف انسان آنها را ایجاد می کند و 

شبیه نوعی ایدئولوژی است و اینها با ذهنیت انسان عجین است.
عالمه جعفری این تعاریف را قبول ندارد و از دیدگاه ایشان، معرفت 
علمی به معرفت تجربی محدود نمی شود. در تعریفی که برای علم 
ذکر می کند، می گوید علم عبارت اســت از انکشاف واقعیتی که 
وجود و جریان کلی آن بی نیاز از من و عوامل درک انســانی بوده 
باشــد که با آن ارتباط برقرار کرده است. قضیه و مسئله ای که از 

چنین اکتشافی حکایت کند، قضیه علمی می دانیم.
بنابر این تعریف، علم 3 ویژگی دارد؛ اول اینکه خصوصیت کشف 
دارد و علم برساخت ذهنی انسانی نیست، علم انکشافی است و 
انســان علم را می یابد، نه اینکه آن را بسازد. هرچند که می تواند 
نقشی ابزاری را هم ایفا کند و انسان را کمک کند اما حقیقت آن 
کشف از واقعیت است و در این کشف آنچنان نیست که وابسته به 
انسان باشد. دوم اینکه مستقل از انسان است و انسان او را نمی سازد 
بلکه او را می یابد. ویژگی سومی که برای آن ذکر می شود به همان 
ویژگی اول نزدیک می شود که همان بی نیازی از من و عوامل درک 
انسانی است. ایشان علم را به دانش حسی محصور نمی کند و عقل 
از دیدگاه ایشان سوبژکتیو نیست و ما را به شناخت واقع راه می برد 
و معرفت علمی به معرفت حسی و تجربی محدود نمی شود. وقتی 
که معرفت علمی به معرفت حسی و تجربی محدود شود، موضوع 
معرفت علم طبیعت می شــود و این یک شــناخت آزمون پذیر 
می شود و به دنبال آن مسائل ارزشی و متافیزیک مسائلی نیستند 
که با روش حسی به دست آیند و معرفت به آنها علمی نیست و در 
حقیقت تعریف علم به دانش حســی که ریشه در حس گرایی و 
سوبژکتیو دانستن معرفت عقلی دارد، موجب می شود تا دانش از 
ارزش جدا شود، یعنی معرفت علمی از معرفت نسبت به ارزش ها 
و حقایق متافیزیک جدا شود و این معرفت ها از سنخ نالج باشند و 

ممکن است این معرفت ها یک هویت دینی داشته باشند.

 چه کسانی به دنبال اختالف
 میان علم و دین اند
آنچه در ادامــه از نظر می گذرد 
بخشــی از بیانــات اســـــتاد 
شهید مرتضی مطهری است که 
در مقدمه بحث »12نظر اسالم 
درباره علم« بیان شده و در کتاب 
»بیست گفتار« به چاپ رسیده 
اســت. اســتاد درخصوص آنان 
که در آتش جدایــی علم و دین 

می دمند، می فرماید: بحث دین و علم که  آیا موافق یکدیگرند 
یا مخالف، نظر دین درباره علم چیســت و نظر علم  درباره دین 
چیست، سابقه طوالنی دارد و کتاب های پرارزشی در دنیا و در 
عالم اسالم در همین زمینه نوشته شده. دو طبقه از طبقات مردم 
کوشش کرده اند که دین و علم را مخالف یکدیگر جلوه دهند: 
یکی طبقه متظاهر به دین ولی جاهل که نان دینداری مردم را 
می خورده اند و از جهالت مردم استفاده می کرده اند. این دسته 
برای اینکه مردم  را در جهل نگه دارند و ضمناً به نام دین پرده 
روی عیب خودشان بکشند و با سالح دین دانشمندان را بکوبند 
و از صحنه رقابت خارج کنند، مــردم را از علم به عنوان آنکه با 
دین منافی است می ترسانده اند، یکی هم طبقه تحصیل کرده 
و دانش  آموخته ولی پشت پا به تعهدات انسانی و اخالقی زده؛ 
این طبقه نیز همین که  خواســته اند عذری برای القیدی های 
خود و کارهای خود بتراشــند به علم تکیه  کرده و آن را مانع 
نزدیک شــدن به دین بهانه کرده اند. طبقه سومی هم همیشه 
بوده و هستند که از هر دو موهبت بهره مند بوده اند و هیچ گونه 
تنافی و تناقضی احساس نمی کرده اند. این طبقه سعی کرده اند 
که  تیرگی ها و غبارهایی را که از طرف آن دو طبقه بین این دو 

ناموس مقدس  برخاسته فروبنشانند.

مناظره هایی در باب علم دینی
کتاب »مناظره هایی در باب علم 
دینــی« اثر دکتر خســرو باقری 
مشــتمل بر متن چهــار مناظره 
مجزا دربــاره علم دینی اســت 
که طــی دهه 1380بــا حضور 
استادان فن دکتر علی پایا، دکتر 
علی رضا صادق زاده، دکتر جمیله 
علم الهدی، دکتر مهدی علیپور، 
دکتر مهدی گلشنی، دکتر حاتم 

قادری، اســتاد مصطفی ملکیان، حجت االسالم سیدمهدی 
میرباقری، حجت االسالم ســیدعباس نبوی و حجت االسالم 
احمد واعظی صورت گرفته است. گفت وگوی نخست درباره 
ماهیت سیاســی و ایدئولوژی علم دینی در دانشگاه اسالمی، 
گفت وگوی دوم درباره امکان و چگونگی علم دینی، گفت وگوی 
سوم درباره نقد و بررسی کتاب هویت علم دینی و گفت وگوی 
چهارم دربــاره مالک دینی بودن علوم دینی اســت. بحث ها 
ماهیتی چالشی دارند و از این رو می توان به نقاط قوت و ضعف 
نظرات موافق و مخالف علم دینی و انواع آن بهتر پی برد. در 
بخش اول که مناظره دکتر خسرو باقری، دکتر حاتم قادری 
و مصطفی ملکیان را شامل می شــود، بحث بیشتر منوط به 
پیامدهای علم دینی در جامعه اســت. در بخش دوم سخنان 
دکتر باقری و دکتر گلشنی در مورد علم دینی آورده شده است. 
بخش سوم مناظره دکتر خسرو باقری و دکتر علی پایا، دکتر 
جمیله علم الهدی و حجت االسالم صادق زاده را شامل می شود. 
این بخش بیشــتر ناظر به امکان علم دینی معطوف است. در 
بخش چهارم مناظره دکتر خسرو باقری و حجت االسالم مهدی 
میرباقری به گونه مطلوب علم دینی و رابطه علم و دین معطوف 
اســت. این اثر در 228صفحه از سوی انتشــارات پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسیده است.

از علم سکوالر تا علم دینی
کتاب »از علم ســکوالر تا علم 
دینی« تألیــف دکتر مهدی 
گلشنی، استاد تمام بازنشسته 
دانشــگاه صنعتی شــریف، 
اثــری قابل توجــه در حوزه 
علم دینی است. نویسنده که 
فارغ التحصیل دکتری فیزیک 
از دانشگاه برکلی آمریکاست 

و از فیلسوفان اثرگذار حوزه فلسفه علم به حساب 
می آید، در این کتاب نظریات خود را در باب علم 
دینی و نسبت علم و دین طی 6فصل تشریح کرده 
است. در فصل نخست سکوالر شدن جوامع علمی 
در غرب و داراالســالم و علل آن و در فصل دوم به 
دیدگاه های مختلف دربــاره رابطه علم و دین در 
جهان معاصر پرداخته شــده است. فصل سوم به 
تشریح جایگاه علوم طبیعت از نظر اسالم و چند 
سؤال اساسی در مورد علوم طبیعت اختصاص دارد 
و در فصل چهارم به عنوان نمونه ای از تجلی دیدگاه 
اسالم، علل پیدایش تمدن درخشان اسالمی در 
چند قرن اول هجری به بحث گذاشته شده است. در 
فصول پنجم و ششم نیز »وحدت حوزه و دانشگاه« 
به عنوان راه میان مدت و »تحقق دانشگاه اسالمی« 
به عنوان راهی دراز مدت برای وصول به وضعیت 
مطلوب تبیین و ترسیم شده اند. این کتاب حکایت 
از آن دارد که علوم طبیعت، چه در جهان اسالم و 
چه در تمدن جدید غرب، ابتدا با یک بینش دینی 
شکل گرفت و سپس در 2قرن اخیر جنبه سکوالر 

پیدا کرد.

گفتمان اسالم

آزاد اندیشی

کتاب اندیشه

علم دینی

شکوه علمی مسلمانان مابین قرن ۲ تا اواخر 
قرن ۵ هجری قمری زبانزد محققان جهان است. 
جهان اســالم در این بازه زمانی در پی ترجمه 
آثار علمی از زبان های یونانی، سریانی، پهلوی 
و… شاهد نهضتی علمی بود. بررسی چگونگی 
رخداد این نهضت علمی می تواند به ما کمک 
کند تا باز هم با فتح قله های علمی به روزهای 
اوج تمدن اسالمی مسلمانان و برپایی تمدنی 
نوین دست یابیم. بدین جهت در ادامه براساس 
کتاب ارزشمند »از علم سکوالر تا علم دینی« 
اثر دکتر مهدی گلشنی که معرفی کامل آن در 
همین صفحه آمده است به بررسی این دالیل 
می پردازیم. البته همانطور که دکتر گلشــنی 
آورده اند منظور این نیست که در همه آن دوران، 
در جمیع نقاط داراالسالم، شرایط مطلوب برای 
کار علمی فراهم بوده بلکه منظور این است که 
فرهنگ اسالمی، خصوصیات الزم را برای اعتالی 
علمی دارد و هر جا که آن ویژگی ها جمع آمده، 

محصولی درخشان داشته است.

دوران تمدن اســالمی را می توان دوران اوج علم 
در میان مســلمانان دانســت؛ دورانی رؤیایی که 
مســلمانان برای 6قرن رهبری علمی جهان را در 
دست داشتند؛ 3۵0 سال رهبر مطلق و 2۵0 سال 
رهبری مشــترک با مســیحیان. جورج سارتن از 
نیمه دوم قرن دوم تا آخر قرن پنجم هجری قمری 
را دوره رهبر بالمنازع مسلمانان می داند و به شرح 
زیر برای هر ۵0 سال از این دوره یک نفر را مشخص 

می کند و آن نیم قرن را به نام او می نامد:
 ۷۵0 تا 800 میالدی عصر جابر بن حیان

 800 تا 8۵0 میالدی عصر خوارزمی؛ ســارتن، 
خوارزمی را یکی از بزرگ ترین ریاضی دانان مسلمان 

و بزرگ ترین ریاضی دان عصر خود می داند.
 8۵0 تا ۹00 میالدی عصر رازی؛ از نظر ســارتن 
رازی بزرگ ترین طبیب بالینی اسالم قرون وسطی 

و پیشتاز استادان شیمی عصر رنسانس است.
 ۹00 تا ۹۵0 میالدی عصر مســعودی؛ سارتن، 
مســعودی را بزرگ ترین جغرافیــادان مي داند و 
جامع العلوم می داند و علت انتخاب او را کنجکاوی 

و جامعیت وی ذکر می کند.
 ۹۵0 تا 1000 میالدی عصر ابوالوفا؛ ابوالفا بوزجانی 
از بزرگ ترین ریاضی دانان مسلمان بود که در توسعه 

مثلثات سهمی چشمگیر داشت.
 1000 تا 10۵0 میــالدی؛ ســارتن، بیرونی را 
بزرگ ترین دانشمند مسلمان و یکی از بزرگ ترین 
دانشــمندان همه اعصار می داند. او ابن سینا را نیز 
چنین توصیف می کند. اما این دوران را به نام دوران 
بیرونی نام می نهد و بیرونی را معرف بهتری از این 

عصر می داند.
 10۵0 تا 1100 عصر خیام؛ از دید سارتن، خیام از 

بزرگ ترین ریاضی دانان قرون وسطی است.
البته از نظر سارتن برای 2۵0 سال بعد نیز افتخار 
داشــتن مردان طراز اول علــم - نظیر نصیرالدین 
طوسی، ابن رشــد و ابن نفیس - همچنان نصیب 
مسلمانان اســت ولی در این دوران مسیحیان هم 

وارد میدان شدند.
اما این شــرایط در پی چه حاصل آمد؟ چه چیزی 
باعث این حجم از تولیدات و پویایی های علمی میان 
مسلمانان شد؟ در ادامه مروری خواهیم داشت بر 
عوامل مؤثر در شکوفایی علم طی تمدن درخشان 

اسالمی.

تشویق قرآن و سنت به فراگیری علوم
توصیه دائمی اسالم به فراگیری علم در همه  احوال و ارزشــی که قرآن برای اهل علم قائل ۱
شده است از زمینه ســازهای اقبال مســلمانان به 
فراگیری علوم مختلف و تشویق آنان به تالش برای 
اخذ علم از یونانیان، مصریان و هندیان بود. به عنوان 
نمونه، حضرت رسول)ص( می فرمایند: »هر کس در 
پی دنیا اســت، باید دنبال علم برود و هر کس در پی 
آخرت است باید دنبال علم برود و هر کس دنبال هر دو 
اســت باید دنبال علم برود«. و همچنین فرمودند: 

»هالک امت من در ترک علم است«.

تشویق قرآن به کاوش طبیعت
عالوه بر تشــویق قرآن و سنت به علم جویی،  دعوت مکرر مردم به تدبــر و تفکر در احوال ۲
کائنات و برحذر داشتن مسلمانان از برخورد سطحی با 
آیات الهــی در طبیعــت ازجمله عوامــل مهم در 
سوق یافتن مسلمانان به علم بود. به عنوان نمونه در 
آیات 1۷ تا 20 سوره غاشیه خداوند می فرماید: »آیا به 
شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شد؟ و به آسمان که 
چه سان برافراشته شد؟ و به کوه ها که چگونه گسترده 
شده است؟« این تشویق میان شرق شناسان نیز حائز 
اهمیت و قابل توجه بوده به نوعی که نَلینو، شرق شناس 
و پژوهشگر تاریخ علم ایتالیایی تبار، صریحاً بیان داشته 
اســت که آنچه متدینین را به علم هیأت جلب کرد، 
آیات قرآنی بود که در مورد سودمندی اجرام سماوی 
و حرکات آنها بحث می کند و مردم را به تدبر در آنها 

وامی دارد.

تشویق اسالم به کسب علم از هر منبع ذی علم
دعوت مداوم مسلمانان به جست وجوی علم از هر  منبعی و از هر فردی ولو مشــرکان موجب شد ۳
پرده های تعصب کنار رود و مســلمانان تشنه علم هر 
منبعی را برای علم جویی دنبــال کنند. حدیث نبوی 
مشهور، مسلمانان را تشویق می کند تا علم را حتی اگر  در 
چین باشد بجویند و از حضرت علی)ع( نقل شده است که 
»علم گم شده مؤمن است پس آن را جذب کنید حتی اگر 
از دست مشرکان باشد«. این سنت حسنه فراگرفتن علم 
از هر منبع ذی علم موجب شد مسلمانان، علوم و فنون را 
در هر جا که می یافتند جذب می کردنــد و در این کار 
تعصبی به خرج نمی دادند و لذا در اندک زمانی غالب علوم 
زمان را فراگرفتند و آنها را در مجموعه ای سازگار با روح 
اســالم درآمیختند و در توسعه آن کوشیدند. جورجی 
زیدان آورده است که »علمای اسالم با کمال فروتنی برای 
تحصیل علم، نزد علمای مســیحی و غیرمســیحی 
می شتافتند چنان که ابونصر فارابی نزد یکی از مسیحیان 

حران پاره ای علوم می آموخت.«

تشویق دانشمندان و فراهم کردن امکانات برای 
تحقیق و آموزش

از عوامل مؤثر در پیدایش تمدن اســالمی و  شــکوفایی علم در آن بازه زمانی، تشــویق و 4
حمایت خلفا، امرا، وزرا و بزرگان جامعه از اهل علم و 
امکاناتی بود که آنها بــرای تدریس و تحقیق فراهم 
می کردند. از این جمله  این اقدامات می توان به موارد 

ذیل اشاره داشت: 
 بزرگداشــت علما: در آن دوران در پی تأکید قرآن 
و سنت به بزرگداشت علما، بســیاری از فرمانروایان 
و بــزرگان جهان اســالم آن روز، به طــرق مختلف 
دانشمندان را به خود جذب می کردند و در بزرگداشت 
آنان از هیچ اقدامی فروگــذار نمی کردند. به همین 
جهت است که از حضور علما در دربار حکام و تالش 
آنها برای جــذب رضایت علمــا مصادیق مختلفی 

وجود دارد.

 کمک مالی به دانشمندان و دانشجویان: تأمین نیازهای 
مالی دانشــمندان و یا کمک های تشــویقی به آنان 
از دیگر اقداماتی اســت که در محافل علم و ادب آن 
اعصار می بینیم. به عنوان مثال سیف الدوله حمدانی 
برای ابونصر فارابی روزي چهار درهم مقرر کرده بود یا 
سلطان مسعود غزنوی در پاداش تألیف کتاب »قانون« 
مسعودی مقرر داشت تا پیلواری از نقره به عنوان جایزه 
برای ابوریحان بفرستند هر چند که ابوریحان آن را به 

خزانه بازگرداند.
 کمک مالی به دانشــجویان: در مورد تأمین هزینه 
دانش طلبان هم افراد خیر شرکت داشتند و هم حکام و 
وزرا. به عنوان نمونه شریف رضی خانه ای به نام دارالعلم 
بنا کرده و آن را به دانش پژوهان اختصاص داده بود و 
همچنین خواجه نصیر هنگام برپایی رصدخانه مراغه 
برای طالب مستمری تعیین کرد و چون علوم فلسفی 
و طب تا حد زیادی متروک شــده بود و غالباً در خفا 
تدریس می شد به طالب آنها مســتمری بیشتری 
می پرداخت بنابراین موجب شد عده بیشتری به این 

علوم روی آورند.
  ایجاد مدارس: از اقدامات مؤثر امرا و بزرگان در ترویج 
علم، ایجاد مدارس و حوزه های علمی بود و به همین 
علت در جهان اسالم آن روز، حوزه های علمی بزرگی 
در اصفهان، نیشابور، گرگان، شــیراز، بغداد، حلب، 

موصل، دمشق، قاهره، قرطبه و… به وجود آمد.
 فراوانی کتابخانه ها: از علل دیگــر رونق علم در 
آن اعصار، فراوانــی کتابخانه ها بود. به عنوان مثال 
به گفته یعقوبی در دوران وی )2۷8ه ق( بیشتر از 
یک صد کتابفروشی در بغداد وجود داشت که در 
آنجا عالوه بر فروش کتاب، از کتاب ها نسخه برداری 
می کردند. به عالوه غالب مساجد، کتابخانه داشت 
و بیشتر شهرها کتابخانه های عمومی داشتند که 
حاوی تعداد زیادی کتاب بودند و درهای آنها روی 

طالب باز بود.
 تخصیص موقوفات برای ترویــج علوم: در آن دوران 
بسیاری از ثروتمندان امالک خود را در راه های خیریه 
و خدمات به علم صرف می کردند. بســیاری از وزرا 
و مســئوالن نیز موقوفاتی برای مدارس اختصاص 
می دادند. به عنوان مثال رصدخانه مراغه از ممر درآمد 

موقوفات ساخته شد.

احساس جهان وطنی در علمای مسلمان
یک عامل مهم در ترویج علم در جهان اسالم در  آن دوران، احســاس جهان وطنــی در ۵
دانش پژوهان مســلمان بود. آنها همه سرزمین های 
اسالمی را وطن خود می دانستند و چنان که ماندن را 
بر وفق مراد خویش نمی دیدند یا خواهان استفاده از 
اســتاد یا مدرســه خاصی بودند به نقطه دیگری از 
داراالسالم می رفتند و خدمت در هر نقطه را خدمت به 
داراالسالم به حساب می آوردند. در آن اعصار، اختالف 
بین حکمرانان سرزمین های مختلف اسالمی مانع از 
رفت وآمد علما نمی شــد و تعصبات قومی و نژادی و 
اختالف تابعیت مطرح نبود. همچنین تسهیالتی برای 

جهانگردان مسلمان فراهم می شد.

حاکمیت روح تسامح
وجود ســعه صدر، تحمل آراي دیگران و رفتار  منصفانه با فرق دیگر در جوامع اسالمی سبب 6
شد که در داراالســالم بین اقوام و امم گوناگون باب 
مناظرات کالمی باز شــود و نیز همــکاری در جهت 
پیشرفت علم و فن صورت گیرد. به عنوان مثال جورجی 
زیــدان می گوید: »یکــی از عوامل مؤثر در ســرعت 
پیشرفت تمدن و ترقی و تعالی علوم و ادبیات در نهضت 
عباسیان این بود که خلفا در راه ترجمه و نقل علوم از 
بذل هر چیز گران و ارزان دریغ نداشتند و بدون توجه 
به ملیت و مذهب و نژاد، دانشــمندان و مترجمین را 
احترام می کردند و همه نوع با آنها مساعدت می کردند و 
از آن رو دانشمندان مسیحی، یهودی، زرتشتی، صابئی 
و ســامری در بارگاه خلفا گرد می آمدند.« البته همه 
داراالسالم در همه اوقات آن دوران از چنین ویژگی اي 
برخوردار نبودند و از قضا از عوامل مهم ایجاد رکود علم 
در داراالسالم در قرون بعدی از بین رفتن روح تسامح و 
پیدایش تنگ نظری بین مسلمانان نسبت به یکدیگر و 

نسبت به سایر امم بود.

تعهد به پیروی از برهان
اسالم، پیروان خود را از تقلید کورکورانه دیگران  و تبعیت از تعصبات بی جا برحذر داشته و به 7

پیروی از برهان دعوت کرده است. قرآن حتی در مقام 
معارضه با کفار، آنان را به آوردن برهان دعوت کرده 
است؛ در آیه 6۴ سوره نمل می خوانیم: »آیا با وجود  اهلل 
خدای دیگری هست؟ بگو: اگر راست می گویید برهان 
خویش را بیاورید.« این آیه و نمونه های بســیاری از 
سیره ائمه در مواجهه با مخالفان خود، سنت حسنه ای 
به وجود آورد که کم کــم به صورت بحث های کالمی 
ادامه یافت و ترویج بحث های کالمی قرن دوم هجری 

قمری موجب ترویج علوم عقلی شد.

حقیقت جویی دانش پژوهان
از خصوصیات بارز اسالم آن است که حق را فوق  همه  چیز قرار داده و به مسلمانان سفارش کرده 8
است که در راه حق از هیچ چیز مالحظه نکنند و دنبال 
حق بروند اگرچه به ضررشان باشد. آن سفارش اسالم 
به پیروی از حق در شناخت ها و قضاوت ها، از همان 
اوایل تمدن اسالمی مورد توجه عالمان مسلمان قرار 
گرفت و غالب بزرگان علم و فلسفه بر آن تأکید کردند 
و متذکر شدند که اساس کارشان در پژوهش ها تبعیت 
از حق بوده است. برای مثال ابویعقوب کندی می گوید: 
»شایسته است که هدف ما تحصیل حق از هر منبعی 
که می یابیم باشــد، زیرا برای طالــب حق هیچ چیز 

سزاوارتر از حق نیست«.

جامعیت علم اسالمی و وحدت علوم در اسالم
متفکران مسلمان، منشأ همه علوم را خداوند  می دانستند. لذا به یک وحدت ارگانیک بین آنها ۹
قائل بودند. آنان بین علوم خاص دینی و علوم طبیعت 
جدایی نمی دیدند. به همین خاطر آنها همه این علوم 
را یک جا تدریس می کردند و بعضی از آنان در علوم 
مختلف متخصص بودند و بین فلسفه و علوم طبیعی و 
حکمت دینی جمع می کردند و در همه این حوزه ها 
تألیفاتی داشتند. آنها برخالف علماي امروز که صرفاً به 
بعد ریاضی قضایا اهمیت می دهند و یا به حوزه های 
بسیار باریک علم اشتغال دارند، به دنبال این بودند که 
علوم مختلف را به هم ربط دهند و تصویری منسجم از 
طبیعت ارائــه کنند. مطالعات بین رشــته ای که در 
سال های اخیر در غرب شکوفا شده یادآور تالشی است 
که آن متفکران مســلمان در این زمینه داشــتند. 
متفکران مسلمان نه تنها علوم طبیعی را جدای از دین 
تلقی نمی کردند بلکه در تحقیقات مربوط به این علوم 
نظرشــان تنها به نتایج زودرس نبود و دنبال تبیین 
جهان بودند. لذا آنها حتی علومی را که از دید آن زمان 
فواید عملی یا مادی بر آنها مترتب نمی شد مورد توجه 
قرار می دادند، چنان که امروز در آمریکا و اروپا نیز علوم 
محض جایگاه خاص خود را دارد و اینطور نیست که 

تنها فواید عملی زودرس آنها مورد نظر باشد.

سختکوشی دانشــمندان مسلمان در کسب 
معرفت

یکی دیگر از عوامل مؤثر در ترویج بازار علم در  آن اعصار، سختکوشــی و خستگی ناپذیری ۱0
دانشمندان مسلمان بود. پژوهشگران مسلمان برای 
دسترســی به یک معلم یا حل یک معضل علمی یا 
فلسفی از هیچ کوششی مضایقه نمی کردند. به عنوان 
مثال زکریای رازی در خاطــرات دوران پیری خود 
می نویسد: »حوصله و صبر من در این باره )تحصیل 
دانش و کســب علم( به حدی بود که در یک ســال 
متجاوز از 20 هزار برگ یادداشت نوشتم و در تألیف 
جامع کبیر 1۵ســال شــب و روز کار کردم تا اینکه 
چشمانم ضعیف شد و یکی از عضالت دستم جابه جا 
خشک شد و از کار افتاد... با این حال تا آنجا که می توانم 
به خواندن و نوشــتن می پردازم و همیشه به کسانی 
متوســل می شــوم که برای من کتــاب بخوانند و 

یادداشت های مرا بنویسند«.

نتیجه گیری
در آنچه گذشــت، مروری مختصر داشتیم بر چند 
عامل اثر گذار بر شکوفایی علمی مسلمانان در اوج 
تمدن اســالمی، اکنون که در جهان اســال، شاهد 
نهضتی برای احیاي اصالت های اسالمی و تجدید 
اعتالی امت اسالمی هستیم، الزم است علل ظهور 
و افول تمدن درخشــان اســالمی را بیش از پیش 
مورد مطالعه عمیق قرار دهیم تا موانع رشــد علم 
در داراالسالم برطرف شود و شرایط تأسیس تمدن 
نوین اسالمی که متناسب با امکانات عصر حاضر و در 

خور آن باشد، فراهم شود.

محمد صادق عبداللهی 
روزنامه نگار

علم و تمدن 
اسالمی

منظــور از ذکــر دوران درخشــان علم 
در تمــدن اســامی ایــن نیســت کــه 
در همــه آن دوران، در جمیــع نقــاط 
داراالســام، شــرایط مطلــوب بــرای 
کار علمــی فراهــم بــوده بلکــه منظور 
کــه فرهنــگ اســامی  ایــن اســت 
خصوصیــات الزم را بــرای اعتــای 
علمــی دارد و هــر جا کــه آن ویژگی ها 
جمــع آمــده، محصولــی درخشــان 

داشته است
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»جناب عالی« فقط کمدی نیست

نگاهیبهسریال»جنابعالی«
قصه ها و غصه های »امیرعلی«

عــادلتبریــزیکــهســالهادســتیار
کارگردانهــایصاحبســبکســینمای
ایرانهمچونمســعودکیمیاییوداریوش
مهرجوییورســولصدرعاملیبودهونخســتینفیلم
ســینماییاشرابانــام»گیــجگاه«دربســترکمدی
دههشصتیساخته،اینکدرنخستینتجربهسریالسازی
براینمایشخانگیبانگاهــیمتفاوتوبالحنیکمدی
بهســراغســوژهایرفتهکهکمتربهآنپرداختهشده.
بهعبارتدیگراینسریالبهعنواننخستیناثرنمایشی
اختصاصــیتلوبیونپــاسبهنمایشدرآمدهاســتو
بانگاهیطنازانهبهمشــکاتومصایبسیســتمهای
اداریکشورکهیکدردمشترکبینطیفهایمختلف
مخاطباستپرداخته؛گرچهبهواســطهتمرکزقصهبر
مسئلهبیکاریوشغل،مخاطباصلیاینسریالجوانان

وخانوادههایشانهستند.
انتخاباینســوژهدرواقعیکظرفیتمخاطبپذیری
پیشانمایشــیداردکهبرآمدهازهوشمندیکارگردانو
تهیهکنندهدرســاختیکســریالبراینمایشخانگی
است.ضمناینکهتازگیوبکربودنآنهممزیدبرعلت
استتاباقصهایمواجهشویمکهیکیازمسائلمبتابه
جامعهرابــهزبانوبیانطنزوالبتــهرویکردیانتقادی

روایتمیکند.
قصهبایکموقعیتاستخدامیآغازمیشودکهدرفرایند
آنانواعوانبوهیازســازوکارهایاداریوبوروکراســی
بهمثابهموقعیتهایدراماتیکبرســاختهشدهوکمدی
قصهدردلآنشکلمیگیرد.درواقعموقعیتامیرعلی
دراینقصهواجــدیکموقعیــتدوگانهدرنســبتبا
ساختاروژانراثراســت؛همقصهبیکاریومصایبآنرا
بازنماییمیکندبهویژهبیکاریاقشارتحصیلکردهوهم
بهواسطهفرایندجستوجویکاربهنقدساختاراداریو
مانعتراشیهاوناکارآمدیهایآندستمیزند.درواقع
یکموقعیتتراژدیبهزبانولحنــیکمدیبازنماییو
روایتمیشود.آنچهشــکلمیگیرددرواقعبامحوریت
کمدیموقعیتصورتبندیشدهکهباطنزهایکامیو
شخصیهمگرهمیخورد.گرچهاینشوخیهاوطنازیها
درنسبتباسیســتماداریکشــورصورتمیگیرداما
بهدلیلربطآنبهســویههایمدیریتیکانمیتوانبه
جرأتاینســریالرااتفاقیمثبتوقدمیروبهجلودر

طنزسیاسیهمدانست.
بااینکه»جنابعالی«ســریالی13قســمتیاســتاما
بهواســطهســاختاروروایتســینماییآن،ازپانهاو
ســکانسهایاضافیپرهیزکــردهوقصهایســادهرا
شستهرفتهروایتمیکند.شایددورازواقعیتنباشدکه
بگوییمتبریزیبانگاهیمینمالیسریالشراساختهتاآن
راازاضافهگوییهایکشداروکسالتبارنجاتدهد.این
تمهیدبهریتموضرباهنگتندترروایتهمکمککرده
کهتناسبيفرمیکنیزباســاختارژانریاثردارد.ازدیگر
ویژگیهایمتمایزاینســریالبایدبهاستفادهازبرخی
بازیگرانقدیمیمثلمنوچهرآذریاشــارهکردکههم
توانمندیهایخاصیمثلبداههپردازیهایکامیدر
نقشهایکمیکداردوهمکارکردینوســتالژیکبرای
مخاطبانیکهسالهاســتاورادریکمجموعهنمایشی
ندیدهاند.اســتفادهازلهجهوظرفیتهایکمیکآنهم
یکیدیگرازتمهیداتفرمیکســریالاستکهدراینجا
ازلهجهمشــهدیبهرهمیبرد.امیرمحاســباتیوجواد
سلطانیکههویتداییخانوادهراشکلمیدهند،لهجه
مشهدیدارندکهمیتواندبهتلطیفزبانیسریالکمک
کند.بهنظرمیرسداستفادهازلهجهمشهدینوعیادای

دینکارگردانبهزادگاهخودهمباشد.
سریالجنابعالیگرچهقراراستدریککمدیموقعیت
بهنقدیــکوضعیتاجتماعیبپردازدامــادرعینحال
میتوانآنراقصهایشخصیتمحورهمدانستکهحول
محورامیرعلیبابازیخوبامیرحســینرستمیپیش
میرود.سامتاخاقیوپاکدستیوسادگیامیرعلیبا
خاقیتهایطنازانهایکهدرشیوهبازیرستمیبهویژه
زبانبدنومیمیکصورتشدرهمتنیدهشدهوبرجاذبه

شخصیتامیرعلیکهقهرمانقصهاست،افزودهاست.
نوعشخصیتپردازیامیرعلیباویژگیهاییکهازبازیگر
آنبرشمردیمحسهمدلی،صمیمیتوهمذاتپنداری
عمیقیرانسبتبهاودرمخاطبایجادمیکندومخاطب
رانسبتبهوضعیتاونگرانوپیگیرمیسازد.شخصیتی
کهانگارمعصومیتازدسترفتهانسانامروزرادرگذشته
بهیادمــیآوردودرالیههایدرونــیومعناییخودبر
جذابیتانسانهایشــریفیتأکیدمیکندکهدرجامعه

کنونیچهموقعیتدشواریراتجربهمیکنند.
بهطورکلیشخصیتپردازیسریال،سویههایرئالیستی
داشتهوازدلواقعیتهایاجتماعیبیرونآمدهچنانکه
بهعنوانبینندهحــسمیکنیآنهارامیشناســیودر
زندگیواقعیپیرامونخوددیدهای.ســریالجنابعالی
بهواســطهلحــنطنازانهوکمــدیخودواجــدقدرت
ســرگرمکنندگیاســتاماآنچهدرپسآنمهماست
آگاهیبخشــیآندرپسرویکردانتقادیبهسوژهخود
استکهقراراستســویههایکمیکقصهرادرخدمت
بهبودواصاحجامعهازطریقبیانانتقادیبهسیســتم

ناکارآمداداریصورتبندیکند.

بازنگری در »عشق جامگان«
محمدمتوســانی،تهیهکنندهفیلم»عشــق
جامگان«کــهبهتازگیپروانهســاختخودرا
کسبکردهاســتدرگفتوگوییدربارهروند
تولیداینفیلمتوضیــحداد:»درپیشتولیدبه
ســرمیبریمالبتهبهعنوانتهیهکنندهایناثر
معتقدمکهفیلمنامهنوشتهشدهتوسطرویینتن
نیازبهبازنگریوتاملبیشتریدارد.هماکنون
بیشترینتأکیدمایناستکهفیلمنامهباحوصله
کافیکاملشودتانتیجهنهایینیزخوبازآب
دربیاید«.بهگفتهمتوســانیدرایــنفیلمما
بازیگر،چهرهنیســتوازبازیگرانتئاتردعوت
بههمکاریمیشــود.اینفیلمجزوفیلمهای
ســینمایبدنهنیســتودرحقیقتمربوطو
متعلقبهعاشقانسینماست.ازهمینحاالنیز
توقعاکرانخــاصوآنچنانینداریم.قطعااین
فیلممخاطبخاصخــودرادارد،البتهاینبه
اینمعنینیستکهمخاطبعامنمیتواندباآن
ارتباطبرقرارکند.مــادرایناثربهدنبالعوامل
تجاریوپولسازنبودیموتماماتفاقاتباتوجهبه
خواستههاواولویتبندیماصورتگرفتهاست.

سیما

نــوا

پردهنقرهاي

یادداشت

»برف بی صدا می بارد« متوقف شد
شبکه3ســیمادرحالیازآغازپخشســریال»حکمرشد«خبر
دادهکهپخشسریال»برفبیصدامیبارد«راپساز2ماهوقفه،
متوقفکردهاست.فصلاولبرفبیصدامیباردبهکارگردانیپوریا
آذربایجانیوتهیهکنندگیمحمدرضاشفیعیدر1۰۰قسمتتولید
شدهوتاکنون۶۸قسمتازآناسفند1۴۰۰بهپخشرسیدهاست.
قرارگرفتناینسریالدردومناسبتنوروزورمضانپخشآنرابا
تأخیرمواجهکرد،اماجایگزینشدنسریالدیگرونیمهکارهماندن
پخشاینسریالحکایتازاینداردکهشبکه3بهپخشادامهاین
سریالرضایتندادهاست.پخشبرفبیصدامیباردکهبهعنوان
سریالبلندتلویزیونازآنیادمیشود،قراربودپسازایامرمضاناز
سرگرفتهشودامابهنظرمیرسدبهدلیلمشکاتتولید،سرنوشت
پخشوتولیدادامهاینســریالباچالشمواجهشــدهاست.این
سریالکهبهنویسندگیمرحوممسعودبهبهانینیابهرشتهتحریر
درآمده،شامل2فصلبودهکهداستانفصلاولآندر1۰۰قسمت
ازسالهای۶۵تا۶۹روایتمیشودوفصلدومآندر1۵۰قسمت
درزمانحالروایتشدهاســت.درحالیکهکمتراز3۰قسمتبه
پایانپخشفصلاولباقینمانده،خبریازساختفصلدوممنتشر
نشدهاســت.فرهادآییش،الیکاعبدالرزاقی،پوریاپورسرخ،مائده
طهماسبی،پاشارستمی،پوریاشــکیبایی،پانتهآسیروس،فریبا

متخصص،امیدروحانیو...ازجملهبازیگراناینسریالهستند.

هلیا نصیریگفتوگو
روزنامهنگار

اصالحاتی که به »جناب عالي« خورد
یکیازنویسندگانسریال»جنابعالي«دربارهسانسور
اینســریالمیگوید:»اصاحاتیکهانجامدادیم،به
سریالضربهزد.»جنابعالي«اثریانتقادیتربوداما
چارهاینداشتیم؛البتهباتماماصاحاتبازهمبهپخشتلویزیوننرسید.«
رویاخسرونجدی،رماننویسکهنگارشفیلمنامهسریالجنابعاليرا
همراهباعادلتبریزیپیشبردهاست،درگفتوگوییبااشارهبهاینکه
جنابعالينخستیناثریکمدیاومحسوبمیشود،گفت:بایدبگویم
تاکنوندستبهنگارشفیلمنامهایدرژانرکمدینزدهبودم.بیشتردر
حوزهملودرامتخصصدارمالبتهطنزموقعیتکارکردهبودماماتاپیشاز

اینسریال،اثریصرفاطنزبهنگارشدرنیاوردهبودم.
ویدرادامهتوضیحمیدهد:»چیزیکهبرایمجالبوجذاببودکهآنرا
تجربهکنم،طنزسیاسیبودیعنیقرارمانبراینبودکهیکطنزسیاسی
بنویسیموهمینمسئلهباعثشــدبهسمتنوشتنجنابعالیهمراه
باعادلتبریزیکشیدهشوم.«ایننویســنده،بااشارهبهاینکهنزدیک
به1۶سالاستکهدرحوزهفیلمنامهنویســیفعالیتمیکند،یادآور
میشود:»نگارش2۵تلهفیلموبیشاز12سریالدرکارنامهکاریمن
ثبتشدهاستاماهمچنانبهاینعقیدهپایبندهستمکهپنجرمانیکه

نوشتهامبیشترمنرارماننویسجلوهمیدهدتافیلمنامهنویس.«
خسرونجدیدربارهعاقهخودبهکمدیسیاسیتصریحمیکند:»بهنظر
نمیآمدکهتلویزیونعاقهایبهساختوپخشسریالیمانندجنابعالي
داشتهباشــدالبتهدرنهایتهمازتلویزیونپخشنشدامااینکهکسی
سیستماداریکشوررابهنقدبکشــدوبخواهددربارهآنسریالبسازد
برایمجالببودچراکهتاکنونبهاینمسئلهپرداختهنشدهاست.احساس
میکردمایناثرگامیبهجلوبرایتلویزیونمحسوبمیشودودوست

داشتممندرایننخستینگامسهیمشوم.«

ویدرادامهبااشارهبهاینکهشخصیت»امیرعلیعالی«درجنابعالي
شخصیتهمهماست،اظهارکرد:امیرعلیشخصیتیاستکههمهما
یکباروحتیبارهاتجربهکردهایــم؛بهعنوانمثالیکفرد،وقتیمدیر
ناالیقیرامیبینددرذهنشتصورمیکندبافردیبهاصطاحبیعرضه
طرفاســتوباخودمیگویداگرایننهاد،مدرسه،شــرکتو...رابهاو
میســپردند،میدانســتمباآنهاچهکنموچهکاریانجامبدهم.این
مسئلهایاستکهمابارهاتجربهوتصورکردهایممدیرانالیقتریهستیم
وکارهایبهتریمیتوانیمانجامبدهیم.درحقیقتشخصیت»امیرعلی«

اینگونهشکلگرفت.
ایننویسندهتأکیدمیکند:»البتهانسانهاتاکفشکسیرانپوشند،نباید
اوراقضاوتکنندماهمبهامیرعلیمیداندادیمتاکفشیکوزیررابپوشد
وببیندآیابازهممیتواندقضاوتکندیانه.درحقیقتاوراازمرحلهحرف
بهعملرساندیم.اگرچهامیرعلیتمامتاشاشرامیکندتابابرنامهو
درستپیشبروداماواقعیتقصهایناستکهگاهیمدیرانمیانیحتی
اگرمدیرانارشدهمبخواهند،اجازهنمیدهندکاریپیشرفتکند.درواقع
مشکلبوروکراسیاداریازاینجانشأتمیگیردونشانمیدهدمدیران
میانیماهمکاریندارندوباعثمیشوندآرزوهایامیرعلیبربادبرود.«

خسرونجدیدربخشدیگریازصحبتهایخودبااشارهبهاینکهبهکار
تیمیعادتداردوبهآنعاقهمنداست،دربارههمکاریباعادلتبریزی
درنگارشاینپروژهیادآورمیشــود:»ازنظرمــنکارتیمیبهترازکار
یکنفرهاستوبازخوردیهمکهبهمخاطبمیدهد،همیشهبهتراست.
ازسویدیگرعادلتبریزیکارگردانطنازیاستومیتوانستدربهکار
بردنطنزدرفیلمنامهبهمنکمککند،مابسیارسریعبایکدیگرهمراهو
همدلشدیم.بهعنوانمثالمنقصهراکهمینوشتمایشانبهگونهایمتن
رامیخواندکهبهخندهمیافتادمپسبهایننتیجهرسیدمعادلتبریزی

میتواندطنزمتنیراکهمینویسم،بیشترکند.«
ویادامهمیدهد:»مندراینپروژهعادلتبریزیراکارگردانیپرانرژیو
خستگیناپذیریافتموتجربهکارکردنباایشانبرایمنکهنویسندهای
آرام،اهلسکوتودرونگراهستم،بسیارجالببود.حتیجلساتاول
انرژیایشانبرایمتعجببرانگیزبوداماپسازمدتیازمعاشرتباایشان
لذتبردموبسیارسریعباهمهماهنگشدیمومطمئنشدماگریکنفر
بتواندمتناینسریالرابهاصطاحخوبدربیاورد،عادلتبریزیاست.«

خسرونجدیدرادامهبااشارهبهاینکهتلویزیونتبلیغاتکافیبرایایناثر
درنظرنگرفتهاست،عنوانمیکند:»مخاطبانآنچناناطاعیازپخش
ســریالدرتلوبیونپاسندارندوایکاشباایناثرمهربانتربرخورد
میشدامارضایتمخاطبازایناثرباالوحتیشوکهکنندهاستومن
خوشحالمکهمردمآنچیزیکهمابهدنبالآنبودیم،ازسریالدریافت
کردهاند.ماکهمنظورمهنرمنداناستجرأتنقدکردنخودرانداریماما
واقعیتایناستکهوظیفهمانقدکردنمسائلسیاسیواجتماعیاست
البتهحالکههیچجاچنینفرصتیبرایمانفراهمنمیکند،حداقلش
ایناستکهمؤسســههایدولتیمانندحوزههنریایناختیارراتحت

چارچوبخودبههنرمندانبدهندکهگاهیحرفدلمردمباشند.«

اولویتبندیکردیــم،آنهارارویکاغذنوشــتیمو
مقایسهکردیم.اگرچهذهنمانبسیاربههمنزدیک
بودامایکنفربهذهنمنوامیدنرسیدوعادلایشان
راپیشنهادکردکهآنهممنوچهرآذریبود.منپس
ازسالهاایشانراازنزدیکدیدموبایدبگویمواقعا
انرژیبهقصهتزریقکردند.همچنینبایدبگویمبیژن

بنفشهخواهانتخابواولویتمابود.
از قســمت ششم این ســریال ما با 
امیرعلی عالی متفاوتی به لحــاظ ظاهر و رفتار 
روبه رو می شویم. آیا می توان گفت ما با 2امیرعلی 

در سریال مواجه هستیم؟ 
مادرابتدابایکامیرعلیمواجههستیمکهبهدنبال
کاراستسپسامیرعلیایداریمکهپیکموتوری
اســتوبعــدازآناورادرمقامسرپرســتوزارت
هماهنگیمیبینیم.مــارویتغییراتیکهبرایاین
شخصیترخمیدهدبســیارفکرکردیموخودمان
راجایاوگذاشــتیمتامتوجهشویمآیاامیرعلیکه
سرپرستوزارتخانهمیشود،میتواندکارهاییمشابه
زمانیکهپیکموتوریبودانجامبدهدیانه؛چراکه
امیرعلیدرقالبسرپرستوزارتخانهزیردیدمردم
استوبهعنوانالگوبهاونگاهمیشودپسبسیاری
ازکارهارانمیتواندانجامبدهد.بنابراینبراســاس
برنامهریزیپیشرفتیم،راکوردهایحسیراروی

کاغذمینوشتیموآنرارعایتمیکردیم.
ویژگی مشترک امیرعلی عالی در هر 

سه قالبی که در آن قرار گرفت، چه بود؟
صداقت.

شــخصیت امیرعلی عالــی اگرچه 
می تواند مابه ازایی در جامعه داشته باشد اما شاید 
تعداد آنها به انگشتان دو دست هم نرسد و حتی 
در سال های اخیر آنها را ندیده باشیم. نظر شما 

چیست؟ 
-منقضیهراتاایــناندازهســیاهنمیبینم.ایران
۸۵میلیوننفرجمعیتداردومنحتیبااینسخن
شماکهتعداداینافرادبهاندازهانگشتاندودستهم
نیست،مخالفمونمیپذیرمامابایدبگویمآنقدراین
افراددراقلیتهستندوزورشانکماستکهبهچشم
نمیآیند.البتهاگرکمیانرژیبگذاریموجستوجو
کنیم،دردانشگاههایمانبهامیرعلیعالیهابرخورد
میکنیم؛یعنیاگروارددانشگاهشهیدبهشتیشویم
وازدانشگاههایتهرانوصنعتیشریفبیرونبیاییم،

میتوانبهتعدادزیادی»امیرعلیعالی«رسید.
همچنینشــایدبتوانگفتتعداداستادانیکهاین
فرصترادراختیارشاگرداننخبهخودمیگذارندکم
بودهاست؛یعنیامیرعلیاگرتوانستازپیکموتوری
بامدارجعلمی،نمراتدرخشاندرزمانتحصیلو
پایاننامهفرصتسرپرســتیوزارتخانهراپیداکند،
دلیلشاینبودکهاســتادراهنمایشبهیادداشت

دانشجویشچقدرسختیکشیدهاستوشایداین
اتفاقکمتررخبدهد.

اماایرانکشورنخبهپروراستواکثربرندهایغول
دنیاازخودروسازیتاهوافضا،ازدنیایاپلیکیشنهاتا
فضایمجازیامکاننداردیکایرانیحداقلدربین
1۰نفراولسیستم،درساختارخودنداشتهباشند.
بهنظرمیرســدخارجازایرانفرصتاینکهیکفرد
بتواندتواناییهایشرانشــانبدهد،راحتتراستو
بیشتربهمغزانسانتابهظاهرشاحتراممیگذارند.

نمونه خاندان گرجی که در ســریال 
سد راه امیرعلی هستند، در جامعه فراوان است؛ 
همان هایی که می توانند باعث دلسردی هر وزیری 
شوند و او را از انجام هر کاری منصرف کنند. یک 
وزیر تا کجا می توانــد در تصمیمات خود مصمم 

باشد و پیش برود؟ 
تاجاییکهامیرعلیعالیکارشراپیشمیبردوباید
دیدایشاندرنهایتزورشبهخاندانگرجیمیچربد
یانه.هرکسمیتواندمابهازایگرجیهارادرمحیط
کاریخودبیابد،کســانیکهمشغولسنگاندازی
هستندچونهرچهکارهابهسامانورویمدارنباشد،
بهنفعآنهاســت.همانگونهکهدرجنابعاليدیدیم
نخبهوزارتخانهرادرزیرزمینزندانیکردنددرصورتی
کهاومیتوانستبرایوزارتخانهخیالیکارکردداشته
باشد.ناگفتهنماندکهدراینسریالتقابلخیروشر
کهازازلبودهوتاابدهمادامهدارد،بهنمایشگذاشته

شدهاست.
چرا سریال جناب عالي را باید دید؟ 

جنابعاليرابایددیدچونکمدیصرفنیســت،
حرفیبرایگفتندارد؛یعنیحقیقتیراباکمدیتلخ
بازگومیکندکهشایدتاپیشازاینتجربهنشدهباشد.
به نظر تولید ســریال راه دشــواری 
را داشــته و حاال به بخش هــای پایانی پخش 

رسیده ایم؟
الزممیدانــمازمصطفــیرضوانــیتهیهکننده
جنابعاليکهایناثرنخستینتجربهتهیهکنندگی
اودرزمینهسریالبود،تشکرویژهایکنموبگویماگر
همراهیایشــاندررأسکارنبود،شایدجنابعالي
ســاختهنمیشــد.قطعاهنگامســاختســریال
گرجیهاییوجودداشتندتانگذارندایناثرساخته
شوداماایشــانمردانهپایکارایســتادودرنهایت
مثلثعادل،مصطفیوتیمبازیگرانباعثشــدبه
نتیجهایدرجهیکبرســیم.همچنینحســیکه
کارگردانوتهیهکنندهدرهمهمابهوجودآوردندتا
باهمخوشحالوناراحتشویم،واینحسمشترک
توانستهمهموانعرابرطرفکند،قابلاحتراماست
کهبایدازپدیدآورندگانآنتشکرکرد.امیدوارمعادل
تبریزیکهاشتیاقشبهســینماقابلاحتراماستو
روزبهروزبیشترمیشود،کارهایبیشتریتولیدکند.

امیرحسینرستمیازحضورشدرسریال»جنابعالی«میگوید

همایون شجریان 
روی صحنه می رود

کنســرتگروهموســیقی»ســیاوش«بهسرپرســتیو
خوانندگیهمایونشــجریاندرحالیدردبیبرگزارشد
کهاینخوانندهبهزودیدرتهرانرویصحنهخواهدرفت.

همایونشجریان،پیشازاینوهمزمانباآغازقرنجدید
درکشــورهایبلژیک،فرانســهوهلندبهاجــرایبرنامه
پرداختــهبود.مهیارطریحی)نوازندهســنتور(،حســین
رضایینیا)نوازندهدف(،آیینمشــکاتیان)نوازندهتنبک(،
مهرزاداعظمیکیا)نوازندهکمانچه(وآزادمیرزاپور)نوازنده
تاروعود(ازجملههنرمندانیهســتندکهدراینمجموعه
کنسرتها،شجریانراهمراهیمیکردند.گروهسیاوشبه
سرپرستیهمایونشجریانازجملهگروههایشناختهشده
موسیقیایرانیطیسالهایگذشتهاستکهدرسالهای
آغازیندهه۹۰اجراهاوبرنامههایزندهزیادیراپیشروی
مخاطبانقراردادندکهازآنجملــهمیتوانبهمجموعه
کنســرتهایآیینههابهآهنگســازیکیخسرووسهراب

پورناظریاشارهکرد.

رضا صائمی؛ منتقد

گــپ

حضورش در ســریال های طنز آنقدر هســت که 
تماشــاگران او را به عنوان بازیگر طنز بشناسند؛  
بازیگــری کــه این روزهــا در ســریال کمدی 
»جناب عالي« حضور دارد. رستمی متولد دهه50 است و فعالیتش را از دهه80 شروع کرده و با کارگردانان 
تلویزیونی قابل قبولی کار کرده است. البته در کارنامه سینمایی هم بازیگر تقریبا پرکاری بوده و در صحنه 
تئاتر هم حضور داشته. امیرحسین رستمی درباره حضورش در »جناب عالي« می گوید هرکس می تواند 
مابه ازای »گرجی« ها را در محیط کاری خود بیاید؛ کسانی که مشغول سنگ اندازی هستند چون هرچه کارها 
به سامان و روی مدار نباشد، به نفع آنهاست. قطعا هنگام ساخت سریال »گرجی« هایی وجود داشتند تا 
نگذارند این اثر ساخته شود. رستمی در گفت وگویش از نقش اش هم می گوید و اینکه »امیرعلی من را برای 
حضور در این سریال جذب نکرد بلکه عادل تبریزی باعث شد در این سریال حضور پیدا کنم. من شیفته 
کار با عادل بودم نه بازی در نقش امیرعلی عالی.« این جمالت را امیرحسین رستمی در گفت وگو با ما بیان 
کرده است؛ بازیگری که اثر کمدی در کارنامه اش کم ندارد و در ماه رمضان نیز با سریال کمدی- سیاسی 
جناب عالي میزبان مخاطبان خود در تلوبیون پالس بود. همزمان با قسمت های پایانی این اثر با این بازیگر 

به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

آقای رستمی! تعداد آثار کمدی ای که 
شما در آن بازی داشته اید، بیشتر از حضور شما در 
تولیداتی غیر از این ژانر بوده است. انتخاب شما 

نتیجه چنین اتفاقی بوده است؟ 
اساساًآنچیزیکهدرنقشهایپیشنهادیبرایم
اولویتدارد،فیلمنامه،کارگردانوخودنقشاست
وژانردراولویتهایبعدیقــرارمیگیردپساین
انتخابمننبودهاســتبلکهعواملدیگریدراین
اتفاقدخیلبودهاند.درسالهایاخیرحضورمندر
تلویزیونتنهامنوطبهفصلهایمختلف»دودکش«
و»لیسانسهها«بودهوایناتفاقهمبدیندلیلبوده
استکهقصههامنراراضیبهحضوردردیگرپروژهها

باژانرکمدینکرد.
این نقش آفرینی هــای متعدد باعث 
شده است مخاطبان از شما به عنوان بازیگر طنز 

یاد کنند...
بله.مخاطببراســاسچیزیکهازیکبازیگردر
ذهنشنقشمیبندد،اورابهیادمیآوردوچونبرای
منایناتفاقباسریالکمدیرخدادهاست،قطعااین
ذهنیتوجودداردوحتیمخاطبانبهمنمیگویند
چرادرسریالهایکمدیکهساختهمیشود،حضور
ندارمواینمسئلهنشــانمیدهدمخاطباندوست
دارندکارکمدیازمنببینند.ناگفتهنماندکهژانر
کمدیهمژانرپرطرفداریمیانمخاطبانتلویزیون
استوشایدتماشــاگرانبازیگراناینآثاررابیشتر

بهخاطربسپارند.
پس می توان گفت کارگردان ها برای 
پیشنهاد حضور در آثار طنز به سراغ شما می آیند؟
ســالهاحضوردرکارهایموفقکمدیوجدیدر
حوزهتئاتروتصویرباعثشــدهاستکهاینمرحله
راکهکارگردانهافقطدریکژانربهمنفکرکنند،

پشتسرگذاشتهباشم.
این روزها شاهد نقش آفرینی شما در 

سریال جناب عالي هســتیم. امیرعلی عالی چه 
ویژگی هایی داشت که باعث شد پیشنهاد ایفای 

این نقش را بپذیرید؟ 
واقعیتایناستکهامیرعلیمنرابرایحضوردراین
سریالجذبنکردبلکهعادلتبریزیباعثشددراین
سریالحضورپیداکنم.منشیفتهکارباعادلبودمنه
بازیدرنقشامیرعلیعالیچراکهباسلیقهوشورو

شوقیکهبرایکاردارد،آشناهستم.
شــنیده ام که برای انتخاب بازیگران 
اصلی همفکری میان شما و عادل تبریزی صورت 

گرفته است...
بله.امااگربخواهمماجرایحضورمدرایناثرراازابتدا
تعریفکنمبایدبگویمکهعادلروزیبامنتماس
گرفتوگفتکــهقصهایبرایکاربهاوپیشــنهاد
شدهاســتوآنرابرایمنفرستادتابخوانم.زمانی
کهمطالعهکردم،بهعادلگفتمداستانمنراوسوسه
نمیکند.ناگفتهنماندکهقصهپیشنهادی،براساس
ایدهایازسریالانگلیسی»سامآقاینخستوزیر«
نوشتهرؤیاخســرونجدیبود.پسازمدتیقرارشد
عادلتبریزیبانگاهطنزخودشازقسمتاولتاآخر
رابازنویسیکند.عادلازهمانابتدابهمنگفتاگر
درجنابعاليبازیکنم،آنرامیســازدورویاین
تصمیممصممبود.زمانیکه۴قسمتابتداییکاررا
برایمنفرستاد،متوجهشدمقصهرابهسمتیبرده
کهسلیقهمنوخودشاســت.اوشبهاسکانسبه
سکانسمینوشتوبرایمنمیفرستادتاجاییکه
بهاوگفتمقصهجایکارداردوعالیاستوپیشنهاد
بازیدرایناثرراکهبهکارگردانشایمانداشــتم،
پذیرفتمچراکهخروجیفیلمنامهتوسطعادلتبریزی

ورؤیاخسرونجدیبرایمدرستبود.
وامابایدبگویممن،عادلوامیــدرادکهبرنامهریز
کاربود،بازیگراناصلیرابراســاسهمفکریباهم
انتخابکردیم؛یعنینقشهارادرآوردیم،درذهنمان
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