
خدمت برای مردم بن بست ندارد
شهردارتهراندرنخستیننشستخبریبارسانهها:

 ۴۸۵پروژه 
شهری در برنامه 
شهرداری تهران 

است.

 ۵ سال آینده 
 مترو را به جای 
20سال تکمیل 

می کنیم.

 100میدان
میوه و تره بار 

امسال  راه اندازی 
می شود.

 700کیلومتر
راه مردم با اصالح 
۹۸ تقاطع کوتاه 

می شود.

 ۵0 اتوبوس 
برقی از 

شهریورماه فعال 
می شود.

 300خانه
پالک قرمز در 

تهران شناسایی 
شده است.

 32۵0اتوبوس 
جدید  امسال 

وارد اتوبوسرانی 
می شود.

 700 واگن 
مترو با کمک 

دولت بازسازی 
می شود.

همه به دولت کمک کنند
رهبرمعظم انقالب در دیدار جمعی از کارگران:

جامعه کارگری در اعتراضات بحق خود با دشمن مرزبندی 
کرد  و بینی آنها را به خاک مالید

 قاچاق و واردات کاالهای دارای تولید داخل و با کیفیت
خنجری بر قلب تولید کشورمان است
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انتقال پادگان ارتش 
در مشهد

 گروه نجات
بازار اجاره

 به زودی؛ شهر
 بدون معتاد متجاهر 

امانتدار كيف دالر

  انتقال پادگان ثامن االئمه)ع( 
لشكر77مشهد از 17سال پیش 

تاکنون یكی از مطالبات مردم این 
شهر است

  این پادگان دارای چند بنای 
ارزشمند تاریخی و فضای سبزی 

قدیمی است که در اختیار 
شهروندان مشهدی قرار می گیرد

مجلس هم طرحي دوفوریتی برای 
ساماندهی بازار اجاره ارائه داد

نگاهي به آمار ارائه شده درباره 
جمعیت معتادان متجاهر در کشور 

 کارمند انتظامات دانشگاه 
کیف گمشده را به صاحبش رساند

 شب کارگردانان
روز قهرمان

تجلیل  از اصفرفرهادی، برادران ارک 
و 3 فیلمساز زن
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یادداشت
علیرضااحمدی؛خبرنگار گروه سیاسی

برجامو4سالابهام
18اردیبهشت ماه1401، دقیقا 4سال از تصمیم دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریكا برای خروج از توافق 
هسته ای سال2015 گذشت؛ توافقی که باالخره در 
روز سه شنبه، بیست وســوم تیرماه1394 و پس از حدود 20ماه مذاکرات فشرده 
میان هیأت های دیپلماتیک جمهوری اســالمی ایران و کشورهای 1+5 در وین 

اتریش منعقد شد و »برنامه جامع اقدام مشترک« یا همان »برجام« نام گرفت.
در ابتدا انتظار این بود که برنامه جامع اقدام مشترک که به دنبال تفاهم هسته ای 
لوزان و توافق روی راه حل های مورد قبول همه طرف ها، از دی ماه1394 وارد مرحله 
اجرایی شد، مسیر جدیدی را پیش روی ایران و غرب قرار دهد و راه را برای انتفاع 
اقتصادی ایران از مزایای تجارت آزاد با جهان باز کند، اما سیر تحوالت نشان داد 

این امید بیهوده بود و برجام کمی بیش از 3سال دوام یافت.
اگرچه در ابتــدا برنامه جامع اقدام مشــترک با صدور قطعنامه2231 ازســوی 
شورای امنیت سازمان ملل نیز شكل »الزام آور« به خود گرفت، اما طرف آمریكایی 
از همان ابتدای کار، به سیاق سابق، رســم دیرینه بدعهدی را در پیش گرفت و با 
نقض مكرر »روح برجام« با عنوان های مختلف، نشان داد از اراده کافی برای اجرای 
تعهدات خود برخوردار نیست؛ رویكردی که چشم انداز تیره و تاری را پیش روی 

توافق هسته ای سال2015 قرار می داد.
مواجهه کج دار و مریز واشنگتن با برجام، پس از روی کارآمدن دولت جمهوریخواه 
ترامپ به مقابله تمام عیار بدل شــد و رئیس جمهور جدیــد ایاالت متحده که از 
همان ابتدا رویكرد خصمانه ای به برنامه جامع اقدام مشترک داشت و آن را سند 
ضعف دیپلماسی دمكرات ها می پنداشت، باالخره در روز 18اردیبهشت ماه1397 
)8مه2018( تصمیم خود برای خروج آمریكا از برجام را عملی و با امضای فرمانی، 
بازگشت تحریم ها به حالت قبل را اعالم کرد. متعاقب چنین اقدامی آمریكا نه تنها 
تعهدهای برجامی خود را کنار گذاشت و برای بازگشت  تحریم های گذشته اقدام 
کرد، بلكه اجرای دور جدیدی از اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی با کمک برخی 
اهرم های منطقه ای را در دستور کار قرار داد و عزم خود را برای تنگ تر کردن حلقه 

محاصره اقتصادی ایران جزم کرد.
اما در این میان رئیس جمهور سابق آمریكا در بیان چرایی انجام چنین اقدامی، 
برخالف نظر قدرت های بزرگ دنیا، همــواره تأکید می کرد که قصد جایگزین 
کردن برجام با توافق بهتری را دارد؛ چراکه معتقد بود ایرانی ها کاله گشــادی 
بر سر دیپلمات های آمریكایی گذاشته اند و دولت جدید این کشور می تواند در 
زمان کوتاهی، جمهوری  اســالمی ایران را به امضای توافقی »بهتر« وادار کند؛ 
رویكردی که 4سال زمان نیاز داشت تا به همه و به ویژه سیاستمداران دمكرات 
و جمهوریخواه آمریكا، ثابت شود نتیجه ای به جز »شكست خفت بار« به همراه 

نداشته است.
واشــنگتن از همان ابتــدای خــروج از توافق هســته ای، تالش کــرد راهبری 
گفت وگوهای آینده با جمهوری اســالمی ایران را رأسا به دست گیرد و مقام های 
ارشد این کشور تالش کردند نقشــه  راه مواجهه با ایران را ترسیم کنند؛ بر همین 
مبنا هم بود که مایک پمپئو، وزیر امورخارجه وقت آمریكا، در نخستین روزهای 
خردادماه1397 سیاست جدید دولت آمریكا در قبال جمهوری اسالمی را تشریح 
و با ارائه یک طرح 12ماده ای، اعالم کرد واشنگتن آماده مذاکره با تهران است؛ البته 

مشروط به تغییر رفتار ایران.
طرح 12ماده ای پمپئو طیف وســیعی از موضوع های هسته ای، نظامی- دفاعی و 

منطقه ای را دربرمی گرفت و آنقدر خام دستانه طراحی شده 
بود که با بی تفاوتی تهران مواجه شد و این درحالی بود که 

واشنگتن اعالم کرد این کشور حتی حاضر است روابط خود با جمهوری اسالمی 
ایران را از سر بگیرد.

صدرنشین لیگ برتر با یک گل حیاتي در دقایق پایاني از سد تیم آخر جدول گذشت 
و شانس قهرماني اش را بیشــتر کرد. بعد از توقف پرســپولیس در فوالدشهر، تیم 
اســتقالل با امید کســب 3امتیاز و بازگرداندن اختالف به همان 6امتیاز قبلي وارد 
مصاف با شهرخودرو مشهد شد اما تیم قعرنشــین تا دقیقه88 مقاومت جانانه اي در 
برابر آبي پوشان داشت. جوان هاي تیم مشهدي تا آستانه رقم زدن چهارمین تساوي 
متوالي براي استقالل پیش رفتند اما در نهایت آرمان رمضاني در دقیقه88 ضربه کاري 
را وارد کرد و استقالل به 3امتیاز بسیار حیاتي رسید. با این گل، اختالف آبي پوشان 
با پرسپولیس دوباره به 6امتیاز رسید. اختالفي که در فاصله 4هفته تا پایان لیگ غیر 
قابل جبران به نظر مي رسد. شهرخودرو با داود سیدعباسي در 5بازي اخیرش هیچ 
شكستي نداشت اما باالخره مقابل استقالل تســلیم شد. این در حالي بود که رقباي 
این تیم یعني فجرسپاسي و نفت مسجدسلیمان ساعتي قبل در مقابل هم به تساوي 
بدون گل رسیده بودند. در سایر بازي هاي شب گذشته گل گهر با 2گل بر آلومینیوم 
اراک غلبه کرد و مس رفسنجان با گل هاي امید لطفي و مهرداد رضایي در 10دقیقه 
پایاني نساجي را شكســت داد. به این ترتیب هر دو فینالیست جام حذفي در مقابل 
حریفان شكست خوردند و از طرف دیگر پیروزي گل گهر و مس رفسنجان رقابت براي 
کسب مقام چهارم را جدي تر کرد. هفته آینده صدرنشــین ها در 2 بازي سنگین به 
مصاف فوالد و سپاهان مي روند. بازي استقالل در اهواز و مصاف پرسپولیس و سپاهان 
در شهر بي طرف هم در معادله قهرماني و هم در رقابت مقام هاي سوم تا ششم نقش 

موثري خواهد داشت.
فوالدهم  شب گذشته و در آخرین بازي هفته با نتیجه یک بر صفر نفت آبادان را شكست داد.

انفجاردردقیقه88
 استقالل در 2دقیقه پایاني تیم آخر جدول را برد و به نزدیک ترین فاصله 

با جام قهرماني رسید
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خبر آخر

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

رمزگشایی از سفر مهم امیر قطر به تهران
حسن  هانی زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد 
اســت: از آنجا که طی هفته های اخیر، روند مذاکرات 
بین ایران و کشورهای ۱+۴ در وین با مشکالتی مواجه 
شده است، بنابراین امیر قطر ســعی خواهد کرد این 
فضا را بشکند و خروجی قابل قبولی را از مذاکرات وین 

به دست آورد.

پیشنهاد جالب یک تهران شناس به شهرداری 
 پارک ران نوعــی ورزش همگانی مهیج و نســبتا جدید 
در دنیاست که حاال دیگر مردم بسیاری از کشورهای 
جهان با آن آشنا هستند؛ ورزشی مخصوص پارک ها و 
بوستان های شهری که هر هفته هزاران نفر را دور هم 
جمع می کند و جالب اینجاست که رکورد بین المللی 

هم دارد و حسابی مهیج است.

ترفند مقابله با آلودگی و سم موجود در قارچ
قارچ یکی از منابع طبیعی سم آگاریتین است. مصرف 
قارچ دکمه ای سفید به عنوان محصولی که در سال های 
اخیر جای خوبی در بازار تره بار ایران پیدا کرده، با برخی 
چالش های علمی و آشپزی روبه رو است. در این گزارش 
با کمک متخصصــان، روش مقابلــه با آلودگی و ســم 

موجود در قارچ را بررسی کرده ایم.

فرزندمان را در کدام مدرسه ثبت نام کنیم
تقــی ابوطالبــی احمــدی دکتــرای تخصصــی در رشــته 
روانشناسی تربیتی به همشهری آنالین گفت: مدارس 
غیرانتفاعی اگر قشــری عمل کننــد و فقط از یک قشــر 
خاص- مثال فقط بچه پولدارها یا بچه مثبت ها- دانش آموز 
بپذیرند، طبیعتا عرصه عمل برای دست ورزی رفتارها و 

آماده شدن برای بیرون از مدرسه فراهم نمی شود.

تصاویر مفهومی از هتل فضایی
شــرکت فضایــی Orbital Assembly قصــد دارد تــا 
سال۲۰۲۵ دو ایستگاه فضایی جدید با اقامتگاه های 
توریســتی افتتاح کند. این شــرکت مستقر اطالعات 
و مفاهیم جدیدی را برای ایده هتل فضایی خود فاش 
کــرده؛ طرح هایــی کــه از ســال۲۰۱۹ در مــدار صنعت 

گردشگری بوده است.

سیاسی

شهری

زندگی 

جامعه 

دانش 

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

20  نکته مهم درباره تاالب های ایران
۲ فوریه، روز تصویب مفاد کنوانســیون رامسر در ســال ۱3۴۹ )۱۹7۱ میالدی( 
است. کنوانسیون رامسر  برای حفاظت از تاالب های  مهم دنیا تشکیل شد. 

ایران ۲۵ تاالب بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر دارد.

اهمیت وجود تاالب ها 

حقابه

 تامین غذا، كنترل سیالب و 
خشكسالی، تامین آب، ارزش های 

فرهنگی، تنوع زیستی و گردشگری  از 
فواید تاالب هاست.

توان جذب و پاالیندگی طبیعی 
دارند و از ورود آلودگی به دریا یا 
هر منبع آبی دیگری بعد از خود 

جلوگیری می کنند.

ذخیره گاه های ژنتیکی خوبی هستند.
 با رطوبتی که آزاد می کنند باعث می شوند گرمای زمین از حدی بیشتر نشود.

باد های گرم و سوزان تابستان با گذر از سطح آنها خنک می شوند.

تعیین 
حقابه عنصری 

اساسی برای حفظ 
پایداری کّمی 
تاالب هاست.

 تعیین حقابه، 
کنترل و حفاظت 
آن وظیفه سازمان 
حفاظت محیط 
زیست است.

تامین 
حقابه تاالب ها 
بر عهده شورای 

آب در وزارت نیرو 
است.

هشدار

هرگونه پساب  
اعم از صنعتی، 
کشـــاورزی و 

انسانی تاالب ها را 
آلوده می کند.

با آلودگی تاالب ها و زیستگاه زادآوری 
پرندگان، تخم های ظریف آنها ترک 
می خورد و به جوجه تبدیل نمی شود.

همه تاالب های فالت 
مرکزی ازجمله گاوخونی، 
دریاچه نمک قم و بختگان 
به شدت دچار کم آبی اند.

پساب بعد از 
ورود   به تاالب  به 
رودخانه ها وارد 
می شود و آنها را 
نیز آلوده می کند.

سم  آرسنیک در پساپ صنایع چرم با وارد 
شدن به تاالب ها و رسوب کردن، در جنوب 

تهران و اسالمشهر پراکنده می شود.

با ورود آلودگی، به ویژه 
پساب ها، به تاالب ها 
پوشش گیاهی، تنوع 
زیستی و آبزیان آنها از 

بین می روند.

صنایع چرم به دلیل 
اســــتفاده از آرسنیک 
آلوده ترین پساب را 

دارند.

با آلودگی نفتی 
تاالب ها، پرهای 
پرندگان چرب و 
نفت به بدنشان 

وارد  می شود.

اکنون سالمت 
تاالب های شمال کشور 

در وضعیت بسیار 
خطرناکی قرار دارد.
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گزارش بازی

جمالی بازهم 
مدال گرفت

اولين بــازي از هفته بيست وششــم ليگ برتر در 
تبريز طوري شروع شــد كه نويد يك هفته پرگل 
و هيجان انگيز را مي داد. هــوادار در همان دقيقه 
دوم بازي در زمين تراكتور به گل رســيد تا اولين 
گل هفته بعد از 2دقيقه به ثبت برسد. اين دو تيم 
در ادامه هم به دروازه هاي يكديگر رحم نكردند و 
مصاف شان با برتري 3-2 تراكتور به پايان رسيد. 
اما اين روند در ســاير بازي ها ادامه نيافت و تعداد 

گل هاي اين هفته به عدد قابل توجهي نرسيد.

     كام بك تراكتور به سبك رئال
تراكتور در 15بازي اخيرش فقــط يك بار پيروز 
شده و هوادار در 9بازي اخيرش شكست نخورده 
بود. وقتي ميهمان در نيمه دوم 2 بر يك از ميزبانش 
پيش افتاد به نظر مي رســيد رونــد موفقيت هاي 
هوادار و ناكامي هاي تراكتور ادامه دار شــده است. 
اما اين محمد عباس زاده بــود كه ورق را برگرداند 
و سرنوشــت 2 تيم را تغيير داد. گلزن قائمشهري 
تراكتور كه در نيمه اول يك پنالتــي را هدر داده 
بود در نيمه دوم جبــران كرد و با 2گل زيبا نتيجه 
بازي را به سود تيمش برگرداند. تراكتور با اين برد 
24امتيازي شد و خطر ســقوط را كامال فراموش 
كرد. تيم ســاغالم از 3بازي اخيــرش به 7امتياز 

رسيده است.

     توقف در محل ممنوعه
اما بازي حســاس پرســپوليس و ذوب آهن هم با 
يك گل زودهنگام آغاز شــد و تيــم مهدي تارتار 
كه يك هفته را با حرف وحديث هاي حاشــيه اي 
از ســر گذرانده بود در همان دقيقه ابتدايي با گل 
سعيد باقرپسند پرسپوليسي ها را دچار شوك كرد. 
ذوب آهن بازي را بســيار هجومي و پرقدرت آغاز 
كرد و در همان 2 دقيقه اول 2 موقعيت خطرناك 
روي دروازه پرسپوليس ساخت كه دومين موقعيت 
تبديل به گل شــد. اين وضعيت تا پايان نيمه اول 
ادامه داشــت و تيم دوم جدول كامــال در چنگ 
ميزبان سبزپوش اسير بود. پرسپوليس نيمه دوم 
را با تغييــرات تاكتيكي و تعويض هــاي انتحاري 
آغاز كرد و تا حدودي ورق بازي را برگرداند. يحيي 
هافبك دفاعي تيمش را بيرون كشيد و علي شجاعي 
را جانشين او كرد. ضمن اينكه در خط حمله پاكدل 
با عبدي تعويض شد تا تميروف همچنان در زمين 
بماند و به اشتباهات عجيب وغريبش ادامه بدهد. 
تميروف البته زننده گل تســاوي پرسپوليس بود 
اما در همان صحنه گل هم تمــام تالش خودش 
را براي گل نشــدن اين توپ انجام داد كه اين بار 
تالش هايش ثمري نداشت! اين گل در دقيقه56 
به ثمر رسيد و به نظر مي رسيد سرخپوشان فرصت 
كافي براي زدن گل دوم را دارند. اما برخالف بازي 
فصل گذشته 2 تيم در همين ورزشگاه كه باخت 
نيمه اول پرسپوليس با 2گل در نيمه دوم جبران 
شده بود اين بار پرسپوليس يك گل كم آورد. تيم 
يحيي عالوه بر از دست دادن 2امتياز حساس، سعيد 
آقايي و وحيد اميري را هم به خاطر مصدوميت از 
دست داد. اعتراض رامين رضاييان به كادر فني هم 
حاشيه ديگري بود كه در دقيقه84 و لحظه تعويض 

اين بازيكن رخ داد.

     انتقام به سبك محرم
در شــبي كه اغلب تيم هــا به نتيجه مســاوي 
عالقه مند بودند، ســپاهان انتقام خوبي از پيكان 
گرفت و اين تيم را در تهران شكست داد. پيكان 
در بازي رفت ســپاهان را در اصفهــان 2-1 برد 
و تنها باخت خانگي زردپوشــان را در اين فصل 
رقم زد. اما ديشب در تهران اين سپاهان بود كه با 
تك گل محمدرضا حسيني پيروز شد و انتقام آن 
شكست را گرفت. به اين ترتيب سپاهان يك بار 
ديگر اختالفش را با پرسپوليس به 5امتياز كاهش 
داد تا به نايب قهرماني اميدوار شود. تيم نويدكيا 
اگر هفته آينده در تقابل مستقيم با پرسپوليس 
پيروز شود فقط 2امتياز تا رتبه دوم فاصله خواهد 
داشت. فينال حساس ته جدولي ها هم در شيراز 
بدون گل تمام شد تا فجرسپاسي يك گام ديگر به 
سقوط نزديك شود و نفت مسجدسليمان اميدوار 

به بقا باقي بماند. 

  گزارش سایر بازی های دیروز را در صفحه 
اول روزنامه بخوانید.

يكتا جمالی كه سال گذشته اولين مدال جهانی 
تاريخ وزنه برداری بانوان ايران را در مسابقات جوانان 
جهان به دست آورده بود، عصر ديروز در مسابقات 
جوانان جهان امسال هم صاحب مدال شد، با اين 
تفاوت كه اين بار رنگ مدال او نقره اي بود. جمالی 
ديروز در گروه A دسته 87 كيلوگرم روی تخته رفت 
و در يك ضرب، موفق به مهار وزنه های 94، 98 و 
100 كيلوگرم شد تا مدال نقره مسابقات را به خود 
اختصاص داد. جمالی كــه كار خود را در 2ضرب 
با وزنه 115 كيلوگرم شــروع كرد، در حركت دوم 
نتوانست وزنه 121 كيلوگرم را باالی سر ببرد، اما 
در حركت ســوم، موفق به مهار اين وزنه شد تا با 
ركورد مجموع 221 كيلوگرم به كار خود در اين دور 
از مسابقات خاتمه دهد. او در دو ضرب و مجموع، 
نتوانست روی سكو برود و به كار خود در اين دوره از 

مسابقات با مدال نقره يك ضرب خاتمه داد.
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کالسیک ها برمی گردند؟
ملوان 14دوره و مس کرمان 8دوره در لیگ برتر  

حاضر بوده اند. این تیم ها با مجموع 22حضور 
مدعیان بازگشت به لیگ برتر هستند

20

آرسنال با پیروزی در دربی لندن 
می تواند پس از 6سال به لیگ قهرمانان 

اروپا  برگردد و طلسم شکنی کند

توپخانه به اروپا می رسد؟
کارهای سخت از ساعی برمی آید

مقانلو، سرمربی تیم ملی تکواندو معتقد است  
 زمان زیادی از دست رفته اما ساعی می تواند

این رشته را به روزهای اوجش برگرداند 18
19

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

مس

استقالل
20:00

پرسپولیس

پدیده
20:00

سه شنبه 3 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 29

پرسپولیس

استقالل

سپاهان

آلومینیوم 

21:50

21:15

فوالد

تراکتور

استقالل

پرسپولیس

19:45

19:00

شنبه 24 اردیبهشت 1401

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 27

لیگ برتر ایران - هفته 28

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

 روز مانده تا 
جام جهانی

چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
اللیگا اسپانی

بارسلونا

سلتاویگو
00:00

پخش زنده روز

لیگ برتر انگلیس

استون ویال 

لیورپول
23:15

پرسپوليس در فوالدشهر گل زودهنگام خورد و مساوي داد تا استقالل
 

 با خيال راحت به سمت قهرماني گام بردارد

 قهر با  قهرمانی

تیتر یک

خبر آخر

1

1

ذوب آهن

پرسپولیس

يارانه9برابری
تارسیدنکاالبرگ

 مبلغ یارانه 3دهک پایین جامعه بــه 400هزارتومان
و برای دهک های دیگر به 300هزارتومان در ماه  رسید

  یارانه کمک معیشتی برای 2ماه خواهد بود و بعدا تبدیل 
به کاالبرگ خواهد شد

  قیمت نان و بنزین گران نمی شود و همه مردم از یارانه نان 
و دارو برخوردار خواهند بود

  هیچ ایرانی نباید بدون بیمه بماند و اگر بیمار روی تخت 
است همانجا باید بیمه اش کنند

  اصالح  ارز ترجیحی آخر کار ما نیســت و رشد 8درصد و 
افزایش بهره وری را پیش بینی کرده ایم

  دولت اگر الزم باشد آبرویش را می گذارد که معیشت  مردم
دچار مشكل نشود

  با دیپلماسی و مشارکت مردم،آمار جان باختگان کرونا از 
700نفر به 7نفر کاهش یافت

سید ابراهیم  رئیسی در گفت وگوی زنده تلویزیونی اعالم کرد

صفحه2
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ادامه در 
صفحه13

 رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
دیروز )دوشنبه( در دیدار جمعی 
از کارگران، آنان را ســتون اصلی 
خیمه تولید خواندند و با اشاره به 3موضوع اصلی 
»لزوم افزایش فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه 
رابطه کار و ســرمایه« و »تأمین امنیت شــغلی« 
کارگران گفتنــد: واردات بی رویه خنجری به قلب 
»تولید ملی« و »اشتغال کارگران« است، بنابراین 
باید به صورت جــدی از آن جلوگیری شــود و در 
داخل نیز ضمن تولید محصوالت باکیفیت، مردم و 
دستگاه های دولتی مقید به خرید تولیدات داخلی 

باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره 
به برنامه های مهم دولت در زمینه مسائل اقتصادی 

تأکید کردند: همه قوا و دستگاه ها و مردم به دولت 
کمک کنند.

رهبرمعظم انقــالب هدف از دیدار بــا کارگران را 
قدرشناسی و تشکر از آنان و تأکید بر ارزش نفس 
کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسالم به »کارگر« 
و موضوع »کار« گفتند: برخالف نگاه اســتثماری 
نظام سرمایه داری و نگاه شعاری نظام فروپاشیده 
کمونیستی، نگاه اســالم به کارگر، قدرشناسانه و 
ارزش مدارانه است و بر همین اساس است که پیامبر 

اسالم)ص( بر دستان کارگر بوسه می زنند.

انگیزه های ملی و درخشان کارگران 
ایشــان با تأکید بر لزوم فرهنگســازی در جامعه 
درباره »ارزش کار«، مسئوالن مربوط را به اهمیت 
دادن به موضوع بســیار حیاتــی مهارت افزایی در 

کارگران توصیــه کردند. رهبرمعظــم انقالب با 
اشــاره به انگیزه های ملی و درخشان کارگران در 
عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاســی، گفتند: 
نمونه بارز عرصه نظامی، تقدیم ۱۴هزار شهید کارگر 
در دوران دفاع مقدس است و اگر بار دیگر نیز مسئله 
نظامی پیش بیاید، جامعه کارگری قطعاً جزو صفوف 
مقدم خواهد بود. ایشــان درخصوص انگیزه های 
ملی کارگران در عرصــه اقتصادی افزودند: یکی از 
سیاست های اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقالب 
اســالمی، از کار انداختن تولید کشــور بود که در 
سال های اخیر و تشدید تحریم ها، این هدف کاماًل 
روشن شده است، اما کارگران با ایستادگی خود مانع 
از تحقق این هدف شدند و در این عرصه ستون اصلی 
خیمه تولید بودند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به تحریکات کارگری که از ابتدای پیروزی انقالب 

وجود داشته است، خاطرنشان کردند: هدف از این 
تحریکات، تبدیل جامعه کارگری به تابلو و نشانه 
اعتراضات مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی 
نیز بینی تحریک کنندگان را بــه خاک مالیدند و 

همواره در کنار نظام و انقالب بوده و هستند. 
ایشــان افزودنــد: البتــه در مــواردی همچون 
واگذاری هــای نادرســت کارخانه هــا، اعتراض 
کارگران به حق بوده اســت، اما در همین موارد نیز 
کارگران مرز خود را با دشمنان مشخص کرده اند 
که این موضوع بســیار مهمی اســت و باید از این 
مجموعه آگاه، با بصیرت و متعهد عمیقاً تشکر کرد. 

رهبرمعظم انقالب با اشاره به 
مشکالت جامعه کارگری ابراز 

امیدواری کردند که با سیاست های دولت جدید، 
این مشکالت به تدریج برطرف شود.

رهبرمعظم انقالب در دیدار جمعی از کارگران:

همه به دولت کمک کنند
رهبری

هیچ ایرانی نباید بدون بیمه بماند
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در پاسخ به سوال مجری 
برنامه تلویزیونی درباره مشکالت دارو و درمان مردم گفت: 
یکی از آرزوهایی که همواره دولت ها داشته اند بیمه همگانی 
بوده است.  امروز با 5میلیونی که تحت پوشش سالمت قرار 
گرفته اند جهش جدی در بیمه سالمت انجام شده است. هیچ 
ایرانی نباید بدون بیمه بماند و اگر بیمار روی تخت است همانجا 
باید بیمه اش کنند. هیچ کس نباید مشکل بیمه داشته باشد. 
امروز بودجه داروهای کمیاب تامین شده است. داروهایی که 
مبالغ سنگینی دارند تامین شده است. کاری که در این قضیه 
انجام شده از آرزوهای دولت ها بوده است. امیدواریم با آنچه 
دولت دارد دنبال می کند و از آنچه که به عنوان کمک معیشتی 
داده می شود، مردم احساس ســختی در معیشتی نکنند. 
امیدواریم همه اصناف و اتحادیه ها مشارکت کنند تا گرانی 
اتفاق نیفتد. ما در دولت می خواهیم ساختارهای فسادزا را 
اصالح کنیم. ما به مردم توضیح می دهیم که اصالحات دیگری 
در پیش است. هیچ تردیدی در برخورد با کم فروشی و فساد 
نخواهیم داشت. همه این اقدامات برای این است که دولت با 

تصمیم جدی وارد این میدان شود. 

مکث

 مذاکرات هسته ای
به بن بست نرسیده  است

انریکه مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است 
امروز  وارد تهران شود؛ ســفری که کارشناسان معتقدند شاید 
بتواند گره گشای بن بست به وجود آمده در جریان گفت وگوهای 
هسته ای میان ایران و ۱+۴ شود، اما سخنگوی وزارت  امورخارجه 
معتقد است لزوما قرار نیست مورا پیام جدیدی به همراه داشته 
باشد؛ چراکه پیام ها میان تهران و واشنگتن ازطریق اتحادیه اروپا 

به صورت مستمر درحال تبادل است.
به گــزارش همشــهری، ســخنگوی وزارت امورخارجــه در 
نشست خبری دیروز خود، وجود شرایط »بن بست« در مذاکرات 
وین را تأیید نکرد و درباره سفر انریکه مورا به تهران عنوان کرد که 
مذاکرات ایران و ۱+۴ از یک طرف و آمریکا در وین، تاکنون بدون 
وقفه ادامه داشته است؛ »مکثی در حضور در وین رخ داده، اما رد 
و بدل کردن پیام ها از طریق هماهنگ کننده گفت وگوها درحال 
انجام است.« سعید خطیب زاده با بیان اینکه سفر معاون رئیس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از تماس تلفنی امیرعبداللهیان 
و بورل انجام می شود، تأکید کرد که حضور مورا در تهران لزوما 
به این معنا نیست که بعد از وقفه  ایجاد شده، وی با پیام جدیدی 
خواهد آمد؛ »پیام ها به صورت مستمر بین ایران و آمریکا از طریق 

اتحادیه اروپا در حال رد و بدل شدن است.«

تعهد ایران به مسیر دیپلماسی
وی با اشــاره به برنامه ســفر مورا به تهران، از دیدار وی با علی 
باقری کنی، مذاکره کننده ارشد کشورمان خبرداد و با بیان اینکه 
دستورکار گفت وگوها در تهران تقریبا روشن است، توضیح بیشتر 

در این باره را به بعد از گفت وگوها موکول کرد.
خطیب زاده درباره بدعهدی های آمریکایی ها نیز گفت: حضور 
مورا در تهران نشــان می دهد ما گفت وگوها را در مســیری که 
باید انجام شود، همچنان پیگیری کرده ایم و با وجود اقدام های 
ضد دیپلماسی که اخیرا ازسوی سنا و کنگره انجام شده، ایران و 
۱+۴ به مسیر دیپلماسی و دستیابی به توافق خوب و قابل اتکا و 

پایدار متعهد بوده اند.
وی درباره اظهارات جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا درباره بن بســت در مذاکرات وین و اینکه سفر انریکه مورا 
برای از بین بردن این بن بست اســت، گفت: آنچه در وین اتفاق 
افتاده، متوقف اســت در بعد تصمیم های واشنگتن. آمریکا قرار 
نیست  هدیه ای به ایران بدهد یا رضایتی برای انجام چیزی فراتر 
از تعهداتش بدهد. حقوقی از ملت ایــران ضایع کرده و از جیب 
ملت ایران چیزهایی را برداشته که باید سرجایش بازگرداند و به 
حقوق ملت ایران احترام بگذارد. اگر چنین شود می توان گفت که 
مذاکرات در دسترس است. او با بیان اینکه نباید اجازه داد طراحی 
برخی مراکز جنگ روانی برای پیشــبرد بــازی »مقصرنمایی« 
بازنشر شود، گفت: همین که مورا به ایران می آید و گفت وگوها 
ادامه می یابد و بورل تماس می گیرد، نشان می دهد گفت وگوها 

در مسیر درست خود درحال انجام است. 

برجام و 4سال ابهام
اقدام های خصمانه دولت جمهوریخواه  ادامه از 

آمریکا نســبت به جمهوری اســالمی صفحه اول
نه تنها با پاسخ »مذاکره« ازســوی تهران مواجه نشد، بلکه 
استراتژی »صبر راهبردی« ایران فقط یک سال ادامه یافت 
و در ۱8اردیبهشــت ماه۱398، شــورای عالی امنیت ملی 
کشــورمان با صدور بیانیه ای خطاب به کشــورهای عضو 
برجام، از برداشتن گام هایی خبر داد که براساس بندهای ۲۶ 
و 3۶ برجام و »در راســتای صیانت از امنیت و منافع  ملی 
مردم ایران« طراحی شده بود؛ گام های 5گانه ای که به لغو 
برخی محدودیت های وضع شده بر فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای کشورمان انجامید و زمینه ساز ازسرگیری بخش 
قابل توجهی از فعالیت های متوقف شده در صنعت هسته ای 

ایران شد.
در این میان دولت ایاالت متحده تالش کرد با به راه انداختن 
کارزار »فشــار حداکثری« علیه جمهوری اسالمی، ایران را 
برای توافق جدید، پای میز مذاکره بکشــاند؛ راهبردی که 
اگرچه با اعمال حــدود ۱500تحریم تازه و بی ســابقه در 
بخش های مختلف همراه بود، اما نتوانســت باب گفت وگو 
برای دستیابی به توافق جدیدی را برای دولت ترامپ بگشاید 
و درنهایــت رئیس جمهور جمهوریخواه این کشــور پس از 
حدود ۲سال و 8ماه تالش و فشار بی وقفه برای وادار کردن 
ایران به »مذاکره جدید« با کارنامه ای سیاه که صدور فرمان 
ترور سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران در رأس آن 

قرار داشت، مجبور به ترک کاخ سفید شد.
در چنین شرایطی اگرچه جو بایدن، رئیس جمهور دمکرات 
آمریکا با شــعار »احیای برجام« به کاخ ســفید راه یافت و 
از ۱7فروردین ماه۱۴00 نیز گفت وگوهــای احیای توافق 
هســته ای ســال۲0۱5 میان جمهوری اســالمی ایران و 
کشورهای ۱+۴ در وین اتریش آغاز شد، اما واقعیت این بود 
که َدر واشــنگتن  بر همان پاشنه سابق می چرخید و دولت 
جدید اگرچه در کالم بارها اعالم کرد کارزار فشار حداکثری 
علیه جمهوری اسالمی ایران با شکست فضاحت باری همراه 
بوده، اما در عمل شاهد ادامه سیاســت های دولت ترامپ 

بوده ایم.
در ابتدای روی  کارآمدن بایدن بســیاری از کارشناسان و 
ناظران بین المللی بر این گمان بودند که دولت جدید آمریکا 
با عبرت گرفتن از شکست سنگین ترامپ، رویکرد سازنده ای 
را در قبال احیای توافق هســته ای ســال۲0۱5 در پیش 
خواهد گرفت و به جمع کشورهای برجامی بازمی گردد. این 
انتظارات بیهوده درحالی بود که باگذشــت حدود یک سال 
و ۴ماه از اســتقرار دولت جدید در کاخ سفید، آمریکایی ها 
همچنان از اجرای تعهدات خود شــانه خالــی می کنند و 
می کوشند با طرح ادعاهای فرابرجامی، مسیر گفت وگوهای 
هســته ای را منحرف کنند. اتخاذ چنین رویکردی ازسوی 
واشنگتن درحالی است که مقام های ارشد جمهوری اسالمی 
همواره اعالم کرده اند که درصورت انجام تعهدات برجامی 
ازسوی آمریکا، ایران آماده اجرای تعهدهای برجامی خویش 
است، اما شــاهدیم مقام های آمریکایی همچنان مشغول 
طرح مطالبات فرابرجامی باهــدف امتیازگیری حداکثری 
از ایران هستند؛ رویکردی که آینده احیای توافق هسته ای 

سال۲0۱5 را همچنان در هاله ای از ابهام قرار داده  است.

 ماموریت »گزارشگر ویژه«
صرفا بررسی آثار تحریم هاست

دبیر ستاد حقوق بشر با ارائه گزارشی از اهداف و برنامه های 
بازدید گزارشــگر ویژه اقدامات قهری یک جانبه از ایران در 
نشست شــورای عالی قوه قضاییه گفت: ماموریت گزارشگر 
ویژه اقدامات قهری یک جانبه 8ســال قبل از سوی جنبش 
عدم تعهد به تصویب شورای حقوق بشر رسید و کشورهای 
غربی و آمریکا نیز هر سال به قطعنامه تمدید ماموریت این 
گزارشــگر، رأی مخالفت می دهند؛ چرا که خود را در مقام 
پاســخگویی در قبال جامعه بین الملل و کشورهای تحت 

تحریم نمی بینند. 
براســاس گزارش ایســنا، کاظم غریب آبادی با بیان اینکه 
دعوت از گزارشــگر ویژه و بازدید وی از جمهوری اسالمی 
ایران در نهادهای عالی نظام به تصویب رســیده است و نه 
در قوه قضاییه، گفت: ســتاد حقوق بشر از آنجا که یک نهاد 
فراقوه ای است و اعضای اصلی آن از هر 3قوه هستند و مختص 
به قوه قضاییه نیست، به عنوان مرجع هماهنگی های مربوط 
به این بازدید تعیین شد. او عنوان کرد: ماموریت گزارشگر 
ویژه، برابر قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر صرفا بررسی 
آثار تحریم ها بر حقوق بشر اســت و ماموریتی برای بررسی 
ســایر موضوعات ندارد. غریب آبادی تأکید کرد: کشورهای 
تحت تحریم باید از تمام ظرفیت های موجود برای پاسخگو 
کردن و مســئولیت پذیری واضعان و مجریان تحریم های 
یک جانبه استفاده کنند. در رابطه با ایران نیز طبیعتا با توجه 
به خصومت های مداوم دشــمنان علیه ملت ایران، هرگونه 

برنامه ریزی با رعایت مالحظات الزم، انجام شده و می شود.

می خواهیم یارانه را به  مردم بدهیم
معاون اول رئیس جمهور که غایب روز یکشــنبه جلسه مجلس 
درخصوص بررســی موضوع گرانی ها بود، روز دوشنبه در جمع 
مدیران ارشد دولت درخصوص فشــارهای معیشتی توضیح داد. 
محمد مخبر در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها که با حضور اعضای هیأت دولت، استانداران سراسر کشور و 
اعضای شورای معاونان دستگاه های اجرایی در وزارت کشور برگزار 
شد، مردمی سازی  و توزیع عادالنه یارانه ها را عالوه بر الزام قانونی، 
یک الزام عقلی و اقتصادی دانست و گفت: یکی از شعارهای پیش 
و پس از انتخابات رئیس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز 
شاهد آن هســتیم که با برخی گرانی ها و افزایش قیمت کاالها، 
بیشترین فشــار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود. نشست 
استانداران با مدیران اقتصادی دولت با حضور محمد مخبر معاون 
اول رئیس جمهور، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، 
احمد وحیدی، وزیر کشور و وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد 

کشاورزی، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، محمد مخبر همچنین در 
این نشست گفت: سال گذشــته ۱5.۶میلیارد دالر ارز ترجیحی 
یعنی معادل 3۱۲هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت 
شد، اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، 
استفاده بیشتری را از این یارانه ها داشته اند و بخش اندکی از این 
یارانه به دســت دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده 
است. مخبر با تأکید بر اینکه دولت نمی تواند نسبت به نحوه توزیع 
فعلی یارانه و برخورداری اندک اقشاری از جامعه بی توجه و بی تفاوت 
باشد، تأکید کرد: دولت با اجرای طرح مردمی سازی  و توزیع عادالنه 
یارانه ها قصــد دارد حق مردم را به  خودشــان پرداخت کند. قرار 
نیســت با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به 
طبقات ضعیف تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح 
یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به  خودشان 

پرداخت شود.

 دستور اژه ای درباره 
معلمان وکارگران پرونده دار

رئیس قوه قضاییه درجلسه شــورای عالی این قوه 
موضوع اقناع افکارعمومــی پیرامون هرگونه اقدام 
اقتصادی مرتبط با معیشــت مردم را از ضروریات 
دانســت و ادامه  داد: دولت در راســتای اقناع افکار 
عمومی برای پیشــبرد برنامه های اقتصادی خود 
اقدامات مختلفی انجام داده  است؛ باید همگی توجه 
داشته باشیم که هرگونه بی توجهی به مقوله اقناع 
افکارعمومی و ناشــیگری دراین قضیه، زمینه ساز 

سوءاستفاده بدخواهان و دشمنان خواهد شد.
براساس گزارش میزان، غالمحسین محسنی اژه ای 
در بخش دیگری از این جلسه، از مسئوالن ذیربط 
قضایی خواست چنانچه طی ماه ها و هفته های اخیر 
برای افرادی از ۲ قشر زحمتکش معلمان و کارگران 
در اثر »غفلت« آنها، پرونده قضایی تشــکیل شده، 

نهایت مساعدت را به عمل آورند.
محســنی اژه ای با بیان اینکه مردم به لحاظ مسائل 
معیشتی با مشکالتی مواجهند و نباید اینگونه تلقی 
شــود که هر فردی نقد و اعتراضی می کند، بدخواه 
است، گفت: باید برای کمک به دولت برای پیشبرد 
برنامه های اقتصادی و بهبود معیشت مردم تالش و 
از هر اقدامی که آب به آسیاب دشمن می ریزد پرهیز 
کنیم. وی همچنین با اشــاره به جایگاه ارزشمند 
۲قشــر معلم و کارگر در جامعه ما اضافه  کرد: باید 
برای رفع مشکالت معیشــتی معلمان و کارگران 
تالش همه جانبه داشته باشــیم. در عین حال باید 
توجه کنیم شــیاطین در صف دلســوزان فعال در 
۲ قشر زحمتکش معلم و کارگر رخنه نکنند، چراکه 
رخنه آنها نه تنها به حل مشکالت معلمان و کارگران 
نمی انجامد، بلکه مشکالت آنها را پیچیده تر می کند.
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رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی دوشنبه شب 

خود با مردم همچنان که طی سخنرانی های اخیر خود دولت
وعده داده بود به طور صریح و شفاف درباره برنامه های 
اقتصادی دولت در اصالح ارز ترجیحی و اختصاص یارانه ها توضیح داد. 
صحبت های سیدابراهیم رئیسی با ذکر اعداد و ارقام مربوط به پرداختی  
یارانه ها همراه بود و به گمانه زنی های روزهای اخیر در این خصوص پایان 
داد. به گزارش همشــهری، رئیس جمهور در پاســخ به این سوال که 
»ارزیابی شما از برنامه تان درخصوص محافظت از جان مردم و تامین نان 
مردم در این چند ماه ریاست جمهوری چیست؟« گفت: مهم ترین مسئله 
پیش روی مردم بعد از آغاز به کار دولت، مسئله کرونا بود. دغدغه جدی 
همه مردم بود و روزی 700خانوار داغدار می شدند. با مدیریتی که انجام 
شد و با دیپلماســی فعال دولت و با مشــارکت جدی مردم، امروز در 

شرایطی هستیم که آمار جان باختگان کرونا به 7مورد رسیده است. 
رئیسی درباره شرایطی که دولت را تحویل گرفته است توضیح داد: مسئله 
مهم دیگر ذخایر کاالهای اساسی کشور اســت. این، اول نگران کننده 
بود. امروز نگرانی حل شده اســت. امروز بدون یک روز تاخیر حقوق ها 
را پرداخت می کنیم. فروش نفت به ۲برابر افزایش پیدا کرد. نسبت به 
افزایش تجارت خارجی، حجم تجارت ما امروز ۱00میلیارد دالر است 
که کامال با قبل متفاوت اســت. این در ارتباط با کشورهای همسایه و 
سایر کشورهایی است که معتقدیم می تواند مبادله خارجی ما را فعال 
کند. مسئله کسری بودجه ۴50هزار میلیارد تومانی داشتیم که بدون 
استقراض از بانک مرکزی و خلق پول، تالش شد با کسب درآمدهایی که 
می شد داشته باشیم این کسری جبران شود و سال۱۴00 گفته می شد 

تورم به ۶0درصد می رسد که به کمتر از ۴0درصد رسید.

ارز ترجیحی باید اصالح می شد
رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که »برنامه مشخص دولت برای ارز 
۴۲00تومانی چیست؟« گفت: ارز ترجیحی از سال۱397 به کاالهای 
زیادی اختصاص پیدا کرد. از همان ابتدا مشخص بود این دوقیمتی بودن 
مشکالت جدی ایجاد می کند. مدت کوتاهی که گذشت دولت قبل متوجه 
مشکالت آن شد و تالش کرد که آن را از کاالهای مختلفی حذف کند؛ 
نهایتا ۶ یا 7مورد کاالی اساسی باقی ماند. ارز ترجیحی تولید را تهدید 
می کند و افزایش واردات و کاهش بهره وری را به همراه دارد و موجب رانت 
و فساد و تبعیض می شود. مسئوالن و اقتصاددانان هشدار داده بودند. قبل 
از اینکه به دولت بیایم، پرونده های مختلفی را شاهد بودم. پول گرفته بودند 
و واردات بی رویه کرده بود و کاالهای غیرمرتبط آورده بودند. مثال پرونده 

حاج قربانعلی ماشین سازی تبریز، یکی از این موارد بود.  
رئیسی گفت: ما از ابتدا که آمدیم 8میلیارد دالر در قانون بودجه۱۴00 
قرار داده بودند که مصارف داشته باشد. این مبلغ وقتی ما آمدیم تمام 
شده بود. این مسئله در جلسه ســران قوا مطرح شد و نهایتا به صورت 
یک الیحه دوفوریتی قضیه را مطــرح کردیم که فوریت آن در مجلس 
رای نیاورد. نتیجه اینکه، تصمیم گرفتیم به نحوی این وضعیت را ادامه 
دهیم ولی زیرســاخت ها آماده نبود. ما باید یک اجماع و اقناع ســازی 
هم می داشتیم. برخی مطرح می کنند که چرا نسبت به این کار عجله 
می کنید. ببینید، اوال ما شتابزده عمل نمی کنیم. مدت هاست موضوع را 
در دستور کار داریم. هم در دولت و هم در مجلس و در نشست های متعدد 
ابعاد مختلف موضوع بررسي شده است و اینکه ادامه مسئله چه مفاسدی 
به دنبال دارد. یکی از بحث برانگیزترین مباحث در مجلس، همین موضوع 
بوده است. ما شأنی جز خدمتگزاری به مردم برای خودمان قائل نیستیم. 
این اصالح اقتصادی باید صورت بگیرد و نباید از تصمیم سخت فرار کرد.

 
ارز 23هزار تومانی مبنا خواهد شد

رئیس جمهور درباره تعیین تکلیف تک نرخی شدن ارز در کشور اضافه 
کرد: امروز همه به نحوی به تمام شدن بحث ارز دونرخی واقفند. بحث 
زمان مطرح است. ما گفتیم باید به قانون مجلس عمل شود. قانون۱۴0۱ 

این طور است که برای دولت ارز ترجیحی در نظر گرفته نشده است باید 
نیمایی یا آزاد باشد. حاال اگر ارز نیمایی بود و واردات انجام شد، باید با ارز 

۲3هزار تومانی کاالی اساسی وارد کند. 

یارانه 400هزار تومانی داده می شود
رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه 
»یارانه ای که پرداخت می شود چه سازوکاری دارد« گفت: آنی که تا االن 
پرداخت می شد به تولیدکننده داده می شــد و رانت و فساد و تبعیض 
ایجاد می کرد. االن به آخر زنجیره داده می شود و مردم خودشان می دانند 
چه طور مصرف کنند. باید مردمی سازی و توزیع عادالنه صورت گیرد، 
حذفی در کار نیست. یارانه به آخر زنجیره مصرف کننده تعلق می گیرد. 
سازمان برنامه و بودجه کارشناسی کرده که کاالهای اساسی چه میزان 
مصرف دارد. پیشنهاد شده است که  برای همه دهک های امروز جامعه؛  
در 3دهک اول ۴00هزار تومان برای هر نفر اختصاص پیدا کند، برای 
دهک های چهارم به بعد 300هزار تومان خواهد بود. همه مردم از یارانه 
نان و دارو برخوردار خواهند بود و قیمت نان و بنزین گران نمی شود. دارو 
به شکل بیمه اي داده می شود.  او گفت: یارانه نان سنتی پرداخت می شود 
و افزایش قیمت نخواهد داشــت. قیمت بنزین افزایش نخواهد داشت. 
هر وقت کاالبرگ الکترونیک آماده شد، این پرداخت قطع می شود. حتما 
قبل از اینکه افزایش قیمت ها را داشته باشیم کمک معیشتی به مردم 
پرداخت خواهد شد. اعتبارش در حســاب مردم قرار داده خواهد شد و 

بعدا اجازه برداشت داده مي شود. 

یارانه معیشتی بعدا تبدیل به کاالبرگ می شود
رئیسی در عین حال توضیح داد: دهک اول تا سوم و سوم تا دهم ممکن 
است اعتراض داشته باشند. سامانه هایی برای هر نوع اعتراض وجود دارد. 
هر گونه اعتراض و شــکایتی در دهک ها و حذف نام شان در سامانه ها 
رسیدگی خواهد شــد. در وزارت رفاه به صورت شبانه روزی به شکایات 
رســیدگی خواهد شــد. به گفته رئیس جمهور »یارانه کمک معیشتی 
برای ۲ماه خواهد بود و بعدا تبدیل به کاالبرگ خواهد شد. اگر مشکلی 
درخصوص کاالبرگ پیش بیاید حتما با مردم صحبت می کنیم تا زندگی 
خودشان را تنظیم کنند. قیمت کاالها این طور نیست که با هر قیمتی 
واگذار شود. سازمان حمایت از مصرف کننده موظف است قیمت ها را 

اعالم کند.«

روزی مطالبه گر بودم و امروز پاسخگو
رئیس دولت سیزدهم درباره ضرورت های حذف ارز ترجیحی توضیح 
داد: »برخی به ما نصیحت کردند که چرا در سال اول چنین می کنید؟ 
دلسوزان بگویند که ما باید مشکل را حل کنیم یا بگذاریم مردم بسوزند و 

بسازند. ما اصال اجازه نمی دهیم مشکالتی که مردم با آن مواجهند، برای 
اینکه اسم و رسم خودمان بماند و کسی به ما حرف نزند و نگوید باالی 
چشم تان ابروست، همین وضع بماند. مردم مشکل دارند و جلوی چشم 
آنها دارد یارانه ها هدر می رود و فساد اتفاق می افتد. چه کسی قرار است 
این مسئله را حل کند ؟ دولت باید مســئولیت بپذیرد. من رئیس قوه 

قضاییه بودم. آن زمان مطالبه گر بودم و امروز پاسخگو هستم.«

حذف ارز ترجیحی اول راه است
رئیسی درباره گام های اقتصادی دولت بعد از حذف ارز ترجیحی گفت: 
دولت اگر الزم باشد آبرویش را می گذارد که معیشت  مردم دچار مشکل 
نشــود و رانت خواران، مردم را چپاول نکنند. مــن از حرف منتقدان و 
دلسوزان استقبال می کنم. من با یکی از منتقدان مواجه شدم و برایش 
شرایط را ترسیم کردم و از او خواستم راه حل بدهد. قانون، دولت را موظف 
کرده است. نمی توانیم مسائل را مشمول مرور زمان کنیم. نخبگان از ما 
مطالبه دارند که با نگاه اصالح گری مسائل اقتصادی را پیش ببریم. دولت 
مطالعه و برنامه در این بخش ها دارد. این اول راه است. من خدمت مردم 
بگویم مسئله ارز ترجیحی آخر کار ما نیست. ما رشد 8درصد و افزایش 
بهره وری را پیش بینی کرده ایم. ما به افزایش سرمایه گذاری در کشور نیاز 
داریم. ما از همه صاحب نظران و دغدغه مندان می خواهیم که مساعدت 
کنند. ما نمی خواهیم مسئله برای مردم مبهم بماند. تمام مسائل باید 

برای مردم به صورت اقناعی باز شود. 

رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی:

یارانه 9 برابری تا رسیدن کاال برگ
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شهردار تهران در نشست خبری 

خود، به طور مفصل هم اقداماتی گزارش
را که طی 8مــاه و 8روز پس از 
انتصابش به عنوان سکاندار پایتخت روی داده، 
ارائه داد و هــم مهم تریــن برنامه های پیش رو 
شــهرداری را اعالم کرد؛ نشستی که نزدیک به 
3ســاعت و نیم زمان برد و علیرضا زاکانی سعی 
کرد به تمامی سؤاالت خبرنگاران حاضر، پاسخی 

کامل دهد.
به گــزارش همشــهری، دیروز صبح، ســالن 
آمفی تئاتر نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران، 
میزبان تعداد زیادی از فعاالن حوزه های خبری 
گوناگون بود. این سالن درست در طبقه منفی یک 
ساختمان نمایشگاهی بوستان گفتگو قرار گرفته 
که از روز شــنبه غرق در انواع گل شــده است؛ 
چراکه هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه در آنجا 
برپاســت. همین موضوع باعث شــد تا نشست 
خبری شــهردار تهران در فضایی جالب برگزار 
شــود. علیرضا زاکانی در این نشســت ابتدا به 
مسئله ایجاد تغییر و تحول بزرگ در کشور اشاره 
کرد و گفت: »در آســتانه تغییر و تحولی بزرگ 
هستیم. درحالی که شعارهای انقالب در عرصه 
جهانی مورد استقبال واقع شده و عمق جهانی 
و منطقه ای مبتنی بر آرمان های دقیق جمهوری 
اسالمی شرایط مناســبی را فراهم کرده، امروز 
نیازمنــد الگویی برای تکثیر و تشــکیل تمدن 
نوین اسالمی هستیم. دشــمنی های بسیاری 
در این ۴3ســال برای ممانعت از استمرار مسیر 
انقالب انجام شده است. امروز نیز دشمنان تالش 
می کنند نگذارند این الگو تشکیل شود و انقالب 
را در مقام شعار و حرف خالصه کنند؛ لذا توجه به 
تغییر و تحول در کشور یک ضرورت و تالش برای 
ساختن این الگو امری حیاتی است و هرکسی به 
این کار کمک کند تالش به تســریع آرمان های 
انقالب و ســاخت این تمدن کرده و هر کس در 
این مســیر ســنگ اندازی کند، آب در آسیاب 

دشمن می ریزد.« 

کشور در آستانه جراحی بزرگ اقتصادی
شــهردار تهــران در ادامه از ضــرورت همدلی 
برای توسعه ایران و آسایش مردم سخن گفت: 
»کسانی که تالش می کنند ناکارآمدی را یک امر 
مسجل برای راه طی شده ۴3ساله تا به امروز القا 
کنند، درواقع به همان افرادی کمک می کنند که 

عالقه ندارند ایران و انقالب اسالمی پابرجا بماند. 
اگر عالقه مند به ایران، اســالم و آسایش و رفاه 
مردم هستیم باید به تحول در کشور کمک کنیم. 
کشور در آســتانه یک جراحی بزرگ اقتصادی 
است. کمک به مجلس، دولت و دستگاه قضایی 
در تســریع این جراحی بزرگ یــک امر قطعی 
است. اگر قرار است که ایران ساخته شود باید بر 
دوش همه ساخته شود؛ نه بخشی از افراد جامعه. 
همه مردم و نهادها باید در صحنه حضور داشته 
باشند. رقابت های بین جریانی نباید مانع کمک 
جریانات به یکدیگر شود. باید امروز این جراحی 
بزرگ و اقدام شجاعانه دولت و مجلس و دستگاه 
قضایی پاس داشته شود.« زاکانی ادامه داد: »در 
ایران اسالمی در تالش برای ساختن الگوی کامل 
و منطقی و درست در جهت الگو قرارگرفتن برای 
سایر ملت ها هستیم. البته تمام تالش دشمن هم 
معطوف به این است که جنگ روانی کارآمدی 
و ناکارآمدی در کشــور راه بیندازد و امید را در 
جامعه و در بین مردم خشک کند و ماحصل این 
یأس آفرینی، مردم را به عنــوان یک پایه جدی 
اصل انقالب در مقابل آن قرار دهد. توجه به ایجاد 
کارآمدی و زمینه امیدآفرینی در جامعه وظیفه 
همه ماست و باید توجه داشته باشیم امید را در 
جامعه احیا کنیم و هرگونه نقد و پیشنهاد افراد، 

به کارآمدی نظام کمک کند.«

شعار ما، تهران، شهر تالش و سرزندگی است 
زاکانی با این مقدمه ســراغ موضوعات مربوط 
به تهران رفت؛ چنان که به قدمت 7هزار ســاله 
این شهر و گذشت بیش از 200سال از پایتخت 
شدنش اشاره کرد و ســپس گفت: »شهر تهران 
بیش از ۹میلیون و ۶00هزار نفر به صورت ثابت 
جمعیت دارد و روزانه بالغ بر ۱3میلیون نفر در آن 
حضور دارند. هرقدر تالش شود کم است و مردم 
فراتر از تالش های مدیریت شهری ارزش دارند. 
چشم انداز مدیریت شهری تبدیل تهران به الگوی 
کالنشهر جهان اسالم است. همچنین گفتمان 
مدیریت شهری برابر با خدمت و پیشرفت و شعار 
آن برابر با تهران، شهر تالش و سرزندگی است. 
مدیریت ما نیز مدیریتی مشــارکتی با نهادهای 
انقالبی و مؤثر، نخبگان، شــهروندان و... است تا 
برهم انباشتگی مشــکالت امروز با فکر و توان 
شهروندان رفع شود. در شــهر تهران بن بستی 

وجود ندارد.«

او افزود: »به رغم وجود مشــکالت ما بن بستی 
نداریم و این مشــکالت و موانع راه ما را نبسته و 
امید ما را کم نکرده، بلکه مسئولیت و تالش ما را 
افزون کرده است. باید با تالش بتوانیم کار جدی 

و اساسی داشته باشیم.«
او ســپس یک خبر مختص جامعه خبرنگاری و 
روزنامه نگاری داشت و در این باره اعالم کرد: »از 
طریق پیوســتگی با جامعه خبرنگاران تاسیس 
خانه خبرنگاران را مدنظر داریم. باید مسیری را 
در این راه فراهم کنیم. بنده نیز در زمانی نشریه 
داشتم و همراه و همکار شما بودم. امیدواریم در 

آینده نیز همکاری خوبی با هم داشته باشیم.«

به دور از تراکم فروشی، شــهر را به سمت 
نوسازی پیش می بریم

شهردار تهران دیروز همچنین درباره موضوعات 
ساخت و ساز، نوسازی و اوضاع مسکن توضیحاتی  
را ارائه کرد. زاکانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری 
درباره جلوگیری از فروش تراکــم در این دوره 
گفت: »ما تراکم فروشــی را برای خودمان خط 
قرمــز می دانیم و تا امــروز نیز تراکم فروشــی 
نکردیم، اما به دنبال رونق ساخت وساز هستیم. 
تهران ۱2هزار بافــت ناپایــدار و ۴۵۶0هکتار 
بافت فرســوده دارد. اگر ساخت وســاز را ادامه 
ندهیم تهران روی ســر مردم خراب می شود. بر 
همین اساس ساخت ۱80هزار واحد را در سال 
متعهد شــدیم که نقش آفرینی داشته باشیم؛ 
چراکه قانون اساسی و قانون شهرداری ها، ورود 
شهرداری ها را به مســکن تکلیف کرده است.« 
او با بیان اینکه پروانه برج های در حال ســاخت 
شهر مربوط به دوره گذشــته است، افزود: »اگر 
در دوره های گذشته به این بخش ورود نکردند، 
درواقع مسئولیت خود را انجام نداده اند. اگر مردم 
ســاختمان بلندمرتبه ای را  در شــهر می بینند 
که در حال ساخت اســت، عمده آنها مربوط به 
پروانه هایی اســت که از قبل داده شده؛ هرچند 
بلندمرتبه سازی نیز در شــهر مجاز و ۱۱طبقه 
برای آن متعارف است. بلندمرتبه سازی در برخی 
از پهنه های شهر مشکلی ندارد، اما برای آن باید 
مجوزها را دریافت کنند.« او با بیان اینکه امروز 
مسئله مسکن بالی جان مردم شده و یک فرد، 
دوسوم حقوق خود را برای مسکن هزینه می کند، 
گفت: »خرید مسکن برای یک کارمند ۶۶سال 
طول می کشد؛ به طوری که تهیه مسکن به آرزو 

تبدیل شده است. باید شرایط را به سمت نوسازی 
شهری ببریم تا هم ایمنی را فراهم و هم موضوع 
مسکن را حل کنیم و نقش آفرین در بحث مسکن 

باشیم.«

دزد- دزد نکردم و سراغ گردن کلفت ها رفتم
شــهردار در بخش دیگری از نشســت خبری، 
در پاســخ به ســؤال خبرنــگاری درخصوص 
فسادستیزی گفت: »در گذشــته نیز دزد- دزد 
نکردم و سراغ گردن کلفت ها رفتم که هر کسی 
هم در مقابل ما در دســتگاه قضا مدعی شــد، 
مغلوب شده اســت؛ چون با ســند حرف زدم. 
امروز نیاز به مصاحبه و اعالم بــرای مواجهه با 
فساد ندارم. باید اقدام کنم. ما مبارزه با فساد را 
در بوق و کرنا نمی کنیــم و وقتی حقی از حقوق 
به شــهر برگشــت، خبر آن را اعالم می کنیم. 
در بحث شهروند، نیز شــهروند را ۶00میلیارد 
قیمت گذاری کرده بودند و از قبل در بحث قضایی 
نیز این موضوع دنبال شــد. در حوزه قضایی نیز 
حرف ما پیش رفت و منطق پیش روی ماست. ما 
مکلفیم با فساد برخورد کنیم امروز مسئول این 
کار هســتم.« زاکانی در رابطه با همکاری سپاه 
هم گفت: »اینکه در دوران مدیریت ۱2ســاله 
آقای قالیباف ارتباط با ســپاه بــوده باید بگویم 
که این ارتباط از قبل از دوره ایشــان هم بوده و 
بعد از آن نیز وجود داشته اســت. قرارگاه خاتم 
در همه دوره ها با شــهرداری همکاری داشته؛ 
زیراکه تــوان انجام پروژه های بــزرگ را دارد و 
همه شهرداران به این مسئله اقبال داشتند؛ مگر 
کسی که می خواســته برخورد سیاسی کند. در 
برخی کشورها مجموعه های قدرتمند اقتصادی 
وجود دارند که وابسته به مجموعه های نظامی 
آنها هستند. بر همین اســاس مجموعه قرارگاه 
و سپاه در ۱۱8کشــور پروژه اجرا می کند.« او با 
تأکید بر اینکه بخش حقوقی شهرداری به شدت 
تقویت شده است، افزود: »هم اکنون پرونده های 
چند هزار میلیــاردی به نفع شــهرداری ختم 
می شود. بعضا در گذشته پیگیری درستی صورت 
نمی گرفت و از حقوق مردم صیانت نمی شــد. 
امیدواریم که پرونده هــای  کیفری مان کاهش 
یابد و پرونده هایی که در دستگاه قضاست به نفع 
مردم، حق و حقیقت حل شود و در مواردی که 
جرم مربوط به شهرداری  است، زمینه تخلف را 

از بین ببریم.«

خدمت برای مردم بن بست ندارد
شهردار تهران در نشست خبری دیروز به طور مفصل به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد

غرس »درخت تولد« در بوستان زندگی

بررسی ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری 

 با حضور مدیرکل اداره سالمت شــهرداری تهران و  به مناسبت هفته سالمت، طرح 

سالمت
»کاشت درخت تولد« به نام نوزادان تازه متولد شده در بوستان زندگی برگزار شد. به 
گزارش همشهری، حمید صاحب در این مراسم گفت: کاشت درخت تولد، با هدف ارج 
نهادن به نهاد خانواده و فرزندان به عنوان سرمایه های زندگی، توجه به محیط زیست و تلفیقی از شعار 
»سالمت سیاره ما، سالمت ما و سالمت ما حال خوب ما« انجام شده است. صاحب با اشاره به اجرای 
سیاست های تنظیم جمعیتی کشور برای جلوگیری از پیر شــدن جامعه، افزود: اداره کل سالمت 
شهرداری تهران تالش می کند با ارائه خدمات مشــاوره ای و بهداشتی به شهروندان و ایجاد بستری 

مناسب برای کودکان، تهران را به شهری سالم و پویا برای مادران و کودکان تبدیل کند.
در این مراسم تعدادی نهال  به نام نوزادان تازه متولد شده از سوی شهروندان با مشارکت مدیرکل سالمت 
شهرداری و معاون اجتماعی منطقه۱۱ در بوستان زندگی کاشته شد. نقاشی کودکان روی بنر، پیاده 

روی اعضای کانون مادرانه و کودکان پیش دبستانی نیز بخش دیگری از این مراسم بود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر 

شورا
تهران از بررسی دو فوریت طرح 
»اعطای مهلــت زمان پرداخت 
فرم های اعــالم عوارض ســاختمانی صادره در 
اسفندماه سال۱۴00 و همچنین بررسی طرح 
»الزام شهرداری تهران به ارائه الیحه ایجاد درگاه 
واحد صدور مجوزهای شهرداری در صحن شورا 
خبر داد. به گزارش همشهری، علیرضا نادعلی با 
اشــاره به برگزاری شصت و ســومین جلسه از 
ششمین دوره شورای اسالمی شهر تهران در روز 

سه شنبه بیستم اردیبهشت۱۴0۱ گفت: در این 
جلسه که با حضور رئیس ستاد مقابله با کرونای 
شهر تهران برگزار خواهد شــد از خانواده های 
شهدای مدافع ســالمت تجلیل به عمل خواهد 
آمد. وی در ادامه گفت: بررســی الیحه شهردار 
تهران درخصــوص »معرفی 7نفــر از کارکنان 
رسمی شــهرداری تهران براي انتصاب به عنوان 
قائم مقام ذیحســاب« و تعیین تکلیف 2۶پالک 
ثبتی از حیث باغ یا غیرباغ بــودن نیز امروز در 

دستورکار اعضا قرار دارد. 

اعدادی که شهردار گفت
شهردار تهران دیروز از اقدامات انجام شده و برنامه ها و طرح های 
فراوانی که در دستور کار قرار دارد، صحبت کرد که خالصه ای 
از آنها را در ادامه می خوانید. در این بین، به گفته علیرضا زاکانی 
سال ۱۴0۱مختص کارهای کوتاه مدت است. تا شهریور ۱۴03 
نیز برای کارهای میان مدت و مابقی هم به کارهای بلندمدت 

اختصاص داده شده است.

کالن پروژه های پایتخت
  ۹0 کالن پروژه  و ۱2سیاســت در دستور کار 

شهرداری تهران قرار دارد.
  ۴8۵ پروژه در جدول برنامه  شهرداری درنظر 

گرفته  شده است.

کاهش زمان صدور پروانه
  ۱20 مرحله هم اکنون برای صدور پروانه وجود 

دارد.
  2ماه زمــان صدور پروانه در پایــان خرداد ماه 

خواهد بود.
  ۶ماه کاهش زمان صدور پروانــه، در عمل به میزان یک دور 

بازگشت سرمایه به سرمایه گذار است.

بودجه شهرداری
  7۴درصد از بودجه در سال ۱3۹۹ محقق شده بود.

  ۹۴ درصد از بودجه در سال ۱۴00محقق شده است.

افزایش بازارهای میوه و تره بار 
  3۱ بازارچه تا پایان سال گذشته به ظرفیت های 

موجود اضافه شده است.
  ۱00بازارچه امســال و ۱00 بازارچه هم سال 

آینده اضافه خواهد شد.
  ۵00 بازارچه تا سال ۱۴02 در اختیار شهروندان قرار خواهد 

داشت.

ساماندهی معتادان متجاهر پایتخت 
  مناطــق ۴، ۵، ۱2، ۱۵، ۱۶، ۱۹ و 2 نواحــی قرمز در حوزه 
پاتوق های معتادان متجاهر داشــتند که 3هــزار نفر افزایش 

زیرساخت قرارگاه آسیب های اجتماعی است.
  300 خانه پالک قرمز در تهران شناسایی شده است.

  3کارگروه کــودکان کار )۴00کــودک کار(، خانواده های 
معتادین متجاهر و زندانیان تشکیل خواهد شد.

عملیات عمرانی
  ۱.۵درصد از ترافیــک کل تهران و ۵.۵ درصد 
ترافیک شــرق تهران با تکمیل بزرگراه شهید 

شوشتری کم خواهد شد.
  700 کیلومتر راه مردم تهران با اصالح ۹8تقاطع  در بزرگراه ها 

کوتاه می شود.
  20 تقاطع امسال اصالح می شود.

  3ســال مدت زمان درنظر گرفته شــده برای پروژه شهید 
متوسلیان )۹.۵کیلومتر( است که 3الین حرکتی و یک خط 
اضطرار دارد و در مناقصه آن از رقابت مجموعه های خصوصی 

استفاده خواهد شد.
  700 کیلومتر طول شــبکه مورد نیاز جمــع آوری آب های 
سطحی است که بخش زیادی از آنچه باقیمانده )۱70کیلومتر( 

امسال تکمیل می شود.
  2 کارخانه تامین آسفالت تاسیس و یک کارخانه بازسازی و 

یک کارخانه اضافه می شود.
  ۶00 هزار تن ظرفیت تولید آسفالت ساالنه در کارخانه های 

شهرداری است.
  2میلیون تن ظرفیت تولید آسفالت در پایان امسال خواهد 

بود.

مترو
  2۵00دستگاه واگن الزم است تا سهم مترو از 
جابه جایی های درون شهر به ۶میلیون مسافر در 

روز برسد.
  ۱۵00 واگن برای جابه جایی مسافران موجود است که ۱000 

واگن کمبود را نشان می دهد.
  دوسوم واگن های موجود نیاز به بازسازی دارند.

  ۴خط دیگر مترو در دستور ساخت قرار دارد.
  ۱۵0کیلومتر طول خطوط جدید است که شامل ۱38ایستگاه 

می شود.
  200 هزار میلیارد تومان هزینه ســاخت خطوط جدید در 

افق۱۴0۵ است.
  20ایستگاه با بهره برداری از خط 7مترو وارد شبکه می شود.

  700دستگاه واگن با کمک دولت بازسازی می شود.
  ۶30 واگن مترو توسط طرف چینی به صورت فاینانس توافق 
شده بود و تنها معطل پرداخت ۱۵درصد سهم مالی بودیم که 

این مهم انجام شد.
  ۱0۵ قطار ملی در مرحله مذاکرات ساخت قرار دارد.

  ۱۵سال زمان تکمیل خطوط مورد نیاز کاهش می یابد؛ یعنی 
به جای افق ۱۴20، در سال ۱۴0۵خطوط تکمیل می شوند.

اتوبوس
  222۵دستگاه اتوبوس تحویل مدیریت شهری 
شد که در این میان نیمی از آنها نیاز به بازسازی 

داشتند.
  ۱7۵ دستگاه براساس قرارداد با ایران خودرو ساخته می شود 

که ۱20دستگاه آن تحویل داده شده است.
  ۵00 اتوبوس تعمیر و مخازن گاز آنها تعویض می شود.

  32۵0دستگاه اتوبوس جدید امسال وارد شبکه اتوبوسرانی 
می شود.

  ۹00دستگاه اتوبوس براساس تعهد وزارت کشور به تهران 
داده می شود.

  ۱۴00اتوبوس از سوی شهرداری ساخته می شود.
  ۱000اتوبوس مجوز واردات گرفته است.

  ۵0دستگاه اتوبوس برقی طی قراردادی خریداری می شود.

 مبارزه با فساد
  ۵هزار میلیارد امکان را در این مدت به حق و حقوق شــهر 

برگرداندیم. اگر این مبلغ به روز شود ۱0 هزار میلیارد است.

نقل قول  عددخبر

نوسازی ناوگان با واردات خودرو
  هیات دولت محلی است که به صورت مستقیم ایده های 
شهر تهران بیان می شــود و به صورت مستقیم در معرض 
تغییر و تحوالت کشور قرار می گیریم. روز گذشته مصوبه ای 
در هیات دولت داشتیم که بند »۵« آن مربوط به شهرداری 
تهران بود. این طرح پیشنهاد خود شــهرداری بود تا بر این 
اساس بتواند درصورت وجود سرمایه گذار، نوسازی و افزایش 
ناوگان را از طریق واردات خودرو هم انجام دهد. نامه ای در 
گذشته مبنی برتامین ۵0 هزار دستگاه خودرو ارسال شده 
بود که موافقت از وزرا را دریافت کردیم و در کارگروه دولت و 

هیات دولت هم در روز یکشنبه پیش مصوب شد.

  تفاهمی به امضاء رســید تا فضــای مجموعه جنگ افزار 
خیابان پیروزی به سرانه فضای سبز شهر تهران تبدیل شود. 
این طرح در شورای شهرسازی مصوب شد تا با سهم ۶۵-3۵ 
این تفاهم اجرا شود و تا 3 ماه دیگر به شهرداری تحویل شود. 
قدرالسهم شــهرداری ۱۱ هکتار مشخص شــده است تا به 
فضای سبز شهر اضافه شود. همچنین تفاهم دوشان تپه نیز 
درحال پیگیری است تا 72 هکتار به فضای سبز شهر تهران 
اضافه شود و دسترســی  خیابان پیروزی به دماوند پس از 
سال ها فراهم می  شود.همچنین ۵پارک بانوان به پارک های 

موجود بانوان اضافه می شود.

   آلودگی هوا یک موضوع ملی است و 23 دستگاه مسئول 
آن هســتند. تمهیدات جدی در شــهرداری برای کاهش 
آالینده هــای مربوط بــه منابع متحرک صــورت گرفته تا 
ســاماندهی و نوســازی ناوگان حمل و نقلی سبب کاهش 
آلودگی هوا شــود. شهرداری به ســمتی حرکت می کند تا 
موتورهای کاربراتوری را به انژکتوری و ســپس به ســمت 
موتورهای برقی و خودروهای هیبریــدی  تبدیل کند. باید 
از طریق بازســازی و نصــب فیلتــر دوده روی اتوبوس ها، 
آلودگی های گازی را کاهش داد. مشکل عمده تهران ذرات 
معلق است چرا که ســطح آالینده های گازی طی سال های 
گذشته کاهش یافته است. . البته بخشی از آلودگی هوا هم 
مربوط به شرایط اقلیمی جهانی و  کشورهای همسایه است 
که از عهده شهرداری خارج است و محیط زیست باید به آن 

بپردازد.

  شهردار تهران در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر تحریم ها 
در مدیریت شهر، گفت: »پیش از این گفتم که مشکالت 
80درصد به مدیریت و 20درصد بــه تحریم ارتباط دارد 
و االن قائلم که میــزان تأثیر تحریم کمتر از این اســت. 
گشایش های جدی با حرکت درست دولت در حال انجام 
است اما همچنان تحریم اثر خود را دارد« زاکانی اضافه کرد: 
»وقتی شهردار شدم دیدیم چقدر می شود کار کرد و قبلی ها 
به بهانه تحریم کار نمی کردند و این واقعیت است که نباید 
زندگی مردم را به تحریم گره بزنیم. دولت قبل این کار را 
کرد، اما دولت فعلی زندگی مردم را به تحریم گره نزد.« او 
در انتهای نشست خبری هم درباره ثبت مشخصات امالک 
شهرداری گفت: »کار جدی دیگر نیز ثبت مشخصات امالک 
است. این کار همچنان ادامه دارد؛ اطالعات امالک را بین 
مجموعه های مختلف که با ما مشــارکت می کنند تقسیم 
می کنیم تا کســی نتواند میزان امالک را دستکاری کند. 
امالک شهرداری مانند چاه نفت اســت که ما عالقه ای به 
خام فروشی آن نداریم. تالش می کنیم به صورت کارسازی 
شــده آن را با یک ارزش افزوده باالتر در خدمت مردم قرار 
دهیم. امیدواریم ایــن کار را از طریق بورس پیش ببریم و 

منتظر نظر نهایی بورس هستیم.«
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با ثبت طرح دوفوریتی کنترل و 

مسکن
ســاماندهی اجاره بهــای امالک 
مســکونی در مجلس، یک عضو 
دیگر به تیم نجات بــازار اجاره اضافه شــد؛ اما 
همچنان اصرار سیاستگذاران برای اختراع دوباره 
چــرخ و بی توجهی بــه تجربیات موفــق نظام 
اجاره داری دنیا، مسئله ای است که خوش بینی به 

موفقیت آنها را کمرنگ می کند.
به گزارش همشــهری، بازارهای مسکن و اجاره 
ایران به دلیل نبود پایگاه اطالعاتی جامع و شفاف 
درگیــر وضعیتی شــده که حتــی در آزادترین 
اقتصادهای دنیا نیز مسبوق به سابقه نیست. در 
این میان، نبود عزم جدی برای ارتقا یا تغییر روابط 
موجر و مستأجر، شرایط بازار اجاره به طور کامل 
علیه مستأجران شده و هزینه این اتفاق هرساله 
از جیب خانوارهای مســتأجر پرداخت می شود؛ 
به گونه ای که طبق آمارهای رسمی، سهم هزینه 
مسکن در ســبد هزینه خانوارهای ایرانی به طور 
میانگین به ۱.۷ برابر اتحادیه اروپا و منطقه یورو 

رسیده است.

اصراروزارتراهبهتجربهشکستخورده
مناســبات بازار مســکن به گونه ای است که هم 
تکانه های تورمی را جذب می کند و هم به سادگی 
توسط بازیگران بزرگ بازار دست کاری می شود؛ 
ازاین رو اثرپذیری مستقیم بازار اجاره از اتفاقات 
بازار مســکن و غیبت نهاد تنظیم گر در آن سبب 
شده این تکانه ها به بدترین شکل ممکن توسط 
مســتأجران که عمدتاً اقشــار ضعیف و متوسط 
جامعه هستند، احساس شود. در سال ۱399و در 
شرایطی که اجرای محدودیت های سخت گیرانه 
برای مقابله با همه گیری کووید- ۱9، اقتصاد ایران 
را در وضعیت اضطرار قرار داده بود، ستاد مقابله 
با کرونا تصمیم گرفت به منظور حفاظت موقتی 
از اقشار آسیب پذیر به ویژه مستأجران وارد عمل 
شود و به همین واســطه در 2مصوبه پی درپی در 
سال های ۱399و ۱400، حکم به تمدید خودکار 
قراردادهای اجاره با نرخ تعزیر 25درصد در تهران، 
20درصد در کالنشهرها و ۱5درصد در سایر نقاط 
شهری داد. البته این مصوبه ضمانت اجرایی کافی 
نداشــت و میزان موفقیت آن در مقایســه بازار 

6.5میلیون نفری اجاره چندان قابل توجه نبود؛ اما 
به واسطه سخت شدن فرایند دریافت حکم تخلیه 
امالک اســتیجاری از مراجع قضایی و شوراهای 
حل اختالف، عماًل مستأجرانی که توانایی مالی 
آنها کمتر از قیمت گذاری بازار بود، می توانستند 
روی استمرار ســکونت خود در ملک استیجاری 
پافشاری کنند و درنهایت به قیمت جنگ اعصاب 
با موجر و مراجعه به شورای حل اختالف، از گزند 

تورم سنگین بازار اجاره در امان بمانند. 
در ادامه، این مصوبه، از اواخر پارسال و با فروکش 
کردن موج های شــیوع کرونا، عماًل از سوی بازار 
پس زده شد و مســتأجرانی که در یکی دو سال 
اخیر از این مصوبه برخوردار شــده بودند، یکباره 
با جهش بیش از صددرصدی قیمت پیشنهادی 
موجران مواجه شدند و خوش نشینی آنها به پایان 
رســید؛ اما حاال دوباره وزارت راه و شهرســازی 
درخواست داده است مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
با تغییراتی در نرخ افزایش اجرایی شود تا به زعم 
متولیان حوزه مســکن و اجاره در این وزارتخانه، 
ثمرات و دستاوردهای این مصوبه در ساماندهی 
بازار اجاره ادامه پیدا کند. این در حالی است که 
حتی مراجع رسمی انتشار آمار، ازجمله مرکز آمار 
ایران، رشــد قیمت اجاره در قراردادهای اجاره 
تمدیدی در 2 سال اخیر را ساالنه باالی 40درصد 
اعالم می کنند که مهر تأییدی بــر بی اثری این 

مصوبه برای بخش عمده بازار است.

ابتکارمجلسبرایساماندهیبازاراجاره
در آستانه فصل جابه جایی مســتأجران در بازار 
مســکن، برخــی از نماینــدگان مجلس طرح 
دوفوریتی »کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک 
مســکونی« را ارائه داده اند که در سامانه مجلس 
ثبت شــده و به زودی باید درباره آن رأی گیری 
شــود. علی خضریان، نماینده تهران در مجلس 
با ارائه توضیحاتی دربــاره جزئیات این طرح، به 
ایسنا گفته اســت: بخش قابل توجهی از هزینه 
خانوارها به پرداخت اجاره بهای منزل اختصاص 
دارد و رشد افسارگسیخته نرخ اجاره منازل باعث 
ایجاد مشــکالت زیادی برای مردم شــده است؛ 
باوجوداین، هیچ راهکار کنترلی یا قیمت گذاری 
درخصــوص این موضوع مهم صــورت نگرفته و 
الزم اســت با مالحظه اصــول و قواعد حقوقی و 
فقهی راهکار مناســبی در این زمینه اندیشیده 
شود. آنگونه که از اظهارات خضریان برمی آید، در 
طرح مجلس بر مشکالت قوانین حقوقی و فقهی 
برای قراردادهای اجاره تمرکز شده و قرار است با 
اصالح این مشکالت کار ســاماندهی بازار اجاره 
جلو برده شود؛ چراکه از منظر حقوقی طبق اصل 
آزادی قراردادها و براساس قواعد فقهی طبق اصل 
تسلیط، مداخله اشــخاص ثالث ازجمله دولت و 
حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل 
تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان 
مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع است و دخالت 
قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور 
و نحوه توافقات اشــخاص در عقــود و معامالت 
خصوصی، ازنظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد 

شورای نگهبان واقع خواهد شد. 
از سوی دیگر، در بازار اجاره ایران، دریافت اجاره بها 
توســط موجران، یکــی از راه هــای درآمدزایی 
محسوب می شود و دخل و تصرف در آن می تواند 
به مشکل سازی برای قشر دیگری از جامعه منجر 
شود؛ اما آنگونه که در طرح مجلس نیز مدنظر قرار 
گرفته، حاکمیت می تواند در راستای ساماندهی 
این درآمدها با اتخاذ سیاســت های تشــویقی و 
تنبیهی، صاحبخانه ها را به رعایت الگوهای مناسب 
با احوال مستأجران مانند دریافت اجاره بهای کمتر 
و عقد قرارداد بلندمدت تر تشویق کند و در مقابل 
برای کسانی که برخالف الگوها رفتار کرده و مثاًل 

اجاره را بیش از نرخ تورم رســمی کشور افزایش 
می دهند، سیاســت های تنبیهی مانند مالیات 
مضاعف اعمال کند. تشــویق موجران منصف با 
ارائه امتیاز دریافت تســهیالت خرید و بازسازی 
مســکن به صورت خارج از نوبت و بــا تضامین و 
نحــوه بازپرداخت آســان تر و همچنین تخفیف 
در عوارض و مالیات وصولــی از آنها نیز ازجمله 
راهکارهایی است که در طرح دوفوریتی مجلس 

ارائه شده است.

پاشنهآشیلسیاستهایاجارهای
کارشناسان متفق القول هستند که تا وقتی مسکن 
کاالی سرمایه ای باشد و راه تخلیه تبعات اقتصاد 
کالن در این حوزه مســدود نشود، تنش قیمتی 
جزء جدانشدنی مســکن خواهد بود و این مهم 
بدون تجهیز یک پایگاه اطالعاتی جامع و شفاف 
و اعمال سیاست های قاطع در مورد نحوه و میزان 
مالکیت زمین شهری و واحد مسکونی امکان پذیر 
نخواهد بود. از ســوی دیگر، در بازار اجاره نیز تا 
زمانی که ســامانه ملی امالک و اسکان به صورت 
کامل و اصولی راه اندازی نشود و وضعیت سکونت 
و مالکیت افراد مشــخص نباشد، عماًل حکمرانی 
بر قراردادهای اجاره به نحوی که به ســاماندهی 
بازار منجر شــود، امکان پذیر نیســت؛ ازاین رو 
سیاستگذاران در دولت و مجلس، به جای تالش 
برای اختراع دوباره چرخ، بهتر است یک بار الگوی 
موفق یک کشــور توســعه یافته در بازار اجاره را 
مطالعه کرده و آن را نعل به نعل در کشــور پیاده 

کنند.

گروه نجات بازار اجاره
مجلس هم طرحی دوفوریتی برای ساماندهی بازار اجاره ارائه داد

از منظــر حقوقــی طبــق اصــل آزادی 
قراردادها و بر اساس قواعد فقهی طبق 
اصل تســلیط، مداخله اشخاص ثالث 
از جملــه دولــت و حاکمیــت در حــوزه 
توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین 
میزان ثمــن معامله، میــزان اجاره بها، 
میــزان مهریــه و نحــوه پرداخــت آنهــا 

ممنوع است

اثرپذیــری مســتقیم بــازار اجــاره از 
اتفاقــات بــازار مســکن و غیبــت نهــاد 
ایــن  شــده  ســبب  آن  در  تنظيم گــر 
تکانه ها به بدترین شکل ممکن توسط 
مســتأجران که عمدتاً اقشــار ضعیف و 
متوسط جامعه هستند، احساس شود

بازوی تحقیقاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داد
تبسنجتورمخوراکیها

مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از اوج گیری تورم خوراکی ها در فروردین امسال خبر 
داد و اعالم کرد: متوســط قیمت 8۷.5درصد از اقالم منتخب 
خوراکی خانوارهای ایرانی فراتر از حد بحرانی قیمت ها قرار دارند 
و میانگین قیمت اقالم دیگر هم در وضع هشــدار قرار گرفته و 

احتمال ورود این کاالها به محدوده بحران وجود دارد.
به گزارش همشــهری، بازوی تحقیقاتــی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی می گوید: در فروردین ماه امسال به طور میانگین 
قیمت 8۷.5درصد از اقالم خوراکی منتخب شامل برنج ایرانی و 
خارجی درجه یک، گوشت مرغ، شیر پاستوریزه، ماست و پنیر 
پاستوریزه، تخم مرغ، کره پاستوریزه، روغن مایع، سیب، پرتقال، 
خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قندوشکر، 
رب گوجه فرنگی و چای بسته ای فراتر از حد بحرانی قیمت ها 
قرار دارند. این گزارش می افزاید: درخصوص بیشتراقالم مانند 
برنج درجه یک ایرانی، سیب زمینی، قندوشکر، خیار و رب گوجه 
روند صعودی قیمت ها مشاهده می شود و افزایش دوباره قیمت 
این کاالها دور از انتظار نیســت و افزون بر این میانگین قیمت 
اقالمی چون گوشت گوسفند و گوساله و پیاز در محدوده هشدار 

قرار گرفته است.
محدوده بحرانی قیمت ها به حدی از قیمت  کاالهای منتخب 
گفته می شود که از کنترل خارج شــده و استمرار آن می تواند 
به جهش تورمی منجر شــود. این حد براساس افزایش ماهانه 
حداکثر یک درصد برای قیمت هر کاال درنظر گرفته شده است. 
این محدوده برای یک دوره یکساله 24درصد تعیین شده است. 
به این ترتیب افزایش ماهانه حداکثر ۱.5درصد برای قیمت هر 
کاال و در یک دوره یکساله به میزان 8درصد به منزله ورود قیمت 
به مرحله هشدار است. مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی 
وزارت کار می گوید: شاید افزایش قیمت بسیاری از کاالها مانند 
سکه، ارز، خودرو و حتی مسکن مردم را به خروج از بازار و نادیده 
گرفتن تقاضا مجبور سازد اما در بازار مواد غذایی هرچه قدر هم 
که قیمت ها افزایش یابد بازهم تقاضا وجود دارد و کوچک ترین 
افزایش قیمت در بازار مصرفی مــواد غذایی بالفاصله زندگی و 

معیشت خانوارها را در تنگنا قرار می دهد.

سهمخوراکازسبدهزینهها
هرچند مرکز آمار ایران جزئیات درآمد و هزینه خانوار ها در سال 
گذشته را منتشر نکرده اما گزارش این مرکز از وضعیت دخل و 
خرج خانوارها نشان می دهد: متوسط هزینه  کل خالص ساالنه 
یک خانوار شهری در سال گذشــته بیش از 62 میلیون تومان 
بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 3۱ درصد افزایش 
داشته و درآمد خانوار روســتایی تقریبا نصف درآمد شهری ها 
بوده اســت. طبق این گزارش در بین هزینه هــای خوراکی و 
دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غالت، نان 
و فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم 2۱درصد و در بین 
هزینه های غیرخوراکی بیشــترین سهم با 50درصد مربوط به 
هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. انتظار می رود که 
سهم کاالهای خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوارهای 
ایرانی در سال گذشته با توجه به رشد تورم خوراکی ها افزایش 

را تجربه کرده باشد.

جدول: متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب به ریال
درصد رشدفروردین 1401فرورین 1400نام کاال

354837761609114.6برنج ایرانی
1363994168570123.6گوشت گوسفند
1231922162814332.2گوشت گوساله

27389132094017.2گوشت مرغ
11071614197928.2شیر پاستوریزه

13067819595950ماست پاستوریزه
20900929501841.2تخم مرغ

10283613164128کره پاستوریزه
15775324813357.3قند
13100720502654.6شکر

200103401547100.7رب گوجه
993515121430222.2چای

منبع:مرکزبرنامهریزیواطالعاتراهبردیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

توضیحتوانیردرباره
قبضهایعلیالحساببرق

شــرکت توانیر در واکنش به گزارش همشــهری بــا عنوان 
»حاشیه ســازی قبض های نجومی علی الحســاب برق/ پاسخ 
عجیب ادارت برق به معترضان« که در مورخ 5 اردیبهشت ماه 
در صفحه اقتصادی روزنامه منتشــر شده، توضیح داد. در متن 

توضیح این شرکت آمده است:
صورتحساب های برآوردی برق به منظور پیش آگاهی 

مشترکان از نحوه مصرف برق و مبلغ آن است. به نحوی 1
که براساس تحلیل روند مصرف در بازه زمانی یک ماهه،  مشترک 
از میــزان مصــرف و قبض برق خــود آگاه می شــود. در حال 
حاضرخطای بــرآوردی کمتر از ۱0 درصد اســت پیش بینی 
می شود با اصالح مدل های کنونی خطای برآوردی کاهش یابد. 
صورت حساب های قطعی صادر شده مشترکان پس از 

قرائت حضوری صادر و مــالک نهایی، هزینه مصرفی 2
مشــترک خواهد بود. در صورت خطای احتمالــی برآوردی،  

براساس قرائت قطعی اصالح خواهد شد. 
همه پرداخت های مشــترکان بابــت هزینه های برق 

مصرفی به عنوان مطالبات آنها منظور و با هزینه های 3
قطعی مصرف برق پایاپا می شود. بنابراین، در صورتی که قبوض 
برآوردی در پایان دوره نیاز به اصالح داشته باشد پرداختی آن ها 

به صورت کامل در نظر گرفته می شود.  
همان گونه که در متن خبر آمده است: بخشی از نگرانی 

مشترکان اختصاص به موجران و مستاجران در زمان 4
جابجایی دارد که این مشترکان می تواند با مراجعه به اپلیکشن 
برق من و ابزارهای تعبیه شده در آن نســبت به خود اظهاری 
مصرف برق در هر زمان اقدام  و  با دریافت صورت حساب قطعی 

میان دوره اقدام کنند. 
در انتها تاکید می شود از هیچ مشترکی بابت بهای برق 

بیش از نرخ های مصوب مبلغی دریافت نخواهد شــد. 5
مشترکان در صورت اعتراض به قبض برق خود به اپلیکشن برق 
من مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند تا موضوع در اسرع وقت 

رسیدگی و نتیجه نهایی به مشترک اعالم شود. 

گرهوارداتخودروبازمیشود
قربانعلی دری نجف آبــادی، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع 
با واردات خودرو مخالفتــی ندارد، گفت: 
واردات خودرو جزو اختیارات دولت است 
و برای این مهم نیاز به مصوبه این مجمع ندارد. اگر این مهم به 
قانون تبدیل شود دیگر قابل تغییر نیست. به گفته او، سران قوا 
سال های قبل بنا به دالیل مختلف واردات خودرو را منع کردند 
که زمان آن در اواخر اردیبهشــت ماه جاری به پایان می رسد و 
دولت باید برای واردات یا منع واردات خودرو تصمیم گیری کند. 
دری نجف آبادی همچنین گفته است: منزلت ملت ما هم بسیار 
بیشتر از آن است که هم پولشان را بگیریم و هم با خودروهای 
بی کیفیت جانشــان را به خطر بیندازیم؛ بنابراین همه وظیفه 
دارند یک بار برای همیشه به این مشــکل رسیدگی کنند و با 
تولید خودروهای باکیفیت هم سالمت،  شأن و منزلت هموطنان 
حفظ شود و هم زمینه صادرات خودروی ایرانی به تمام جهان 

فراهم شود.
این اظهارنظر صریح یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نشان می دهد واردات خودرو با منع قانونی مواجه نیست 
و دست دولت برای تصمیم گیری باز اســت. در نتیجه انتظار 
می رود راه برای ورود خودروهای خارجی از خردادماه باز شود. 
البته محدود کردن تعداد واردات خودرو به میزانی که تقاضای 
مصرف کنندگان را پوشش ندهد، نه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه 
می تواند فسادآفرین باشد. راه این است که اگر می خواهیم بازار 
خودرو سامان و کیفیت افزایش یابد، راه را برای آزادسازی صنعت 
خودرو از دخالت دولت ها و همچنین رقابت در واردات باز کنیم. 
البته این واردات باید از محل ارز مطمئن بدون خدشه در ذخایر 
ارزی دولت و بانک مرکزی باشد. نتیجه اینکه طلسم منع واردات 
خودرو باید شکسته شود و هیچ مصلحتی در این عرصه مهم تر از 
امنیت مردم و رضایت آنها نیست و حق مردم را باید پاس بداریم 

و دنبال رانت از سیاه  بازار خودرو نباشیم.

چهره روز

جوابیه

بازگشتسازنده
خبر:طی مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید، پروانه ساخت یک شهرک 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان بوشهر 
واگذار شــد؛ شــهری که لقب نخســتین شهرک 
خصوصی ایران هم به آن الحاق شــده و قرار است 
فاز اول آن به مساحت 23هکتار توسط سرمایه گذار 

بخش خصوصی احداث شود.
نقد:در بند نخستین و آخرین بودن، آن  هم در 
حوزه عقب مانده مسکن و شهرسازی نه تنها لطفی 
ندارد، بلکه اســتفاده از آن در شــرایطی که هنوز 
شاهکارهای شهرسازی مدرن ایران مانند شهرک 
اکباتان تهران در خاطره مردم زنده است، می توانند 
دارای بار منفی باشد. فارغ از این موضوع، می توان 
امیدوار بود که اجرای چنین طرحی که نتیجه آن 
باید احداث یک مجموعه شناسنامه دار و باکیفیت 
باشد، حرکتی در حوزه شهرسازی ایران ایجاد کند 
و مسیر جدیدی پیش روی متولیان حوزه مسکن 
باز کند تا به جای اندیشــیدن به پروژه سازی های 
فاقد جانمایی مناسب، پیگیر احداث بناهای مفید و 
مشکل گشا باشند. ساخت شهرک اکباتان تهران در 
سال۱345 توسط مرحوم رحمان گلزار شبستری، 
فارغ التحصیل دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران آغاز شد و نتیجه آن احداث سازه های مسکونی 
با مقاومت در برابر زمین لرزه تا 9ریشــتر، نورگیر 
و مشرف به فضای سبز گســترده بود. این سازه ها 
که همچنان با گذشــت 50سال از عمر آنها، قیمت 
فروش هر مترمربع آن از میانگین قیمت مســکن 
شهر تهران باالتر است، نمونه ای از کارآمدی نهفته 
در شهرک سازی خصوصی در ایران است که تکرار 
تجربه آن در 46شــهرک مدنظر شــرکت عمران 
شهرهای جدید برای احداث در ۱4استان، می تواند 
یک بازگشت ســازنده به توانمندی های مهندسی 

کشور باشد.

نقد  خبر

گزارش

با لغو عضویت یکی از اعضای باســابقه هیأت 
بخش 

خصوصی
نمایندگان اتاق بازرگانــی، صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران و همچنین ارسال پرونده یکی 
دیگر از اعضای باســابقه به کمیته انضباطی تب اختالفات در 

پارلمان بخش خصوصی ایران باال گرفت.
 به گزارش همشهری، دیروز معاونت  استان ها و تشکل های اتاق 
ایران اعالم کرد پیرو خروج سیدحمید حسینی از هیأت مدیره 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی 
ایران، عضویت او در هیأت نمایندگان دوره نهم اتاق ایران نیز 
لغو می شود. اتاق ایران همچنین به ادعای مجیدرضا حریری 
مبنی بر پرداخت رشوه های کالن در اتاق ایران واکنش نشان 
داد. حریری هم اکنون رئیس اتاق مشترک ایران و چین است 
که اخیرا اظهار کرده که برخی بنگاه های اقتصادی به اعضای 
هیأت نمایندگان اتــاق ایران رشــوه های 50میلیارد تومانی 
پرداخت کرده اند. او برخی بنگاه هــای اقتصادی دارای کارت 
بازرگانی را متهم کرده بود که با پرداخت رشوه های میلیاردی 
به مسئوالن اتاق های بازرگانی، می توانند مبلغ پرداختی بابت 
چهار در هزار سود خود به اتاق بازرگانی را کاهش دهند. اتاق 
ایران این ادعا را بی اساس و کذب خوانده و آن را در ادامه خط 
تخریب اتــاق بازرگانی به عنوان مهم تریــن نهاد مدنی بخش 

خصوصی دانسته است.
در اطالعیــه اتاق ایران آمده اســت: اینگونــه اظهارنظرهای 
بی اساس، سرمایه اجتماعی ۱3۷ ساله اتاق ایران را نشانه رفته 
و نتیجه ای جز بی اعتمادی جامعه به فعاالن واقعی و دلســوز 

اقتصاد و ترویج یاس و ناامیدی در میان مردم نخواهد داشت.
در این اطالعیه با اشــاره به ناکامی حریری در انتخابات هیأت 
نمایندگان اتاق ایران می گوید: او سابقه طرح چنین ادعاهای 
بی اساس و کذبی را دارد. اتهامات وارد شده اتفاق تازه ای نیست 

و از چشم اعضای اتاق ایران هرگز پنهان نمانده است.
به گزارش همشــهری، حریری گفته بود: اتاق بازرگانی خود 
مجری، ناظر و مرجع رســیدگی به تخلفات انتخاباتی است و 
این زمینه ساز فساد است. اما اتاق ایران در واکنش اعالم کرده 
عالوه بر ســازوکارهای نظارتی متعدد داخلی، به موجب ماده 
)6( قانون اتاق ایران، »شورای عالی نظارت« )متشکل از وزرای 
صنعت، اقتصاد و جهادکشــاورزی، رئیس سازمان استاندارد و 

رئیس و 2نایب رئیس اتاق ایران( باالترین رکن اتاق ایران بوده 
و بر عملکرد آن نظارت دقیق دارد. در بخشی از پاسخ اتاق ایران 
آمده اســت: با توجه به مفتوح بودن پرونده تخلفات و رعایت 
نشدن قوانین از سوی ایشان در کمیته انضباطی، به نظر می رسد 
این اظهارات نوعی فرار رو به جلو برای جوسازی علیه اتاق ایران 
و با هدف جلوگیری از رسیدگی به تخلفات و برخورد انضباطی 
با ایشان مطرح شده است. افزون بر این اتاق ایران حق پیگیری 
ادعاهای بی اساس حریری و اظهارات مشابه را برای خود محفوظ 
می داند. در روزهای اخیر برخی اعضای باسابقه اتاق ایران درباره 
نحوه دخل و خرج بودجه پارلمان بخش خصوصی ابهام هایی را 

مطرح کرده اند که هیأت رئیسه اتاق ایران آنها را رد کرده است.

تب اختالف در اتاق بازرگانی ایران باال گرفت
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52درصــد از جان باختگان در زمــان وقوع حوادث 
رانندگی در محل تصادف جان شــان را از دســت 
می  دهند، 6درصد حیــن انتقال به بیمارســتان و 
42درصد هم در بیمارســتان فــوت می کنند؛ این 
آماری است که روز گذشته تیمور حسینی، جانشین 
پلیس راهور ناجا در نشســت »ارائه گزارش نهایی 
ســند ملی ســالمت و ایمنی ترافیک« اعالم کرد. 
به گفته او، در کشــور ســاالنه حدود 16هــزار نفر 
جان شــان را در حوادث رانندگی از دست می دهند 
و بیش از 300هزار نفر هم مصدوم می شــوند که در 
خوش بینانه  تریــن حالت، درصورت معلول شــدن 
5درصد از این جمعیت، ســاالنه 15تا 16هزار نفر 
در کشــور بر اثر این حوادث معلول می  شوند. تقابل 
جاده، خودروهای ناایمن و رانندگان پرخطر، حوادث 
رانندگی و مرگ ناشی از آن را افزایش داده و براساس 
اعالم پزشکی قانونی آمار قربانیان حوادث رانندگی 
تنها در 9ماه ابتدای ســال 1400نســبت به سال 
99بیش از 11درصد افزایش داشــته اســت. حاال 
این ســؤال مطرح می شــود که چرا آمار فوتی های 

مصدومان حوادث رانندگی پــس از انتقال به مراکز 
درمانی، باالست؟ 

عوامل مؤثر در افزایش مرگ های رانندگی 
با اعالم این آمار، حمید سوری، رئیس مرکز تحقیقات 
ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی نکاتی را یادآور می شود. او 
آمار باالی فوت مصدومان حوادث رانندگی در مراکز 
درمانی را ناشی از چند عامل می داند و به همشهری 
می گوید: »عمده ترین این عوامل نبود مدیریت مناسب 
برای مصدومان اســت. طبق تحقیقی که چند سال 
پیش انجام شد یک مصدوم بعد از انتقال به بیمارستان 
پس از حــدود 19دقیقه خدمــات دریافت می کند. 
این عدد باالیی اســت و زمان طالیی درمان از دست 
می رود. نکته دوم هم این است که ما در کشور مرکز 
تروما به معنای واقعی نداریم. مرکز تروما جایی است 
که در زمان انتقال مصدوم فقط خدمات همان حوزه 
ارائه شود و بیماران دیگر در آنجا بستری نشوند. نکته 
سوم هم این است که بعضی اقدامات برای مصدومان، 
فوری و اورژانسی نیســت و مصدوم تا زمان دریافت 
آزمایش ها یا عکس و MRI معطل می شود و خدمات 
نمی گیــرد.« به گفته این متخصــص اپیدمیولوژی، 

به دلیل نبود مرکز ترومــای واقعی، انتقال مصدومان 
به مراکز درمانی هم گاهــی منجر به اختالل در روند 
درمان می شود؛ چون ممکن است متخصص مربوطه 
در آنجا حضور نداشــته باشد. به گفته سوری، کاهش 
مرگ، مصدومیت و معلولیت ناشی از سوانح ترافیکی، 
مقوله چند بعدی است و نباید فقط به مراحل و مسائل 
بعد از رخداد پرداخت: »برخــی امور به قبل از حادثه 
برمی گردد و برخی دیگر در زمان حادثه و بخشی هم 
پس از رخداد است. در مرحله پیش رخداد، ایمنی راه، 
ایمنی وسیله نقلیه، اعمال مقررات و قوانین، مدیریت 
سفر و کنترل رانندگان پرخطر اهمیت دارد. در مرحله 
رخداد هم هنوز مناطقی را در کشور داریم که سطح 
دسترسی به آنها کافی نیست و میانگین زمان رسیدن 
اورژانس باالست.« براساس اعالم سوری، به طور کلی 
در دنیا 2مدل برای انتقــال مصدومان حوادث وجود 
دارد؛ یکی آمریکایی - انگلیســی )انتقال مصدومان 
به مراکز درمانی( و دومی »فرانسوی - آلمانی« )ارائه 
خدمات درمانی در محل حادثه(. سیســتم مدیریت 
فوریت های پزشکی در ایران برگرفته از مدل »انگلیسی 
- آمریکایی« است و به دلیل تفاوت های جغرافیایی و 
تراکم جمعیت، مصدوم برای درمان به مراکز درمانی 

منتقل می شود.

تراژدی مرگ  های ترافیکی
براساس اعالم پلیس راه کشور، 52درصد از مصدومان حوادث رانندگی، در محل تصادف و 

42درصد در بیمارستان جانشان را از دست می دهند

مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

 ابهامات تبصره یک 
قانون حالت اشتغال)1(

 یک برداشت غلط رایج در اعمال حقوق جانبازان و آزادگان مشمول 
قانون حالت اشتغال به وجود آمده که مبنای قانونی و منطقی نداشته 
و اعمال سلیقه فردی در اجرای قانون است. مستندات بسیاری در این 
زمینه وجود دارد لکن با توجه به سوابق قانونی عده ای بر آنند تا دیدگاه 
غلط خود را به قانون تحمیل کنند. آنان با مستمسک قرار دادن عبارت 
»به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه ازکار افتاده کلی گردیده اند« 
در ماده 3۸، اظهار می کنند مجروحیت باید به وســیله تیر و ترکش و 
حوادث ناشی از درگیری در خط مقدم جبهه باشد، این برداشت مضیق 
از قانون سبب اشــتباه مبادی ذیربط در نیروهای مسلح شده و آنان 
به دلیل همین اشتباه از صدور حکم حقوقی جانبازان حالت اشتغال 
تبصره یک که در مأموریت نیروهای مسلح از کارافتاده کلی شده اند، 
خودداری کرده و آن را به بنیاد واگذار کرده اند. ما در صددیم با موشکافی 
قانون و مقررات مصوب این اشــتباه را اصالح کرده و مسیر درست را 
تشریح کنیم. اوالً عبارت »به جبهه اعزام شده و به دلیل حضور در جبهه 
ازکار افتاده کلی گردیده اند« داللت بر آن ندارد که حتماً این اتفاق در 
منطقه درگیری و بر اثر اصابت تیر و ترکش و حوادث مربوط به خط 
درگیری باشد.هر کدام از نیروهای داوطلبی که از طریق مراجع ذیصالح 
به جبهه اعزام شده و در طول مدت حضور در جبهه و در مسیر رفت و 
برگشت به جبهه به دلیل اعزام، مرخصی و پایان ماموریت، هر اتفاقی 
که برای آنان حادث شده باشد مشمول این عبارت بوده و مجروحیت 
آنها ناشی از اعزام به جبهه و به دلیل حضور در جبهه است، خواه حادثه 
و مجروحیت در منطقه درگیری یا منطقه غیردرگیری باشد. از نکات 
قابل تامل، تمکین نیروهای مســلح به این دیدگاه غلط درخصوص 
تبصره یکی هاست که چرا به عنوان نهاد اعزام کننده این دیدگاه غلط 
را پذیرفته اند. حسب قاعده مالزمه اذن در شی اذن در لوازم آن است، 
یعنی وقتی فردی را به جبهه اعزام می کنیم و انگیزه او از اعزام، حضور در 
جبهه است هر اتفاقی که در این مدت برای فرد حادث شود از لوازم اعزام 
و حضور در جبهه است.  ثانیاً اگر بپذیریم قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران به عنوان قانون موخر به درستی در ماده 3۸ تکلیف نیروهای 
وظیفه و بسیجی داوطلب را تعیین تکلیف کرده و تفسیر مضیقی که 
مجریان در اجرای قانون ارائه می دهند صحیح باشد، پس تکلیف سایرین 
که اکنون به عنوان تبصره یکی معرفی می شوند را از کجای قانون گرفته و 
اجرایی می کنند. وقتی تکلیف این گروه با فرض بر اینکه ادعای مجریان 
درست باشــد در این قانون روشن نشده باشــد چگونه به خود اجازه 
می دهند برخالف قوانین به سلیقه خود اقدام کنند. البته این موضوع 
بسیار و شفاف و روشن است و به آن اشاره خواهیم کرد. ثالثاً ماده 3۸ 
به عنوان ماده قانونی جامع، موضوع حقوق و مزایای شهدا، مفقوداالثرها، 
جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی را به صورت یک 
قانون هماهنگ و واحد دیده است. مجریان اجرای احکام در نیروهای 
مسلح و بنیاد باید پاسخ دهند چگونه این تفکیک را در اجرای احکام 
حقوقی شهدا، اعمال نمی کنند ولی آن را برای احکام حقوقی جانبازان 
حالت اشتغال اعمال می کنند. این دوگانگی در برداشت از یک قانون 

واحد برای یک موضوع واحد چگونه توجیه می شود؟

میرهاشم موسوی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

۵۰هــزار  از  بیــش  گذشــته  ســال  در 
میلیاردتومــان در حــوزه درمــان ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی هزینــه شــده اســت 
و پیش بینــی می شــود کــه هزینــه درمــان 
در ســال جاری بــه حــدود ۸۰هــزار میلیــارد 
تومــان برســد. قطعــاً اثربخشــی و کارایــی 
حداکثری این منابع عظیم مالی را با جدیت 
تمام پیگیــری می کنیــم و خدمــات تأمین 
اجتماعی مطلــوب باید به عمــوم مردم در 

مراکز درمانی ارائه شود. 

سید عبدالفتاح نواب
سرپرست حجاج ایرانی سازمان حج 

و زیارت
اولین پرواز زائران به مقصد ســرزمین وحی 
۲۳خرداد ماه انجام خواهد شــد. با گذشت 
کمتــر از ۲۴ســاعت از آغــاز فراینــد ثبت نام 
متقاضیــان حــج تمتــع، بیــش از ۷۵درصد 
متقاضیــان نــام نویســی کرده انــد. طبــق 
سهمیه اختصاص یافته  ، قرار است امسال 
در موســم حــج تمتــع ۳۹هــزار و ۶۴۰ نفــر از 
زائران ایرانی به سرزمین وحی مشرف شوند.

 و نوجوان فاقد سرپرست مؤثر در خانواده 
جایگزین، تحت حمایت سازمان بهزیستی 
کشــور قــرار دارنــد. طبــق اعــام ســازمان 
بهزیســتی کل کشــور، بیــش از ۵۰۰مرکــز 
مثبــت زندگــی مســئولیت رســیدگی بــه 

وضعیت این کودکان را بر عهده دارند.

 ذیــل قــرارگاه آســیب های اجتماعــی برای 
مقابلــه بــا آســیب های اجتماعــی فعــال 
شدند. شهرداری تهران با اعام این عدد، 
از انتقــال 1۲۰۰معتاد متجاهــر به کمپ ها 
برای شناسایی هویت، سم زدایی، بازسازی 

شخصیتی و مهارت آموزی خبر داد.

بهداشت و درمانی توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به زودی راه اندازی 
شده و به بهره برداری می رسند. همچنین 
وزارت بهداشــت از در دســت اقــدام بودن 
بیش از ۳هزار پروژه بهداشتی و درمانی در 

کشور خبر داد.

18هزار
کودک

14
مجموعه

۳4۰
مرکز

نقل قول 

عدد خبر

او در ادامه می گوید که اعالم یک شــماره برای تمام ایثارگران بدانند
حوادث در کشور می تواند این موضوع را مدیریت کند؛ 
چراکه در برخی موارد اشکال اساسی وجود دارد؛ مثل 
اینکه در آتش ســوزی خودروها، هنوز هیچ سازمانی 
متولی تصادفات برون شهری نیســت یا حتی درباره 
حمل جسد هم متولی تعریف شده وجود ندارد. به گفته 
این متخصص، در مرحله پس از رخداد هم باید با بهبود 
مراقبت های پس از حادثه، احتمال مرگ ها را کاهش 
داد: »البته ســهم جاده، خودرو و انسان ها در کاهش 
این حوادث تعاملی است و باید همسو با هم افزایش 
ارتقای ایمنی داشــته باشــند. در این باره حتی باید 
کاربران خودروها با رفتاری ضداجتماعی و نادرست 

هم جریمه شوند.« 

نمی توان محل مرگ قطعی مصدوم را مشخص کرد
»تعیین محل مرگ مصدومان حــوادث ترافیکی و 
بیان درصدهای کلی درباره مرگ مصدومان ناشی از 
حوادث ترافیکی در محل و بیمارستان مستند و علمی 
نیست.« این نکته ای اســت که حسن نوری ساری، 
متخصص طــب اورژانس به همشــهری می گوید و 
ادامه می دهد: »چنیــن آماری در هیچ ســازمانی 
در کشــور جمع آوری و در هیچ یک از کشــورهای 
توســعه یافته دنیا احصا نمی شــود؛ به همین دلیل 
مبنای ارزشــیابی عملکرد نیســت.« به گفته او، در 
کشــور هنگام حادثه تنها درصــورت بروز جراحات 
بسیار شدید مثل قطع ســر یا متالشی شدن بدن، 
مرگ قطعی در صحنه اعالم می شود و در سایر موارد 
باید تشخیص مرگ از سوی پزشــک اعالم شود نه 
همکاران فوریت های پزشــکی. نوری می گوید: »در 
انتقال مصدوم به بیمارستان 2اقدام انجام می شود. 
اگر مصدوم نبض داشــته باشــد، بدون احیا منتقل 
می شود و درصورتی که فرد حادثه دیده نبض نداشته 
باشــد، پس از عملیات احیا به مراکز درمانی منتقل 
می شــود؛ به همین دلیل نمی توان گفت محل فوت 
فــرد در کجا بوده اســت.« او که معــاون آموزش و 
اعتباربخشی ســازمان اورژانس کشــور نیز هست، 
 ادامه می دهد: »در ثبت چنین آمارهایی شدت حادثه

 )Trauma severity scoring( احصا می شود که 
شامل ترومای شدید، خفیف و متوسط است. براساس 
استانداردهای جهانی اگر از افراد دچار ترومای شدید 
بیش از ۸3.5درصد در مراکــز درمانی فوت کنند، 
عملکرد بیمارستان مناسب نیســت و اگر این رقم 
کمتر باشد، عملکرد بیمارستان مطلوب است. در گروه 
متوسط این عدد 23.5درصد است و درباره ترومای 
خفیف هم به طور متوسط 3.5درصد این مصدومان 
طی 30روز ممکن است فوت کنند. اگر میزان فوتی ها 
به باالتر از این اعداد برســد )مثــال 10درصد برای 
ترومای خفیف و 40درصد برای ترومای متوســط( 

عملکرد بیمارستان نامطلوب است.«
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پخش نمازجماعت در صداوسیما از سر گرفته شود
در سال های گذشته پس از آوای ملکوتی اذان، اقامه نماز جماعت 
از شبکه های مختلف پخش می شد اما اکنون در بعضی شبکه ها 
این سنت حسنه و روحبخش به تدریج حذف و کمرنگ شده است، 

لطفا مسئوالن صداوسیما پخش نماز جماعت را از سر بگیرند.
عظیم زاده از تهران 

برخی صندلی های متروی تهران- کرج قابل استفاده نیست
صندلی های متروی تهران به کرج به وضع اسفباری رسیده است 
و برخی از صندلی ها اصال قابل نشستن نیستند. بارها به شماره 
137شهرداری اعالم کرده ایم ولی خبری از بهبود اوضاع نیست. 
گویا رویه و الیه ابری این صندلی ها را موش جویده اســت. لطفا 

مسئوالن مترو فکری بکنند.
مظاهری از کرج 

زوج و فرد تردد خودروها سراسری و دائمی شود
با توجه به حجم عظیم خودرو که در اختیار مردم است و تولید انبوه 
این کاال و نیز عالقه مردم به استفاده مستمر از خودرو که البته به 
نبود زیرساخت های حمل ونقل عمومی بازمی گردد،  مسئوالن 
طرح زوج و فرد تردد خودرو را در همه شهرها و به صورت مستمر 
اجرایی کنند. یا حداقل در کالنشهر ها این طرح عملی شود تا از 

ترافیک نجومی شهرها به خصوص تهران کاسته شود.
نجمی زاده از تهران 

کیفیت اینترنت واقعا دیگر قابل تحمل نیست
گرانی بسته های اینترنت یک طرف، سرعت بسیار پایین آن که 
گاهی به عالمت پایین تر از H هم می رسدیک طرف. درحالی که 
برای امور عادی هم به اینترنت نیازمند شــده ایم سرعت آن به 
زمان دیال آپ بازگشته است. لطفا صدای ما را به گوش مسئوالن 

برسانید.
جهانبخش از ارمغانخانه زنجان 

درج قیمت در رسانه ها عامل افزایش قیمت می شود
درج قیمت کاالها و اجناس و تغییــرات آن به طور روزانه، نه تنها 
مشــکلی از مردم حل نمی کند بلکه باعث می شــود مغازه داران 
خصوصا در شهرســتان ها، قیمت های درج شــده در رسانه ها را 
مالک قرار داده و طبق آن قیمت گذاری کنند درحالی که قیمت 
اقالم خوراکی خصوصا صیفی و ســبزیجات در شهرســتان ها 

پایین تر است.
کرملو از ارومیه

روش کشت دیم روزآمد شود
همه می دانیم که کشور ما به لحاظ جغرافیایی در منطقه کم آب 
دنیا واقع شــده و میزان بارندگی در آن همیشه کم بوده است. ما 
می توانیم با کشت محصوالت غذایی به صورت دیم آن هم به صورت 
روزآمد و نوین، هم کارآفرینی کنیم و هم پاسخگوی نیاز کشور به 
محصوالت غذایی باشیم. هم اکنون روش های کشت دیم به صورت 
سنتی اســت،  درحالی که می توان آن را مدرن و مکانیزه کرد تا از 

اندک بارش ها در مسیر کشاورزی بهره برداری شود.
کلهر از کاشان

پله برقی های ایستگاه دروازه دولت تعمیر شود
با توجه به اینکــه ایســتگاه دروازه دولت یکــی از عمیق ترین 
ایستگاه های مترو اســت جا دارد پله برقی های آن همیشه دایر 
باشد اما متأسفانه مدتی اســت پله برقی های این ایستگاه مترو 
خراب است و آمد و شد شهروندان برای خروج و ورود به ایستگاه 
بسیار سخت است. چندبار هم به 137ا طالع داده ایم و تنها یک 

کد پیگیری گرفته ایم.
حاجی باقری از تهران 

کم فروشی نان تبدیل به  عرف شده است
با گرانی آرد و سبوس و کنجد و مزد کارگر و غیره کم فروشی 
نان تبدیل به امری عادی شــده اســت. از نانوایی تافتون در 
خیابان ســمنگان نان هایی خریدیم که ســه چهارم اندازه 
قبلی بود و ضمن اینکه نازک شــده بود.  چرا نظارت ها برای 
جلوگیری ازاین اقدامات نمی شــود؟درحالی که چندبار به 

124و 135مورد را اعالم کرده ایم.
بنایی از نارمک تهران

قرارداد بیمه عمر و حوادث برای بازنشســتگان کشوری 
تمدید شود

سال گذشته سازمان بازنشستگی کشوری قراردادی جهت 
بیمه عمر و حوادث بازنشستگان کشوری با بیمه ملت منعقد 
کرد که استقبال خوبی هم از سوی بازنشستگان برای قرارداد 
به عمل آمد ولی متأســفانه هم اکنون مدت قرارداد که یک 
ســال بود به پایان رسیده و تاکنون ســازمان بازنشستگی 
کشوری جهت تمدید قرارداد اقدامی نکرده است. امید است 
هرچه زودتر اقدامات الزم جهت تمدید این بیمه به عمل  آید 

که کمک مهمی برای بازنشستگان خواهد بود.
عسگری از تهران 

قیمت نان بربری در قزوین به 7هزارتومان رسیده است
تعدادی از نانوایی هــای قزوین به خصــوص آزادپزها چند 
روزی است نان نمی پزند و در محمدیه قزوین بعد از مدت ها 
ایستادن در صف، نان بربری را به صورت کنجدی به قیمت 
7هزار تومان خریدم. نانوا در اعتراض به این قیمت گفت فقط 
کنجدی پخت می کنیم و پخت نان ساده دیگر در این نانوایی 

انجام نمی شود. تکلیف من با 6سر عائله نان خور چیست؟
محمودوند از قزوین

دیگر قادر به تأمین هزینه های بیماری خود نیستم
یک بیمار ســرطانی هستم که در منزل اســتیجاری زندگی 
می کنم و به علت ناتوانی در پرداخت مخارج درمان، از کمک های 
مؤسسه مرحوم بهنام دهش پور اســتفاده می کنم. متأسفانه 

به علت گرانی های اخیر قادر به تأمین زندگی خود نیستم؟
منصور اشرف زاده از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

کالهبرداری با شگرد وام فرزندآوری
وام فرزندآوری، تازه ترین ترفندی اســت که کالهبرداران از آن 
برای سرکیسه کردن شهروندان استفاده می کنند. اما این شیوه 
کالهبرداری چطور اتفاق می افتد و چگونه می شود کالهبرداران 
را در رسیدن به اهداف شان ناکام گذاشت؟ به گزارش همشهری، 
سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ 
در این باره گفت: بارها گفته شــده که افراد ســودجو همواره از 
هر فرصتی برای کالهبرداری و سوء اســتفاده از کاربران اقدام 
می کنند، یکی از این موارد سوءاستفاده از تسهیالت و وام های 
بانکی اســت. وی ادامه داد: در این روش مجرمان ســایبری با 
ترفندهای مختلفی مانند ارسال لینک های جعلی در شبکه های 
اجتماعی با عناوینی همچون »برای ثبت نام وام فرزند آوری روی 
لینک زیر کلیک کنید« و... توجه کاربــران را جلب کرده و آنان 
را به صفحات دیگر هدایت کــرده یا حتی در فضای گفت وگوی 
خصوصی اقدام به چت کردن با آنان می کنند. رئیس پلیس فتای 
تهران بزرگ با بیان اینکه مجرمان در نهایت درخواســت واریز 
وجه برای انجام امور اداری و بانکی کرده و اطالعات شــخصی 
متقاضیان را نیز دریافت می کنند، ادامه داد:  در ادامه این مجرمان 
با چند شیوه می توانند اقدام به کالهبرداری از شهروندان کنند. 
شیوه نخست هدایت آنان به صفحات جعلی و فیشینگ است. 
ممکن اســت حتی مبالغ اندکی را برای ثبت نام درخواســت 
کنند، اما این صفحات جعلی بوده و با کپی کردن اطالعات کارت 
بانکی شهروندان، حساب آنان خالی می شود. سرهنگ معظمی 
گودرزی ادامه داد:  در روش دیگر ممکن است مبلغی را به شیوه 
کارت به کارت دریافت کرده اما دیگر پاسخی به تماس ها ندهند. 
همچنین ممکن اســت این افراد با دریافت اطالعات شخصی و 
هویتی افراد اقدام به سوءاستفاده از این اطالعات کرده و برای آنان 
مشکالت دیگری را ایجاد کنند. وی با تأکید بر اینکه شهروندان 
نباید فریب تبلیغات منتشــر شده در شــبکه های اجتماعی را 
بخورند، گفت:  تنها ســایت معتبر و مورد تأیید بانکی مرکزی 
برای دریافت تسهیالت فرزندآوری، وب سایت ve.cbi.ir است. 
شهروندان توجه داشته باشند که از مراجعه به لینک های دیگر 
خودداری کنند و همچنین به آدرس سایت نیز دقت کنند، چون 
ممکن است افراد ســودجو با ایجاد آدرس های مشابه، سعی در 

کالهبرداری داشته باشند.

مرگ آتشین مرد تهرانی در استانبول
تحقیقات برای رازگشــایی از 
مرگ آتشین پســر ایرانی در 
آتش سوزی مرموز یک کارگاه 
در ترکیه از سوی تیم جنایی 

پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهری، چند 
روز قبل خانواده یک پســر 
ایرانی راهی دادسرای جنایی 
تهران شدند و گفتند که وی 

در جریان یک آتش سوزی مرموز در شهر استانبول ترکیه جان 
باخته اســت. برادر متوفی به قاضی ساسان غالمی بازپرس 
شعبه سوم گفت:برادرم عیســی 41ساله و مجرد بود. او یک 
سال قبل از اینکه جانش را از دســت بدهد برای انجام کار از 
تهران به شهر استانبول ترکیه رفت و در یک کارگاه تولیدی 
در منطقه گون گورن استانبول مشغول به کار شد اما 22بهمن 
پارسال اتفاق تلخی رخ داد که موجب مرگ مرموز برادرم در 
خاک ترکیه شد. برادر متوفی ادامه داد: آنطور که ما شنیدیم 
ظهر روز حادثه به صورت ناگهانی محــل کار برادرم طعمه 
حریق شده و عالوه بر برادرم، 3نفر دیگر که آنها هم مهاجران 
خارجی بودند جانشان را از دست دادند. تعدادی از کارگران هم 
مصدوم شدند. به صورت دقیق علت حادثه مرگبار را به ما اعالم 
نکردند و 28بهمن نیز جسدش را به ما تحویل دادند و به ایران 
منتقلش کردیم. در ترکیه به ما گفتند که پزشکی قانونی پس 
از معاینه جسد سوخته برادرم اعالم کرده که علت مرگ کمبود 
اکسیژن و دودگرفتگی ناشی از آتش سوزی کارگاه بوده اما به 
درستی به ما پاســخ ندادند که چرا این حادثه رخ داده است.

فقط گفتند که آتش سوزی ناشی از انفجار مواد خام موجود در 
کارگاه نساجی بوده است و موجب شده تا به ساختمان های 
مجاور و حتی خودروهای پارک شده نیز خسارت سنگینی 
وارد کند. با این شکایت، بازپرس جنایی دستور داد تا جسد به 
پزشکی قانونی انتقال یابد تا علت اصلی مرگ مشخص شود اما 
پزشکان اعالم کردند که تشخیص علت مرگ نیاز به مستندات 
پزشکی قانونی ترکیه اســت. در این شرایط بازپرس جنایی 
دســتور مکاتبه با پلیس بین الملل را صادر کرده تا گزارش 

پرونده و آتش سوزی را تحویل دستگاه قضایی ایران بدهند.

گروگانگیری برای فرار از دست پلیس
سارق تحت تعقیب وقتی مأموران پلیس را در چند قدمی 
خود دید، زن مسنی را با قمه به گروگان گرفت اما در نهایت 
دستگیر شد. به  گزارش همشــهری، این حادثه در دزفول 
اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بــود که مأموران کالنتری14 
این شــهر در جریان گشــتزنی در شــهر به سرنشین یک 
خودروی تیبا ســفیدرنگ مظنون شــدند و به او دســتور 
ایســت دادند. راننده تیبا اما با دیدن مأموران تالش کرد تا 
فرار کند. او پس از دقایقی تعقیب و گریز، خودرواش را در 
مقابل خانه ای متوقف کرد و وارد آنجا شد. هنوز معلوم نبود 
او به چه انگیزه ای وارد این خانه شده است اما لحظاتی بعد 
وقتی مأموران قصد ورود به آنجا را داشتند معلوم شد که مرد 
تحت تعقیب صاحب خانه را که زنی 70ساله است به گروگان 
گرفته است. او با قمه ای که در دست داشت تهدید می کرد 
اگر کســی وارد خانه شود، زن مســن را به قتل می رساند. 
در این شــرایط بود که مأمــوران این خانــه را به محاصره 
درآوردند و تالش شان برای نجات گروگان 70ساله شروع 
شد. سرهنگ روح اهلل گراوندی، فرمانده انتظامی دزفول در 
این باره گفت: هرچند متهم ابتدا مأموران را تهدید می کرد 
اما بعد از گذشت دقایقی همکارانم توانستند با درایت خود 
او را دستگیر کرده و گروگان مسن را نجات دهند. به گفته 
وی، متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

امانتدار کیف دالر
کارمند انتظامات دانشگاه کیف گمشده را به صاحبش رساند

کارمند انتظامات دانشگاه وقتی مشغول قدم زدن 
در محوطه بود، کیف پولی پیدا کرد که داخلش پر 
از دالر بود. او از همان زمان برای پیدا کردن صاحب 
کیف تالش کرد تا اینکه چند ســاعت بعد توانست او را پیدا کند و 

کیف را تحویلش دهد.
به گزارش همشهری، این کارمند وظیفه شناس که محمد وفائی نژاد 
نام دارد و در دانشکده دندانپزشکی سمنان به عنوان مأمور انتظامات 
کار می کنــد، چند روز قبل پس از پایان کار دانشــکده مشــغول 
گشتزنی در محوطه شد. او  قصد داشــت وارد ساختمان دانشکده 
شــود که ناگهان یک کیف پول دید که روی زمین افتاده بود. آن 
زمان هیچ کس آنجا نبود. او خم شد و کیف پول را برداشت. وقتی 
داخلش را نگاه کرد پر از دالر و چند ارز دیگر بود. او کیف را بســت 
و با عجله خودش را به انتظامات رســاند. در آن ساعت، وقت کاری 
پایان یافته بود و بجز چند نفر از مأموران انتظامات و تعداد کمی از 
کارمندان هیچ کس در دانشکده نبود. مأمور وظیفه شناس ماجرا را 
به همکارانش اطالع داد. قرار شــد فردای آن روز برای پیدا کردن 
صاحب کیف تالش کنند.داخل کیف  15اســکناس 100دالری و 
مقدار زیادی ارز دیگر بود. هیچ شماره تلفن یا کارت شناسایی ای 
داخل کیف نبود. همین پیدا کردن صاحب کیف را دشوار می کرد. 
از سویی در آن ساعت به جز استادان و دانشجویان و کارمندان فرد 
دیگری به دانشکده رفت وآمد نداشت و به احتمال زیاد کیف متعلق 
به یکی از آنها بود. با وجود این مرد وظیفه شناس کیف را به امانت 

نزد خودش نگه داشت تا فردای آن روز صاحب کیف را پیدا کند.

هنوز زمان زیادی از پیدا شدن کیف دالرها نگذشته 
بود که یکی از دانشجویان با عجله به آنجا برگشت. او 
که نگرانی در چهره اش موج می زد سراغ مأموران 

انتظامات رفت. او می گفت کیــف پولش را گم 
کرده اما نمی داند کیف را کجا انداخته اســت. 
او گفت: بعد از پایان کالســم با دوستانم به یک 
کافی شــاپ رفتم و بعد از آن کیفم را گم کردم. 
نمی دانم کیــف در راه افتاده یا اینکــه آن را در 

کمدم در دانشکده جا گذاشته ام. او از مأموران 
انتظامات خواست تا کمدش را بررسی کنند؛ 
اما کیف در آنجا نبود. درحالی که این دانشــجو 
از پیدا کردن کیفش ناامید شــده بــود درباره 
محتویات کیفش صحبت کرد. او گفت در کیفش 
مقداری دالر داشته و به جز آن هیچ نام و نشانی 
در کیف نیست تا اگر کسی آن را پیدا کرد تحویل 
دهد. نشانی هایی که او از کیفش می داد با کیف 
پولی که ســاعتی پیش در محوطه دانشــکده 
پیدا شــده بود مطابقت داشــت. به این ترتیب 
مأمور پاکدست انتظامات دانشــگاه  کیف او را 

تحویلش داد.
محمد وفائی نژاد، همان مأمور وظیفه شناس 
انتظامــات دانشــگاه درباره ایــن ماجرا به 
همشهری می گوید: من بیشتر از 15سال 

است که به عنوان مأمور انتظامات در دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
کار می کنم و در این سال ها وسایل زیادی پیدا کرده ام و همه را به 
صاحبان شان تحویل داده ام. چند روز قبل هم وقتی کیف پر از دالر 
را در محوطه دانشگاه پیدا کردم از همان لحظه به فکر پیدا کردن 
صاحبش بودم. او ادامه می دهد: خوشــبختانه  تنها چند ساعت از 
پیدا کردن کیف گذشته بود که یکی از دانشجویان آمد و نشانی 
کیفش را داد و من هم مطمئن شــدم کیف متعلق به او 
است و تحویلش دادم و این بار از دوشم برداشته شد. 
آنطور که این کارمند پاکدست می گوید در طول 
سال های خدمتش وسایل زیادی را پیدا کرده و 
به صاحبان شان رسانده است. او می گوید: من و 
همکارانم تا دلتان بخواهد وسایل باارزش پیدا 
کرده و به صاحبان شان تحویل داده ایم. این کار 
وظیفه ما ست. ما امین مردم هستیم و اگر هم 

کسی چیزی پیدا کند به ما تحویل می دهد.
او در ادامه از یک رکورد در پیدا کردن وسایل 
باارزش صحبت می کند و می گوید: یادم می آید 
چند سال قبل، یک روز که دانشگاه شلوغ بود در 
طول چند ساعت در نمازخانه، 7گوشی موبایل 
پیدا کردم. گوشی ها متعلق به دانشجویان بود که 
در ســاعت های مختلف به آنجا رفته بودند که هر 

7گوشی را به صاحبان شان رساندم.
وفائی نژاد که 46ســال دارد و پدر 2فرزند است در 
خانه ای اســتیجاری در ســمنان زندگی می کند و 
آنطور که خودش می گوید از زندگی اش راضی است. 
او می گویــد: همین که در کنار خانــواده ام زندگی 
سالمی دارم خدا را شــکر می کنم و راضی هستم. 
کاری که من انجام دادم وظیفه ام بود و هر کدام از 
همکارانم هم کیف را پیدا کرده بودند همین کار را 

می کردند. 

کانال هــای روبــاز فاضالب در شــهرهای 
خوزســتان همچنان قربانی می گیرند. در 
تازه ترین اتفاق، کودک2/5ســاله ای به نام 
مروان بر اثر ســقوط به کانال روباز در یکی از روســتاهای 

شهرستان کارون جان باخت.
به گزارش همشــهری، شامگاه شــنبه 17 اردیبهشت ماه، 
خانواده کودک 2/5ساله ای به نام مروان خنفری در روستای 
قلعه  چنعان شهرســتان کارون وقتی متوجه غیبت او شدند 
جست وجو برای پیدا کردن وی را شروع کردند. آنها در ابتدا 
تصور می کردند که مروان برای بازی بــه داخل کوچه رفته 
است اما هر چه گشــتند اثری از او پیدا نکردند. جست وجو 
برای یافتن کودک گمشــده، در نهایت خانــواده اش را به 
کانال فاضالب روســتا رســاند. کانالی که مدتی پیش برای 
دفع فاضالب تحت عنوان طرح جامع در شــرق روســتای 
قلعه چنعان حفاری شده اما هنوز تکمیل نشده و مشکالت 
زیادی را در مســیر تردد اهالی روســتا به وجود آورده بود. 
آنها هنگام جست  وجو در کانال فاضالب با پیکر مروان که به 
داخل کانال سقوط کرده بود روبه رو شدند و وقتی او را بیرون 
کشیدند که کار از کار گذشته و پسربچه خردسال جانش را 

از دست داده بود.
کاظم حزباوی، عضو شورای روســتای قلعه چنعان درباره 
جزئیات این حادثه به فارس گفت: طبق گفته شاهدان عینی 
این کودک به دنبال برادر بزرگ تر خود که برای خرید از منزل 
خارج شــده بود رفته اما در میانه راه در کانال روباز ســقوط 
می کند. وی با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه ظاهرا کسی در 
خیابان نبوده است که به کودک کمک کند، افزود: با توجه به 
اینکه این کودک نتوانسته بود از کانال خارج شود، در فاضالب 
خفه شده و جانش را از دســت داده بود. پس از آن نیز وقتی 
مدتی از نبود کودک می گذرد، پدر خانــواده با پرس و جو و 
پیگیری متوجه می شــود که فرزندش در جوی روباز افتاده 

و خفه شده است.
براساس این گزارش مشکل ســاماندهی، درپوش گذاری و 
الیروبی جوی ها و کانال های آب و فاضالب سال هاســت که 

گریبان کودکان در شــهرهای مختلف خوزستان را گرفته 
است.آذرماه سال گذشــته کودک 16ماهه ای به نام فارس 
حیدری، ساکن کوی گل دشــت اهواز وقتی همراه با پدر و 
مادرش در خیابان مقابل خانه  خود نشسته بود، در لحظه ای 
غفلت، به ســمت جوی رو باز رفت و در آن افتاد و جانش را 
از دست داد. تابستان ســال 13۹۹، نیز کودک یک ساله ای 
به نام »صدیقه حیدری« در »کوی ســیاحی« اهواز درست 
همانطور که فارس جان خود را از دست داد، جان باخت. آن 
روز برادر 12 ســاله صدیقه زمانی که دست کوچک او را در 
میان گل و الی و فاضالب جوی رو باز مقابل خانه شان دید، او 
را باال کشید اما صدیقه دیگر نفس نمی کشید. پیش از آن هم 
کودکان دیگری ازجمله دانیال نواصری 3ساله و محمد صادق 
زرگانی 1/5ساله به سرنوشتی مشابه گرفتار شده و جانشان 

را از دست داده بودند.

تهديد به قتل برای پس گرفتن شکايت 
دختر جوان که با زیرکی موفق شد نقشه شوم دوست اینستاگرامی خود راناکام 
بگذارد و از دست او فرار کند با تهدید به قتل و اسیدپاشی از سوی او مواجه شد.

به گزارش همشــهری، شامگاه 22فروردین امســال 2زن که در حال عبور از 
خیابانی در حوالی پردیس بودند متوجه جدال دختری با راننده یک خودروی 
پژو شدند. در همین هنگام ناگهان دختر جوان در ماشین را باز و خودش را به 
بیرون پرتاب کرد. پس از این اتفــاق راننده فرار کرد و دختر جوان که مصدوم 
شده بود توسط شاهدان به مرکز درمانی انتقال یافت. وی پس از بهبودی راهی 

اداره پلیس شد تا از جوانی که قصد ربودن وی را داشت شکایت کند.
دختر 20ســاله در توضیح ماجرا به مأموران گفت: چنــد وقت قبل از طریق 
اینستاگرام با پسری به نام محسن آشنا شــدم. در ابتدای آشنایی فقط با هم 

چت می کردیم تا اینکه محسن پیشنهاد داد تا با یکدیگر قرار مالقات بگذاریم.
وی ادامه داد: من بی خبر از نقشه شومی که او در سر داشت، در حوالی سوهانک 
با وی قرار مالقات گذاشتم. او با ماشین به محل قرار آمد و من هم سوار شدم اما 
در بین راه متوجه شدم که او نیت شومی در سر دارد. به همین دلیل خواستم 
پیاده شوم اما او اجازه نداد و با تهدید خواست ساکت بمانم و به سمت پردیس 
رفت. من که مطمئن شده بودم قصد ربودن مرا دارد پیامی برای مادرم فرستادم 
و پس از آن اعضای خانواده ام با من تماس می گرفتند که ببینند ماجرا چیست. 
همین موجب شد تا محسن متوجه ماجرا شود. او به شدت عصبانی شد و مرا 
مورد ضرب و شتم قرار داد اما زمانی که سرعت ماشین کم شد و او قصد داشت 
دور یک میدان بپیچد از فرصت استفاده کرده و با باز کردن در ماشین، خودم 

را به بیرون پرتاب کردم.

شکایت دوم 
با این شکایت، پرونده ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل و دستور بازداشت 
متهم صادر شد. چند روز بعد اما دخترجوان بار دیگر راهی دادسرا شد تا شکایت 
دیگری از مرد فریبکار مطرح کند. وی این بار گفت: پس از آنکه محسن متوجه 
شکایت من شد تماس ها و تهدیدهایش را شــروع کرد. او مدام در شبکه های 
اجتماعی برایم پیام های تهدید آمیز می فرســتد و می گوید که اگر شکایتم را 
پس نگیرم، زندگی مرا نابود خواهد کرد. او حتی مرا تهدید به قتل و اسیدپاشی 
کرده است و می گوید که پس از این باید از هر موتور سواری بترسم و با دیدن 
سایه آن وحشت کنم چرا که ممکن است او به کمین من نشسته باشد و به روی 
من اسید بپاشد.با اظهارات جدید شاکی و مدارکی که وی در اختیار پلیس قرار 

داده، تحقیقات ویژه برای بازداشت متهم ادامه دارد.

کمیســیون 15نفره کارشناسان 
رسمی دادگستری پس از بررسی 
ابعاد حادثه انفجــار هولناک در 
کلینیک سینامهر تهران که موجب مرگ 1۹نفر 

شده بود، مقصران این حادثه را اعالم کرد.
به گزارش همشهری، انفجار در کلینیک سینامهر 
در خیابان شریعتی تهران، دهم تیرماه سال ۹۹رخ 
داد و شدت این حادثه به حدی بود که باعث مرگ 
15زن و 4مرد شــد و افکار عمومی را به شــدت 

جریحه دار کرد.
عالوه بر کشته شــدن 1۹نفر در این حادثه تعداد 
زیادی نیز مصدوم شــدند که تحــت درمان قرار 
گرفتند. این اتفاق تلــخ و مرگبار باعث شــد تا 
پرونده ای در این باره تشــکیل شده و پیش روی 
قاضی مصطفی واحدی، بازپرس شــعبه یازدهم 
دادسرای جنایی تهران قرار بگیرد. همزمان خانواده 
قربانیان این حادثه مرگبــار یکی پس از دیگری 
راهی دادسرای جنایی شــدند و با طرح شکایت، 
خواهان شناسایی و مجازات مقصران حادثه شدند. 
در این شرایط ابتدا کمیسیون 11نفره دادگستری 
متشــکل از کارشناســان ایمنی و آتش نشانی، 
سازه و ســاختمان، برق، الکترونیک و مخابرات، 
تأسیســات ســاختمانی و مکانیک، تجهیزات و 
مهندسی پزشکی و... تشکیل و بررسی همه جانبه 
این حادثه آغاز شد. طبق گزارش این کمیسیون 
آتش سوزی کلینیک از سقف اتاقک انبار ملزومات 
آغاز و بی توجهی به الزامات فنی و ایمنی، منجر به 
افزایش دمای محیط در این محل و نشت اکسیژن 

از اتصاالت مربوط به شــبکه لوله کشی در اتاقک 
سانترال شــده بود. این موضوع در کنار انباشت 
سیلندرهای یدک اکسیژن در این فضای نامناسب 

باعث تشدید و سرعت یافتن آتش سوزی بود.
براساس نظر هیأت کارشناسی، درواقع جرقه های 
ناچیز از ســقف اتاقک به داخل آن رسوخ کرده و 
در ادامه با انفجار ســیلندرهای اکسیژن، آتش به 
دیگر طبقات گسترش یافته و این حادثه مرگبار 

را رقم زده بود.
کارشناسان رسمی دادگستری با انجام تحقیقات 
تخصصــی در نهایت17ســازمان، وزارتخانــه 
و شــخص حقیقی و حقوقــی را در وقــوع این 
حادثه مقصر دانســتند؛ ازجمله هیأت مؤسسان 
کلینیــک، هیأت مدیره و مدیرعامــل کلینیک، 
پیمانکاران، مسئوالن فنی کلینیک، مدیر مؤسسه 
تصویربــرداری ســینا اطهر، وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی، دانشگاه علوم پزشکی 

شهیدبهشتی و...
کارشناسان میزان قصور هر یک از آنها را نیز اعالم 
کردند، اما پس از آن 12شخص حقیقی و حقوقی 
که متهم پرونده بودند به نظریه کارشناسان درباره 

میزان قصورشان اعتراض کردند.
با این اعتراض بار دیگر هیــأت 11نفره تکمیلی 
کارشناسان رسمی دادگســتری این موضوع را 
بررســی کرد و همان نظریه قبلی تأیید شد. اما 
معترضان همچنان اصرار داشتند که یا در ماجرا 
دخیل نیستند یا میزان قصورشان درست نیست. 
اعتراض آنها موجب شــد تا این بار هیأت 15نفره 

کارشناسی، موضوع را تحت رسیدگی قرار بدهد. 
در این شرایط بود که هیأت 15نفره راهی کلینیک 
سینا مهر شده و پس از بررسی های الزم نظر خود 
را اعالم کرد. براســاس اعالم تازه ترین نظریه تیم 
15نفره، مؤسسان و هیأت مدیره شرکت خدمات 
پزشکی و جراحی سینا مبین شمیرانات 52درصد 
و وزارت بهداشــت، دانشــگاه شــهید بهشتی، 
 شهرداری، آتش نشانی و سازمان های مرتبط دیگر 

مجموعا 48درصد مقصر شناخته شدند.
 از ســوی دیگر این پرونده همزمان در سازمان 
نظام پزشکی پیگیری شد تا به تخلفات پزشکان 
کلینیــک رســیدگی شــود. براســاس نظریه 
نظام پزشکی، 4نفر از پزشــکان به محرومیت از 
مشاغل پزشکی تا 3سال محکوم شدند، اما برای 
مابقی پزشکانی که در این حادثه متهم بودند قرار 
منع تعقیب صادر شد. اعالم این نظریه ها بار دیگر 

اعتراض خانواده جانباختگان را در پی داشــت تا 
جایی که صبــح دیروز تعــدادی از خانواده های 
متوفیان در دادســرای جنایی تهران حاضر شده 
و اعتراض خود را به صورت مکتوب مطرح کردند. 
آنها تقاضای صدور قــرار نظارت قضایی مبنی بر 
محرومیت از اشتغال به فعالیت های پزشکی برای 
هیأت مدیره کلینیک را خواستار شدند. عالوه بر 
این، تعدادی از متهمــان این پرونده نیز به نظریه 

تیم کارشناسی اعتراض کردند.
حاال و بــا اعتراض ایــن افراد بــه آخرین نظریه 
کارشناســی، بازپرس جنایی تهــران با توجه به 
اختیارات قضایی اگــر نیاز به تغییــر در میزان 
درصدها وجود داشته باشد، تغییراتی در درصدهای 
قصور متهمان اعمال خواهد کرد و به این ترتیب 
پرونده به زودی و پیش از رسیدن سالگرد حادثه 
با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده می شود.

همه مقصران انفجار مرگبار کلينيک
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مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر 
سر منطقه قره باغ و مناطق اطراف آن طی 3دهه 
گذشته ادامه داشته و 2 کشور را در فواصل مختلف 
در رویارویی های محدود نظامی و 2 جنگ خونین 
مقابل هم قرار داده اســت؛ جنگ هایی که نتیجه  
آنها کشته شــدن ده ها هزار نفــر و آوارگی مردم 
بوده اســت. 2 کشور همســایه اما طی هفته های 
اخیر مذاکراتی را آغاز کرده اند که هدفش رسیدن 
به یک توافق جامع صلح و پایــان دادن به یکی از 

طوالنی ترین مناقشات امنیتی جهان است.
در جریان جنگ 44روزه قره باغ در ســال 2020، 
جمهوری آذربایجان با برتری چشــمگیر نظامی 
با حمایت ترکیه، موفق شــد شکست سنگینی بر 
ارمنستان تحمیل کند و کنترل دومین شهر مهم 
منطقه قره باغ یعنی شهر شوشا )به ارمنی شوشی( 
به همراه 7منطقه اطراف آن را در دســت بگیرد. 
ارمنی ها زمانی که سقوط استپاناکرت، مرکز قره باغ 
را از نزدیک دیدند، با توقــف درگیری ها موافقت 
کردند. موقعیت نیروها در توافقنامه آتش بسی که 
با میانجیگری روسیه میان سران 2 کشور به امضا 
رسید، تثبیت شد. از آن زمان، بیش از 2هزار سرباز 
روس به عنوان نیروهای حافــظ صلح در خطوط 
جداســازی میان دوطرف و منطقه باقیمانده در 
دســت نیروهای ارمنی در قره باغ مستقر شده اند. 
طی این مــدت، درگیری های بســیار محدودی 
گزارش شــده و در پاره ای موارد، نیروهای نظامی 
آذربایجان، خطوط آتش بس توافق شده را جابه جا 
کرده اند. با این همه، به نظر می رسد سران 2 کشور 
همسایه تصمیم گرفته اند پس از چندین دهه تنش، 
به سمت تنش زدایی و پایان دادن به بحرانی قدیمی 
گام بردارند. نخستین ارتباط میان سران 2 کشور 
در ماه دسامبر سال 2021)5ماه قبل( ممکن شد. 
اروپایی ها که از مدت ها قبل سعی داشتند در روند 
میانجیگری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، 
جایگاهی برای خود دســت و پا کننــد، پیش از 
نشست شــورای اروپا زمینه دیدار الهام علی اف، 
رئیس جمهــور آذربایجان و نیکول پاشــینیان، 
نخست وزیر ارمنستان را فراهم کردند. این دیدار 
با میانجیگری چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه 
اروپا ممکن شد. نشست دوم ســران 2 کشور، بار 

دیگر با میانجیگری فعال چارلز میشــل، ماه قبل 
در بروکسل برگزار شــد. این دیدار که سروصدای 
بسیاری به پا کرد، 4ســاعت به طول انجامید و به  
گفته طرفین، نتایج قابل قبولی هم داشت. مقام های 
اتحادیه اروپا پس از این نشســت اعالم کردند که 
اطمینان دارند روند حرکت به سمت صلح و ثبات 

در منطقه قفقاز جنوبی آغاز شده است.

توافقنامه صلح؛ فرمت 6+5
چند روز پس از دیدار ســران در بروکسل، وزرای 
خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در یک 
تماس تلفنی، در مــورد توافقنامه صلح گفت وگو 
کردند. قبل از آن، آذربایجانی ها پیش دستی کرده 
و یــک توافقنامه 5ماده ای را در اختیار همســایه 
خود قــرار داده بودند؛ توافقنامــه که  جزئیات آن 
منتشر نشده اســت. با این حال تأکید مقام های 
آذربایجان بر ضرورت شناسایی تمامیت ارضی 2 
کشور از ســوی یکدیگر طی روزهای اخیر نشان 
می دهد که بخشی از توافقنامه مدنظر آنها، تعیین 
تکلیف نهایی منطقه قره باغ و پیوستن آن به خاک 

آذربایجان است.
جمهوری آذربایجان، منطقه قره باغ را همیشــه 
»مناطق اشــغالی« می خوانده و بر بازگشت این 
مناطق به سرزمین خود تأکید داشته است. قره باغ 
بخشی از خاک آذربایجان اســت که طی حدود 
3دهه گذشته تحت کنترل جدایی طلبان ارمنی 
بوده اســت. از دیرباز اقوام ارمنــی و آذری در این 
منطقه زندگی می کرده اند، اما اکثریت همیشه با 
مسیحیان ارمنی  بوده است. همزمان با فروپاشی 

شــوروی، جدایی طلبان ارمنــی در این منطقه 
اعالم استقالل کردند؛ اقدامی که با حمایت دولت 
ارمنســتان همراه بود و به درگیــری میان باکو و 
ایروان منجر شد. دوطرف بین سال های 1988تا 
1994درگیر یک جنگ خونین شــدند که حدود 
30هزار کشته به جای گذاشــت. با میانجیگری 
روسیه، 2 کشور در ســال 1994توافق آتش بس 
امضا کردنــد که طبق آن قره بــاغ و مناطق حائل 
بین آن و خاک ارمنســتان، تحت کنترل ایروان 
قرار گرفت. ارمنی هــا در واکنش بــه توافقنامه 
5ماده ای آذربایجان گفته اند که این توافقنامه همه 
مسائل مربوط به منطقه قره باغ را در بر نمی گیرد. 
برای ارمنستان، تامین امنیت ارمنی ها در منطقه 
ناگورنو- قره باغ اولویت دارد. به نظر می رســد که 
ایروان مجبور اســت در ســایه شکســت نظامی 
که متحمل شده، پیوســتن این منطقه به خاک 
آذربایجان را بپذیــرد، اما به دنبال تعیین وضعیت 

خودمختاری برای آن است.
آرمــن گریگوریان، دبیــر شــورای امنیت ملی 
ارمنستان، هفته گذشــته به خبرنگاران گفت که 
ایروان در مقابل متن پیشنهادی آذربایجان، یک 
توافقنامه 6ماده ای را مطرح کرده اســت. به گفته 
گریگوریان طرف آذربایجانی برای مذاکره بر سر 
پیشنهادهای آذربایجان چراغ سبز نشان داده است. 
او گفت: »نظر ما این است که هر دو پیشنهاد با هم 
ادغام شوند و مذاکره بر سر فرمت 5+6 انجام شود.«

اختالفــات اصلــی تنها بر ســر تعییــن تکلیف 
موقعیت قره باغ نیســت. وضعیت کریدور الچین 
که اســتپاناکرت را از طریق منطقه تحت کنترل 

آذربایجان به خاک ارمنســتان وصــل می کند و 
همچنین کریدور زنگه زور که خــاک آذربایجان 
را از طریق خاک ارمنستان به منطقه خودمختار 
نخجوان وصل می کند هم جزو مســائلی است که 
رسیدن به توافق در مورد آنها بسیار دشوار به نظر 
می رسد. بدون شک دو طرف راهی طوالنی برای 

رسیدن به توافق جامع صلح در پیش دارند.

روسیه و اروپا، رودررو در قفقاز
روسیه همیشــه یک پای معادالت منطقه قفقاز 
بوده اســت. این کشــور یک پایــگاه نظامی در 
ارمنســتان دارد، اما متحد دوطرفه به حســاب 
می آید. جمهوری آذربایجان و ارمنستان هر دو 
عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هستند که با 
محوریت روسیه ایجاد شده است. مسکو و ایروان 
یک توافق امنیتی نیز بین خود امضا کرده اند، اما 
این توافق شــامل مناطق مورد مناقشه قره باغ 
نمی شود؛ به همین دلیل روسیه در طول جنگ 
اخیر وارد درگیری ها نشــد. اگرچه ترکیه متحد 
اصلی آذربایجان به شــمار می رود، اما روســیه 
هم به دلیل فروش ســالح به باکو، منافع خود را 
در جمهوری آذربایجان دارد. درگیری روسیه در 
جنگ اوکراین، باعث شده تا تمرکز مسکو اندکی از 
منطقه قفقاز برداشته شود. ماشین جنگی روسیه 
اکنون به طور کامل درگیر جنگی است که اگر در آن 
به پیروزی نرسد، یک افتضاح تاریخی به بار خواهد 
آمد. شاید در ســایه همین وضعیت بوده است که 
اروپایی ها تالش های خود  برای میانجیگری بین 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان را افزایش داده 
و زمینه برای رسیدن به یک توافق صلح را فراهم 
کرده اند. اتحادیه اروپا از سال ها قبل به منابع گاز 
منطقه قفقاز جنوبی چشم داشته و اکنون با تنش 
بی سابقه ای که میان اتحادیه و روسیه در گرفته، 
اهمیت منابع گازی این منطقه دوچندان می شود.

روســیه از مذاکرات ســران جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان در بروکسل اســتقبال کرده، اما اروپا 
می داند که حذف مسکو از معادالت منطقه قفقاز 
جنوبی امکان پذیر نیست. حتی تشکیل کمیسیون 
تعیین حدود مرزی که دوطرف در بروکسل بر سر 
آن توافق کرده اند هم نیاز به حضور روس ها دارد. 
نقشه های تاریخی کل این منطقه که زمانی جزو 
شــوروی بوده، اکنون در اختیــار روس ها و پایان 
دادن به غائله قره باغ، نیازمند همراهی و همکاری 

آنهاست.

باكو-ايروان؛ يك گام به سمت صلح 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان مذاکرات مقدماتی برای رسیدن به توافق جامع صلح و پایان دادن به 3دهه خصومت را آغاز کرده اند

اکونومیست در گزارشی نوشته که برخالف انتظار غرب، اقتصاد روسیه پس از شوک اولیه ناشی از تحریم ها توانسته دوباره روی پای خود بایستد
اقتصاد روسیه در مسیر بهبود 

نشریه اکونومیست ماه گذشــته در گزارشی اعالم 
کرده بود که باوجود تحریم های بی سابقه غرب علیه 
مسکو، اقتصاد روسیه برخالف انتظار فاصله زیادی 
تا فروپاشی دارد؛ گزارشی که با واکنش های منفی زیادی در اروپا و 
آمریکا روبه رو شد. این مجله اکنون اطالعات جدیدتری منتشر کرده 
که روایت قبلی از سرپا ماندن اقتصاد روسیه را تأیید می کند و نشان 
می دهد که تحریم های اعمال شده از ســوی غرب برای فروپاشی 

اقتصاد روسیه تا به اینجا ناموفق بوده اند.
غرب در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، جنگی اقتصادی علیه 
مسکو آغاز کرده است. آمریکا فروش طیف وسیعی از کاالها به روسیه 
را ممنوع کرد. شرکت های بزرگ بین المللی از روسیه خارج شدند 
و تعدادی از کشورها در مجموع 60درصد از منابع بین المللی بانک 
مرکزی روسیه را مســدود کردند. هدف، هدایت اقتصاد روسیه به 
سمت فروپاشی و تنبیه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور 
بود. در نتیجه این اقدامات طی نخســتین هفته پس از آغاز جنگ، 
ارزش روبل در برابر دالر بیش از یک سوم کاهش یافت و قیمت سهام 

بسیاری از شرکت های روسی سقوط کرد.
اما اکنون شاخص های اقتصادی جدید نشان می دهند هرج و مرج 
اولیه ناشی از تحریم های غرب در اقتصاد روسیه فروکش کرده است. 
ارزش روبل به واســطه تمهیداتی مانند کنترل خروج  سرمایه و باال 
بردن نرخ بهره به وضعیت سابق بازگشته و اکنون ارزش واحد پول 
ملی روســیه با ارزش آن در دوره قبل از آغاز جنگ اوکراین برابری 
می کند. عالوه بر این، به نظر می رســد روسیه پرداخت  اوراق قرضه 

خارجی خود را از سر گرفته است.

اکونومیســت نوشــته که مهم ترین نکته درمورد اقتصاد روسیه، 
 انعطاف پذیر بودن آن اســت؛ البته نباید فراموش کرد که روند های 
منفی ای در اقتصاد این کشــور در جریانند. از ابتدای ســال جدید 
میالدی قیمت ها در روسیه بیش از 10درصد افزایش داشته است. 
همچنین کاهش اولیه ارزش روبل منجر به افزایش هزینه واردات 
شد و بسیاری از شرکت های غربی، تجارت با روس ها را رها کردند. 
از سوی دیگر آمار شــرکت هایی که در پرداخت حقوق خود تأخیر 
داشــته اند رو به افزایش گذاشته است. اما شــاخص های حقیقی 
فعالیت های اقتصادی روسیه بســیار امیدوار کننده است. مجموع 
مصرف برق، کاهش بسیار ناچیزی داشته است. همچنین براساس 
آمار به دســت آمده از شاخص خرج اســبربانک، بزرگ ترین بانک 
روسیه، اینطور به نظر می آید که پس از وقفه ای کوتاه مدت، روس ها 

اکنون پول خرج کردن در کافه ها و رستوران های شهرهای مختلف 
روسیه را از سر گرفته اند. همچنین بانک مرکزی روسیه از یک ماه 
قبل، نرخ بهره مبنای خود را از 17درصد به 14درصد کاهش داده 
است؛  اقدامی که نشان می دهد وحشــت زدگی مالی که در ابتدای 
سال و با آغاز جنگ و تحریم ها در روسیه ایجاد شده بود، رو به کاهش 

گذاشته است و سرمایه ها میلی به خروج ندارند.
تردیدی وجود ندارد که اقتصاد روســیه درحال کوچک تر شــدن 
اســت، اما درعین حال پیش بینی تعــدادی از اقتصاد دانان درباره 
کاهش 15درصدی تولید ناخالص داخلی روســیه در ســال جاری 

هم پیش بینی بدبینانه ای بوده است و دور از واقعیت به نظر می آید.
نباید فراموش کرد که پیش از آغاز جنگ هم روسیه با هدف کاهش 
گزند تحریم هــای اقتصادی بین المللی، اقتصاد خود را بســته نگه 
داشته بود. آنچه در این شــرایط و حتی پیش از آغاز جنگ، باعث 
انعطاف پذیری اقتصاد روســیه شده، منابع ســوخت های فسیلی 
بوده اند. براساس گزارش پژوهشگاه و اندیشکده انرژی و هوای پاک در 
فنالند، از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، روسیه از طریق خطوط 
لوله و کشــتیرانی محموله هایی از ســوخت های فسیلی به ارزش 
65میلیارد دالر را به کشــورهای مختلف جهان صادر کرده است. 
در 3ماه اول سال 2022درآمد روسیه از سوخت های هیدروکربنی 
نسبت به همین دوره در سال قبل، بیش از 80درصد افزایش یافته 
است. کمیسیون اروپا به تازگی خواســتار اجرای طرح ممنوعیت 
واردات نفت از روسیه شــده اســت؛ طرحی که قرار است تا پایان 
سال جاری به صورت کامل به اجرا گذاشته شود. تا آن زمان انتظار 
می رود که چرخ های اقتصاد روسیه همچنان در گردش باقی بمانند.

محمدامین خرمیگزارش
روزنامه نگار

اروپا

 اسپر علیه ترامپ؛ 
دستورهایی که اجرا نشدند

مارک اسپر، وزیر دفاع ســابق آمریکا، به تازگی در کتاب 
خاطرات خود پرده از زوایای عجیب و غریبی از شخصیت 
دونالد ترامپ برداشته است. اسپر که از سال 2019 تا سال 
2020به عنوان دومین وزیر دفاع دولت ترامپ مشــغول 
به کار بود، سیاســتمداری جمهوریخواه اســت که پیش 
از پســت وزارت، به عنوان کفیل وزیر دفاع و پیش از آن 
هم به عنوان یکی از مقامات ارشــد ارتش آمریکا مشغول 
به کار بوده اســت. اسپر تا پیش از رســیدن به پست های 
باالی سیاسی، دوران حرفه ای آرامی را سپری کرده بود و 
عموما او را به عنوان افسر نظامی مقرراتی و پایبند به قانون 
می شناختند. اما براساس کتابی که با عنوان »یک سوگند 
مقدس: خاطرات یک وزیر دفاع در دورانی شــگفت آور« 
منتشر کرده، پس از آغاز به کار به عنوان وزیر دفاع ترامپ 
و در مواجهه با او و دستورات غیرمتعارف و جنون آمیزش، 
روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. برای 
بسیاری از رسانه ها، نکته ســؤال برانگیز این بوده که چرا 
اسپر که در کتابش تصمیمات ترامپ را به باد انتقاد گرفته 
و حتی او را فردی بی قید و نامناســب برای ســمت های 
دولتی توصیف کرده، برای افشای حقیقت در مورد رئیس 
خود 2سال صبر کرده است. اسپر در اواخر سال 2020 و 
چند روز پیش از برگزاری انتخابات توسط ترامپ از سمت 
خود برکنار شــد. او در این کتاب خود را جزو گروهی از 
اطرافیان ترامپ معرفی کرده که در برابر خواســته های 
غیرقانونی و ناخوشــایند ترامپ یا زیردستانش مقاومت 

می کرده اند.

شلیک به معترضان قتل جورج فلوید
براساس روایت اسپر در این کتاب، یک هفته پس از قتل 
جورج فلوید به دست پلیس آمریکا، دونالد ترامپ از اسپر 
خواسته تا 10هزار نیروی نظامی ارتش را به خیابان های 
پایتخت و دیگر شهرهای آمریکا اعزام کند تا به معترضان 
شلیک کنند. به گفته اسپر، ترامپ در جلسه ای که در دفتر 
کارش برگزار کرده از او پرســیده که آیا نمی شود به آنها 
شلیک کرد؟ مثال به پای آنها شلیک کرد؟ اسپر در کتایش 
درخواست ترامپ را کامال غیرقانونی و غیراخالقی توصیف 
کرده اســت. اگرچه در آن زمان، او در اعتــراض به این 
درخواست غیرانسانی، نه استعفا داد و نه مردم آمریکا را از 
خطری که در کاخ سفید در کمین آنها بود آگاه کرد. اسپر 
نوشته که مخالفت او و دیگر مقامات ارشد با ایده ترامپ، 

خشم رئیس جمهور را برانگیخت.

حمله موشکی به مکزیک
حمله موشکی به مکزیک با هدف تخریب آزمایشگاه های 
تولید مواد مخدر از دیگر خواسته های عجیب ترامپ بوده 
است. اسپر در کتاب خود نوشته که ترامپ از او درخواست 
کرده با حمله موشکی به مکزیک، مراکز تولید مواد  مخدر 
در این کشــور را نابود و کارتل های مواد  مخدر را از روی 
زمین محو کند. به گفته اســپر ترامپ به او گفته اســت: 
»هیچ کس متوجه نخواهد شــد این حملــه کار ما بوده؛ 
درصورت نیاز من همه چیز را انکار خواهم کرد.« اسپر در 
نهایت با این خواسته و درخواست دیگر مشاوران ترامپ، 
ازجمله استفان میلر، مشاور سیاسی او که خواستار اعزام 
250هزار نیروی آمریکایی به مرز مکزیک برای مقابله با 
ورود مهاجران غیرقانونی به مرز آمریکا و مکزیک شــده 

بود، مخالفت کرد.

ترساندن تروریست ها
ایده عجیب دیگری که در جلسه پخش مستقیم عملیات 
حمله و قتل ابوبکر بغدادی به دست نیروهای آمریکایی از 
سوی میلر مطرح شــده بود هم توسط اسپر رد شد. اسپر 
می گوید میلر در این جلسه خواستار آن شد تا سر ابوبکر 
بغدادی را از تــن جدا کرده و در خون خــوک بغلتانند و 
آن را در اطراف شــهر به نمایش درآورند تا موجب ترس 
تروریست های دیگر شود که این خواسته هم با مخالفت 

اسپر متوقف شده است. 

طرح حمله به مقام ارشد نظامی ایران
اسپر در کتاب خود نوشته که رابرت اوبرایان، مشاور امنیتی 
ترامپ، یکی از مشوقان اصلی او برای حمله به ایران برای 
جلوگیری از فرایند غنی سازی اورانیوم بوده و تهدید حمله 
آمریکا علیه ایران را به ویــژه در ماه های پیش از انتخابات 
2020تقویت کرده اســت. یک ماه قبل از انتخابات سال 
2020اوبرایان به مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش 
آمریکا، اعالم کرده که ترامپ قصد هدف قرار دادن یکی 
از مقامات ارشد نظامی ایرانی را دارد که در خارج از ایران 
مشغول فعالیت است؛ جمله ای که از نظر اسپر و میلی از 
جانب اوبرایان و صرفا در راستای منافع سیاسی ترامپ و 
افزایش شانس او برای پیروزی در انتخابات طرح ریزی شده  
بود. اسپر می گوید که ترامپ بدون اینکه اعضای سازمان 
امنیت ملی آمریکا را برای مشــورت دعوت کند، چنین 

تصمیم عجیبی گرفته بود. 
او در واکنش به این درخواســت ترامپ به میلی می گوید 
بدون داشتن دستور کتبی از جانب رئیس جمهور اقدامی 
انجام نخواهد داد زیرا این طرح، خواســته ای نادرســت، 
با تبعات حقوقی، دیپلماتیک، سیاســی و نظامی فراوان 
خواهد بود که می تواند بعد از ترور سردار سلیمانی، آمریکا 

را واقعا درگیر جنگ با ایران کند.

آسن واسیلوف
معاون نخست وزیر بلغارستان

اگر بلغارستان از تحریم های اتحادیه 
اروپــا علیــه نفــت روســیه معافیــت 
نگیرد، از مجموعــه تحریم های جدید 
اروپــا علیــه مســکو حمایــت نخواهــد 
کــرد. اگــر بــرای برخــی از کشــورها 
باشــد،  داشــته  وجــود  معافیــت 
می خواهیم شامل حال ما هم بشود؛ 
در غیر این صورت، ما تحریم ها را وتو  

خواهیم کرد.)یورونیوز(

فومیو کیشیدا
نخست وزیر ژاپن

در یــک کنفرانــس ویدئویــی بــا ســران 
گــروه ۷ شــرکت کــردم. بــا آنهــا و 
رئیس جمهــور زلینســکی تبادل نظــر 
صریح داشتم. تصمیم سختی است، 
امــا ژاپــن به تدریــج واردات نفــت از 
روســیه را حذف می کنــد. با ایــن حال، 
ژاپن فعال در پروژه های نفــت و گاز این 

کشور باقی می ماند. )رویترز(

جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

آمریــکا کنتــرل میلیاردهــا دالر از 
دارایی های بانک مرکزی افغانستان را 
برای جبران غرامت قربانیان تروریسم 
در اختیــار گرفتــه اســت. می تــوان 
گام هــای مشــابه درخصــوص ذخایــر 
مســدود شــده روســیه برای بازســازی 
اوکرایــن را نیز مورد بررســی قــرار داد. 

من به نفع آن رأی می دهم. )رویترز(

نقل قول  جهان نما

 خبر

روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

دوئل توپخانه ای در اوکراین
روزنامه نیویورک تایمز نوشــته کــه نقش واحدهای 
توپخانه ای در درگیری ها در شــرق اوکراین افزایش 
پیدا کرده و طی روزهای اخیر دوطرف با آتش توپخانه 
مواضع یکدیگر را هدف قرار داده اند. آتش توپخانه با 
هدایت پهپادها انجام می شود و به همین دلیل دوطرف 
به هم خسارات زیادی وارد کرده اند. در روزهای گذشته، 
کشورهای غربی ازجمله آمریکا و کانادا، محموله های 
توپ های جنگی خود را به اوکراین ارســال کرده اند تا 

خطوط رزمی این کشور را مقابل روسیه تقویت کنند.

کیوسک

ارزش روبل در برابر دالر در سال 2022
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پوتین:  سربازان ما برای دفاع 
از سرزمین مادری می جنگند

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز در 
سخنرانی خود در رژه نظامی به مناسبت روز 9می 
 که »روز پیروزی« بر آلمان نازی خوانده می شود، 
گفت حمله نظامی روســیه به اوکراین ضرورت 
داشته است؛ چراکه غربی ها در تدارک برای حمله 
به روســیه ازجمله شــبه جزیره کریمه بوده اند. 
پوتین گفت که روسیه در اقدامی پیشگیرانه این 
تهاجم را دفع کرده که تنها تصمیم درســت هم 
همین بوده اســت. رئیس جمهور روسیه در نطق 
خود گفت که ســربازان روس در دونباس و شرق 
اوکراین برای امنیت روســیه و دفاع از سرزمین 

مادری می جنگند. 
 پوتین همچنین نسبت به خطر یک جنگ جهانی 
دیگر هشدار داد و گفت که باید همه طرف ها برای 
ممانعت از ورود به چنین جنگی تالش کنند. پیش 
از این تصور می شد که روســیه در روز 9می  دست 
به اقدامی بزند که قدرت خود را به رخ غرب بکشد. 
استفاده از یک بمب اتمی تاکتیکی علیه نیروهای 
اوکراینی یکی از اقدامات احتمالی بود. در هشتم ماه 
می 1945 با تسلیم ارتش آلمان، جنگ جهانی دوم 
در اروپا خاتمه یافت. روسیه هر ساله در نهم ماه می 
 با رژه نظامی، روز پیروزی بر آلمان نازی را جشــن 
می گیرد و این یکی از مهم ترین تعطیالت رســمی 

این کشور به شمار می رود.
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گرینویچ

ارکیده های پژمرده پساکرونايی

 

بانکوك: تایلنــد به عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
پرورش دهنده های اركيده این روز هــا با ركورد بازار 
پساكرونایی مواجه اســت. به گزارش ایندیپندنت، 
دست كم یک مزرعه از هر 5مزرعه توليد گل به دليل 
همه گيری در تایلند تعطيل شده اند. درگيری نظامی 
روســيه و اوكراین هم گرانی 30درصدی محصوالت 
كود و آفت كش را در این كشــور رقم زد. بسياری از 
پرورش دهندگان گل اركيده تایلند در طول همه گيری 
كرونا  از ســوددهی وارد ضرردهی شــدند. پيش از 
همه گيری كووید-19، تایلند ســاالنه 270ميليون 
ساقه گل اركيده به كشور چين صادر می كرد كه حاال 
به 170ميليون ساقه كاهش پيدا كرده است. تا 2سال 
پيش، حمل گل از طریق جاده به چين تا 3 روز طول 
می كشيد؛ اما حاال همان ســفر بين 8 تا 10روز طول 
می كشد و اغلب گل ها پيش از رسيدن به خانه مشتری 

در شانگهای، پژمرده می شوند.

بی خیال دنیای مجازی

اکسیژن سازی خاك ماه

نانجینگ: نتيجه مطالعه ای جدید نشان می دهد خاک ماه 
می تواند دی اكسيد كربن را به اكسيژن تبدیل كند و امکان 
استفاده از آن برای پشتيبانی از زیست بشر در فضا مطرح 
 )Joule( شده است. براســاس گزارش نشریه علمی جول
خاک كره ماه حاوی تركيب های فعالی است كه می توان از 
آن در كنار نور خورشيد و دی اكسيد كربن برای توليد آب، 
اكسيژن و سوخت به منظور پشتيبانی از زندگی در پایگاهی 
در ماه اســتفاده كرد و انجام تحقيق های بيشتر را در فضا 
ممکن ســاخت. به گزارش ایندیپندنت، یينگ  فانگ یائو، 
متخصص مواد دانشــگاه نانجينگ چين و نویسنده اصلی 
این گزارش گفت: »راهبرد ما طرحی به دست می دهد كه 
ایجاد محيط زیستی پایدار و با هزینه معقول در خارج از جو 
زمين را ممکن می كند. اگــر بخواهيم تحقيق های بزرگی 
درباره دنيای خارج از جو زمين انجام دهيم، باید به دنبال 
راه هایی برای كاهش حجم حمل ونقــل مواد و تجهيزات 
باشيم یعنی تا حد ممکن مایحتاجمان را از زمين نبریم و 
در عوض از منابع موجود در خارج از جو اســتفاده كنيم.«  
این خبر و نتایج این مطالعه باعث شده دانشمندان درباره 
بررسی تبدیل گازهای مضر به گازهای مفيد در فضا از این 

قابليت ماه الهام بگيرند.

رکورد جنگل زدايی در برزيل
 

ريودوژانیرو: طبق داده های هشدارآميز جدید، جنگل زدایی 
آمازون در ماه گذشــته به ركورد جدیدی رســيد. براساس 
این آمار ميزان جنگل زدایی به حــدود دوبرابر آن در آوریل 
پارســال افزایش یافت. طبق ادعای فعاالن محيط زیست، 
جنگل زدایی در این كشور كه بزرگ ترین بخش جنگل های 
بارانی اســتوایی در جهان را دارد، »نهادینه« شــده است 
و انگشــت اتهام در ثبت این ركوردشــکنی را هم به سوی 
رئيس جمهوری برزیل نشانه رفته  اند. به گزارش یورونيوز و 
طبق داده های سازمان ملی تحقيقات فضایی )Inpe( برزیل 
كه از ســال16-2015 گزارش آماری ماهانه می داده، كل 
جنگل زدایی آمازون برزیل در مــاه آوریل بدون روز آخر آن 
هزار و 12.5كيلومترمربع بوده است. آمار 30آوریل نيز هفته 
آینده منتشر خواهد شد، اما همين آمار نيز هم اكنون نشانگر 
ثبت باالترین ميزان جنگل زدایی در ماه آوریل است. این در 
حالی است كه جنگل زدایی پيش از این هم در ژانویه و فوریه 

امسال ركوردشکن شده بود.

لیگ دوچرخه سواری کوهستان در چهارمحال و بختیاری   عکس: مهرداد صفرپور دهکردی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

خبری نیست که نیست

می دانيــد یکــی از كاركردهای 
نادرست رســانه ها چيست؟ اصل 
شهرت محوری. البته توضيح داده می شود كه گاهی چاره ای 
نيست و اخبار مشهورها باید بيشتر پوشش داده شود، اما این 
قصه، بدی هایی هم دارد برای خودش. اینکه چنين افرادی، 
مرجعيت اجتماعی پيدا می كنند و خيلی ها ســعی می كنند 

زندگی و سبک زندگی شان را با آنها هماهنگ كنند.
نکته مهم تر دیگری كه در این ميانه وجود دارد، آن است كه 
این دست شــهرت پردازی ها، باعث می شود تا تعادل زندگی 
مردم و مخصوصا جوان ترها به هم بخــورد. به این ترتيب كه 
اقشــار معمولی جامعه مدام فکر می كنند كه باید به چنين 
شــهرت و جایگاه و به چنين موفقيتی برســند و تا مادامی 
كه نرســيده اند، حتما شکســت خورده اند. اینکه هميشه در 
ذهن خودشان، سرخورده اند و مدام فکر می كنند كه خوش 
به حال فالنــی و بهمانی و... حاال چرا خــوش به حال؟ برای 
اینکه شهرت بيشــتری دارد، در رســانه ها  حضور بيشتری 
 دارد، دنبال كننــدگان ميليونی دارد و ...، امــا آیا همه اینها

درست است؟
اخيرا مصاحبه ای از یکــی از خواننده های پيــش از انقالب 
منتشر شده اســت كه خيلی ها را در شــوک فرو برده است. 
یعنی خيلی ها از خودشان می پرســند كه فردی با این حجم 
و سطح از شــهرت و موفقيت و فراگير و ماندگاری، می تواند 
چنين زندگی جهنمی هم داشته باشد؟  فاصله این شهرت و 
موفقيت و ماندگاری با این واقعيتــی كه خود این فرد مطرح 
كرده اســت، به قدری زیاد بوده كه خيلی ها را دچار شــوک 
كرد. سال ها پيش مصاحبه ای با ســعيد كنگرانی، از جوانان 
خوش چهره و سوپراستار سينمای پيش از انقالب نيز منتشر 
شــده بود كه صحبت هایی از این دســت را مطرح كرده بود. 
آنجا هم چنين سؤالی مطرح شده بود كه جوانی با این سطح 
از موفقيت و زیبایی ظاهری و...، مگر می تواند زندگی به این 

جهنمی داشته باشد؟
شاید هر كدام از این گفت وگوها به اندازه هزار منبر و سخنرانی 
و كتاب و فيلم، دیدگاه ها را اصالح كرده باشد. در این مورد كه 
شــکی ندارم. اینکه یک دفعه تصویرهای پوشالی فرو بریزد و 
همه با اصل قضيه روبه رو شوند. بخشی از این واقع گویی ها و 
شفاف سازی ها هم ناشــی از رسيدن به سال های آخر زندگی 
اســت. اینکه تصور می كنيد دیگر چيزی برای از دست دادن 
ندارید و دیگر نظــرات و نــگاه دیگران و حتــی ماندگاری 
تصویرتان برای تان مهم نيست. اینکه فکر می كنيد وقتی من 
این چنين سخت زندگی كرده ام، چرا باید تصویری این چنين 
ســرخوش از من منتشر شود؟ طبيعی اســت كه این فاصله 

نجومی، هر كسی را می تواند از پا درآورد.
آنتونی رابينز را كه می شناســيد؟ همــان آقای قدبلندی كه 
درباره موفقيت صحبت می كند و در ســخنرانی های خودش 
مدام باال و پایين می پرد. او به ثروتمندان زیادی مشاوره داده و 
می دهد. در جایی نقل می كند كه بيشتر ثروتمندانی كه دیده، 
با اینکه كم و كسری از دنيا نداشته اند، اما سرخوش نيستند. 
سرخوش به این معنا كه واقعا معتقدند كه زندگی نکرده اند و 
واقعا احساس سرخوردگی دارند. دليلش را هم این نکته ذكر 
می كرد كه این آدم ها، كلی كار و هدف داشتند كه باید سراغش 
می رفتند و همين ها، باعث می شد تا احساس نارضایتی كنند؛ 
مثال مدیر ارشد بانکی بزرگ را مثال می زد كه همه  چيز داشت 
و خانواده خوبی هم داشــت، ولی ليست آرزوهایی كه باید به 
آنها می رســيد تا سپس احساس سرخوشــی و آرامش كند، 
چنان بلند بود كه بعيد بود در سال های باقيمانده به آنها برسد.

ماجرای چهره ها هم چنين است. شهرت باعث می شود تا مردم 
عادی، دیگر نه به  خود كارها كه بيشــتر به وجهه كارها توجه 
كنند. یعنی در وهله اول، به این فکر می كنند كه باید در حوزه 
خودشان، حتما به سطح شهرت مداران آن حوزه برسند. سپس 
به این فکر می كنند كارهای عادی و معمولی كه روزانه انجام 
می دهند، به شدت آزاردهنده است، چرا كه آنها را به شهرت 
نمی رساند. درحالی كه اصل، انجام كارهاست؛ نه وجهه ای كه 
برای شــما ایجاد می كند. مگر قرار است همه شهرت داشته 
باشند یا سوپراستار باشند یا چه؟ بله، داشتيم از آن مصاحبه ها 
می گفتيم. مصاحبه هایی كه به همه ما ثابت كردند كه آن باالها 
خبری نيست و دنيا پوچ تر از آن است كه فکرش را می كنيم. 
در اینکه حتی بزرگ ترین ها و مشــهورترین ها نيز می توانند 
تلخ ترین زندگی ها را داشته باشند. در اینکه برای آرام بودن و 
خرسند و سرخوش بودن در زندگی و از زندگی، الزاما نيازی 
نيست ليستی بلندباال از آرزوهایی را داشته باشيم كه باید به 
آنها برسيم؛ ليســتی از آدم هایی كه باید شبيه به آنها باشيم. 
اینکه گاهی یک دورهمی ســاده، یک مهمانــی بی ریا، یک 
بوستانگردی خانوادگی ساده و یک آبميوه خوردن در حاشيه 
یک آبميوه فروشــی یک خيابان معمولی، می توانند بهترین 
سرخوشی های جهان باشند. به این فکر كنيم كه زیبایی، نه 
در معروفيت، شــهرت، ثروت و جایگاه بيشتر كه می تواند در 
همين سادگی های بيشتر باشد. ســادگی هایی كه گاه چنان 
چشم نواز می شوند كه حتی می توانند همان آدم های معروف 
را هم به سمت خودشان بکشــانند؛ به اینکه همه زرق و برق 
دنيا را رها كرده و به روستایی و جزیره تنهایی خودشان بروند 
تا این آرامش و زیبایی را پيدا كنند. به این فکر كنيم كه آواز 
دهل شنيدن از دور خوش است و خبری نيست كه نيست و 
درستی و اطمينان ناشی از یک زندگی درست، زیباترین نکته 

و قرارگاه و تکيه گاه جهان است.

شل سیلور اســتاين در خانه اش، در يک آخر هفته 
سال1997 - که دقیق ترش می شود دهم ماه می - از 
حمله قلبی فوت کرد. آن موقع 68ســال داشــت و 
تنها بود. دخترش وقتی 11سالش بود و زنش در دهه 
70مرده بودند. او قرار نبود برای بچه ها کتاب بنويسد، 
ولی وقتی اين کار را کرد نتیجــه اش فوق العاده بود. 
کتاب هــای او را همه می خواندند، هــم بچه ها و هم 
پدر و مادرهايشــان. کتاب های عمو شــلبی )لقبی 
که مطبوعات به سیلور اســتاين داده بودند( قواعد 
خودشــان را دارند، نه آنهايی که متخصصان ادبیات 
کودکان و نوجوانان نوشته اند و در دانشگاه تدريس 
می شود. فانتزی او از ذهن عجیب خودش در آمده و در 
آن قواعد دنیای واقعی و فانتزی همزمان کار خودشان 
را می کنند. در اين فانتزی، بچه ها لوســند، غول ها 
 خوش قلب اند، حیوان ها با کسی شــوخی ندارند و 
آدم بدها بی آزارند؛ 4 گروهی که کاراکترهای کتاب های 

سیلور استاين معموال از بین آنها انتخاب شده اند.
  

شل سیلور استاين در کودکی چون زشت و خجالتی 
بود، همبازی نداشت و اوقاتش را تنها به سر می برد. 
به همین خاطر بعدها آثارش پــر از کودکان تنهايی 
بود که فکرهای عجیب و غريــب و خیال بافی های 
کابوس وار می کردند. پسر بچه ای که فکر می کند يک 
 مار سمی خطرناك در ظرف ناهارش چمبره زده يا يک 
باغ وحش انسانی که حیوانات از آن ديدن می کنند؛ 
در کتاب های عمو شلبی عجیب ترين اتفاق ممکن رخ 
می دهد و هیچ حادثه ای روند طبیعی و عادی خود را 

طی نمی کند.
  

شل سیلور استاين در جوانی بعد از ملحق شدن به 
ارتش آمريکا، به ژاپن و ســپس به کره منتقل شد. 
همان جا بود که نقاشی را شروع کرد. کاريکاتورهايش 
در خبرنامه ارتش چاپ می شــد. بعد از بازگشت به 
آمريکا برای مجالت کاريکاتور می کشید و اين کار را 
تا چندين سال ادامه داد. تا اينکه يکی از دوستانش که 
ناشر کتاب های کودك بود، او را تشويق کرد تا کتابی 
برای کودکان بنويسد و نقاشی کند. و به اين ترتیب 
کتاب »الفکاديو، شیری که گلوله را با گلوله پاسخ داد« 
نوشته شد. طولی نکشید که سیلور استاين نويسنده 
محبوب همه رده های سنی شد و کتاب های متعددی 

برای کودکان نوشت و نقاشی کرد.
  

عمو شلبی يک هنرمند همه کاره بود. به غیراز نقاشی 
و نوشتن شعر برای کودکان، شل هر کار ديگری هم 
می کرد؛ فیلمنامه می نوشت، ترانه می سرود، آهنگ 
می ساخت، موســیقی متن فیلم می ساخت، آواز 
می خواند و نوازندگی هم می کرد. يکی از معروف ترين 
ترانه های شلبی، ترانه پسری به نام سو بود که جانی 
کش، خواننده آمريکايی معروف ســبک کانتری 
به خاطر خواندن آن برنده جايزه گرمی شــد. شل 
خودش هم به خاطر قصه گويی در يکی از آلبوم هايش 
برای کودکان برنده گرمی شــد. به خاطر ســاخت 
موســیقی متن فیلم »نامه هايی از لب مرز« نامزد 
جايزه اسکار شد و کتاب هايش هم جايزه های زيادی 
برنده شدند. شــلبی ترانه های زيادی گفته است. 
ترانه هايی که برخــالف کتاب هايش برای کودکان، 
بسیار غمگین اند. ترانه 25دقیقه ديگر می روم، دقیقه 
شمار لحظات پايانی زندگی يک اعدامی است و ترانه 
چیزهايی که نگفتم، حسرت يک عاشق است به خاطر 
حرف های نگفته اش. حرف هايی که برای بقیه عمر در 

ذهن تکرار می کند.
نگفتم »بارانی ات را درآر، 

قهوه درست می کنم و با هم حرف می زنیم.«
نگفتــم »جاده بیــرون خانه طوالنــی و خلوت و 

بی انتهاست«
گفتم »خدانگهدار، موفق باشی، 

خدا به همراهت.« او رفت
و مرا تنها گذاشت

تا با تمام چیزهايی که نگفتم زندگی کنم.

تقویم / سالمرگ

زشت، خجالتی و البته شاهکار

حافظ

روز و شب خوابم نمی آيد به چشم غم پرست

بس که در بیماری هجر تو گريانم چو شمع

كال نيوپورت در كتاب »مينيماليســم دیجيتال« 
می نویســد: »اكنون خيلی ها جهان را بيشتر از راه 
صفحه نمایش تجربه می كنند. ما در دنيایی زندگی 
می كنيم كه تالش می كند حس المســه را تا حد 

وسيله ای برای لمس صفحه نمایش تقليل دهد.« 
حتما خيلی از ما تا امروز به این مسئله فکر كرده ایم 
كه زندگی مان با 30-20ســال پيش چقدر تفاوت 
پيدا كرده و دنيای دیجيتال و فضای مجازی چقدر 
توانســته ما را از ارتباط هــای رودررو دور و وقت و 
انرژی مان را برای توليد محتوایی كه گاهی از درجه 
اهميت خيلی پایينی برخوردار اســت، تلف كند. 
در واقع پرسه زنی در رســانه های اجتماعی آنقدر 
همه گير شده كه خيلی از ما تقریبا بدون فکر این كار 

را می كنيم و دوری از تلفن همراه برایمان عذاب آور 
اســت و حتی در نبود اینترنــت و دنيای مجازی 
دچار اضطراب می شویم. این در حالی است كه ما 
می توانيم مثل گذشته های نه چندان دور، مکالمات 
طوالنی ای را بدون اســتفاده كــردن از تلفن های 
همراه خود داشته باشيم و صدای پيام حواسمان را از 
گفت وگو پرت نکند. می توانيم در یک كتاب خوب، 
در یک پروژه كاری یا یک برنامه تفریحی صبحگاهی 
گم شویم و استرس نگيریم. می توانيم بدون نياز و 
وسواس برای ثبت كردن لحظاتمان، با دوستان و 
خانواده خود تفریح كنيــم. ضمن اینکه می توانيم 
از اخبار روز آگاه شــویم، اما در آن غرق نشویم. به 
شرط اینکه استفاده درســت از دنيای دیجيتال را 
یاد بگيریم و برای چند ساعتی هم كه شده گوشی 

موبایل را كنار بگذاریم و دنيای واقعی را دریابيم.
نتایج یک مطالعــه  جدید در انگليس هم نشــان 
می دهد كه یک هفته استفاده نکردن از رسانه های 

اجتماعی می تواند بهبود چشمگيری در وضعيت 
ســالمت روان ایجاد كند و افســردگی و اضطراب 
را كاهش دهد. بنابراین بهتر اســت برای سالمتی 
خودمان هم كه شده، استفاده از اینترنت را محدود  
و دور از دنيــای مجــازی، برای زندگی مــان از نو 

برنامه ریزی كنيم.

هنــر خــالق عــرب طــی 
دو دهــه اخيــر بــا فضای 
 نمایشــگاهی هنــر دوبــی

 )Art Dubai( و ارائــه آثار و 
دیدگاه های جهانی، بســيار 
هيجان انگيز بوده و چهره های 

جدیدی را به جهان مدرن معرفی كرده اســت. محمد احمد ابراهيم 
 از نقاشــان نوگرای اماراتی اســت كه با آخرین اثر خود »باغ ميوه ها« 
Fruits Garden به دوســاالنه ونيز هم دعوت شده است. تابلویی پُر 
از فرم و رنگ كه به لطف نمادهای توتم مانند و آبی و ســبز و صورتی 
درخشان خود چشم ها را خيره می كند.ابراهيم یک سبک منحصر به فرد 
ایجاد كرده كه نشان از عالقه وی به باستان شناسی دارد. نمادهای او روی 
بوم، زبان خاص خود را بيان می كنند و كتيبه ها، خطوط و اشکال انتزاعی 
هم نشانگر نقاشی های دیواری هستند كه زمان و حافظه را با تکرار یادآور 
 می شوند. معتز نصر هنرمند مصری هم با خلق اثر مفهومی »عرابسک«

 )Arabesque (خود حاوی پيامی از تنوع در تركيب و التقاط رنگ ها 
است. او با انباشت هنرمندانه صدها چوب كبریت با رنگ های مختلف 
روی هم، یک سطح چوبی به ســبک نقوش تزیينی بناهای باستانی 
خلق كرده كه دعوت كننده به یک مفهوم است. نصر در این اثر خالقانه 
حکایتی هشداردهنده ارائه می دهد كه هر عنصر قابل احتراق اگر روشن 
شود، می تواند زیبایی و هارمونی را از بين ببرد. اینستاليشن »یادآوری« 
)Recollection( اسما خوری هنرمند اماراتی نيز نشان خالقانه ای از 
زمان، حافظه و روابط انسانی اســت.هر پازل این سازه، چای كيسه ای 
خشک شده ای است كه لحظه گذار در زمان را نشان می دهد؛ مثل حافظه 
كه برخی عناصر آن زنده می مانند و یا حذف می شــوند. به گفته اسما 
خوری، این هنر چيدمان تالشی برای به تصویر كشيدن رؤیای گذشته و 
افشای جنبه های فریب و شبيه سازی است؛ جایی كه لحظات، واقعی یا 

ساختگی، در یکدیگر محو می شوند.
هنرمند مراكشی مصطفی اكریم كه خوشنویسی عربی را در چيدمان 
 Khayali »هنری اجتماعی- سياسی خود می گنجاند هم قطعه »خيالی
)تخيل من( را از فلز زنگ زده خلق كرده است. این اثر مفهومی با الهام از 
كتاب دهه هفتادی »برای نان تنها« نوشته محمد چوكری ساخته شده 
كه در آن شخصيت داستان برخی چالش های زندگی اش نظير قحطی 
و فقر و خشــونت را روایت می كند و در كالژ اكریم به مفهوم طبقاتی 
»استبداد خانه پدری«، »به خيالم پناه می برم« و »قبل از مرگ حرفت 

را بگو« منعکس می شود.

بر و برگ

شهنام صفاجو

چهار شگفت انگیز عرب

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

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

فراخوان

عیسی محمدی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

آخر مصور

  فکر بی آبی. اثر: ديمیتريس گئورگوپاريس

انجامش بدهعدد خبر

علیه کار کودک

شايد آنها را کنار ســطل های زباله ديده 
باشید. شــايد هم آنها را توی پیاده رو يا 
خیابان ببینید که بــا نیم وجب قد، چیزی 
می فروشند يا  ســازی  می زنند يا شیشه 
ماشــین ها را تمیز می کنند تا کسی دست 
در جیبش کند و آنها دشتی کنند. تازه اين 
بچه ها، آنهايی  هستند که جلوی چشمند. 
اگر گذرتان به کارخانه ها و کارگاه های داخل 
و حاشیه تهران بیفتد، آنها را می بینید که 
ساکت و بی صدا کار می کنند و از اين طرف به 
آن طرف می روند، درحالی که همقدانشان، 
جايی ديگر از اين شهر، بی خبر از غم نان، 
شــادی می کنند و می گذارنــد بزرگترها 

جورشان را بکشند.
معضــل بچه هــای کار سال هاســت که 
دغدغه مديران شهری اســت و عالوه بر 
اينکه شهرداری و بهزيستی در اين زمینه 
طرح های زيادی را به اجــرا درآورده اند، 
هنرمنــدان و اهالی فرهنگ هــم در اين 
زمینه کارهايی را انجام داده اند تا شــايد 
نظر ديگران را برای مقابلــه با اين معضل 
جلب کنند. حاال هم به مناسبت فرارسیدن 
روز جهانی »مقابله با کار کودك« در تاريخ 
12ژوئن)22خردادماه(، شهر تهران میزبان 
رقابت طراحان پوســتر با همین موضوع 
خواهد بود. اين مسابقه با هدف تغییر نگرش 
افکار عمومی نسبت به مقوله کار کودکان با 
تأکید بر حقوق کودك و آثار و پیامد ناشی 
از کار کودکان از امروز تا 29ارديبهشت ماه 
در غالب طراحی پوســتر برگزار می شود 
و هر فرد می تواند حداکثــر با 3اثر در اين 
مسابقه شــرکت کند که در پايان به نفرات 
برتر جوايزی اهدا می شود. اگر اهل مسابقه 
و هنر هستید، تا فرصت هست در اين رقابت 
شرکت کنید، شايد شــما يکی از آن 3نفر 

برنده باشید.
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تحقیق مستقل 
درباره معتادان 
متجاهر نداریم 

16ســال اســت که درباره معتادان متجاهر در 
کشور صحبت می شود و از سال 1389در قانون 
تغییراتی ایجاد شده و ماده 15قانون که به درمان 
مربوط می شد به 2بخش تقسیم شده است؛ ماده 
15معتاداِن خودمعرف و ماده 16معتادان متجاهر. 
از همان زمان نیز مطرح بود که تجاهر چیست و 
چه کسی مســئول تشخیص آن اســت؛ پلیس، 
سیستم قضایی یا روانشناسی و مددکاری؟ اما چه 
ظرفیت هایی باید برای این گروه تعریف شود؟ از 
سویی همچنان آمار درستی از این افراد در کشور 
وجود ندارد و هر نهاد و ارگانی یک نوع آمار ارائه 
می کند. روشن اســت که معتاد متجاهر فقط در 
کشور ما وجود ندارد و همه دنیا با چنین مسئله ای 
درگیر است، اما کشــورها برای معتادان متجاهر 
برنامــه ای دارند؛ برنامه هایی اعــم از مددکاری، 
اجتماعی، روانشناســی، درمانی و حمایت های 
خانوادگی. اما متأســفانه در ایران نگاه به معتاد 
متجاهر نگاهی امنیتی و انتظامی یا قضایی است؛ 
از این رو برنامه نیز درباره ایــن گروه همین گونه 
شــکل می گیرد؛ مثال پلیس معتــاد متجاهر را 
جمع آوری و دســتگیر می کند، اما در تقســیم 
این معتادهــا، قرنطینه و غربالگری، نیاز اســت 
دســتگاه های متولی چون وزارت بهداشت ورود 
کنند؛ درحالی که این دســتگاه ها مدام خود را از 
این موضوع برحذر داشته و بار را بر دوش سازمان 
بهزیستی کشور می اندازند و به دنبال آن  قسمتی 
که مربوط به حوزه  سالمت درباره معتادان است 

برعهده وزارت بهداشت خواهد بود؛ نه بهزیستی.
باید از سویی به این نکته توجه کرد که برای معتاد 
متجاهری که 3ماه در یک مرکز درمانی یا اقامتی 
ســاکن می شــود، چه برنامه هایی طراحی شده 
است؟ مهم تر اینکه معتاد متجاهری که از سیستم 
درمان بیرون می آید از چــه برنامه های حمایتی 
و اجتماعی برخوردار می شــود؟ آیا ریشه  اصلی 
اعتیاد او شناسایی شده است و اگر دچار مشکالت 
اقتصادی، شغلی و خانوادگی باشد، چه برخوردی با 
او صورت خواهد گرفت؟ چه سازمان های حمایتی 
برای این افراد داشــته و چه بودجــه ای برای آن 
درنظر گرفته ایم؟ در ســال های گذشــته درباره 
این معتادان چند صد میلیارد تومان هزینه شده 
است. به نظرم با کارا نبودن این رویه ستاد مبارزه 
با مواد مخدر باید اجازه دهد که تیم مستقلی که 
وابســته به هیچ نهاد دولتی نباشــد، در این باره 
تحقیق کند. به نظر می رسد موفقیت در این سال ها 
زیر 5درصد بوده است. حال باید این سؤال را مطرح 
کرد چرا باید برای کاری که چنین درصد پایینی 
را به خود اختصاص داده، تا این اندازه هزینه شود؟ 
نقش نهادها و ارگان ها در این باره در قانون مشخص 
است. اما هنوز مشخص نشــده هر یک چقدر در 
این باره نقش تعیین کننده و اثرگذاری داشته اند. 
باید در این باره تحقیق علمی توسط متخصصان 

این حوزه و گروهی مستقل صورت گیرد.
در این ســال ها، طبــق قانــون، رئیس جمهور، 
رئیس ســتاد مبارزه با مواد مخدر است که تعداد 
کمی از کشــورها در دنیا تا به ایــن حد به حوزه 
مواد مخدر اهمیت داده اند که رئیس این ساختار 
را رئیس جمهور در نظر بگیرنــد. رئیس جمهور 
یک نفر را به عنوان دبیرکل ستاد انتخاب می کند 
و دستگاه ها و سازمان ها زیرنظر دبیرکل فعالیت 
می کنند که بزرگ ترین اشــتباه این اســت که 
تمامی دبیرکل ها، نگاه انتظامی و امنیتی به مقوله 
مواد مخدر داشــته اند؛ البته در برخی مقاطع این 
نگاه کمتر یا بیشتر شــده و بعضا پیشگیری هم 
مدنظر قرارگرفته اما به طورکلی همیشه این نگاه 
امنیتی و انتظامی را حاکمیت داشــته و ســابقه 
دبیران کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر، امنیتی- 
نظامی یا انتظامی بوده اســت. بی تردید جایگاه 
دبیرکل به عنوان کســی که تئوری ارائه کرده و 
برنامه ریزی می کند، بسیار مهم است. وقتی این 
شــخص دیدگاهش امنیتی، قضایی و انتظامی 
باشد، مســلما برنامه ها و بودجه ها و سخنرانی ها 
نیز به همین ســمت هدایت می شــود؛ بنابراین 
نخستین پیشنهاد این است که در انتخاب دبیرکل 
ستاد، همانند سایر کشورها عمل کنیم. معموال 
دبیران کل ستاد مبارزه با مواد مخدر یا پزشک و 
روانشناس یا جامعه شناس و افراد باتجربه در این 
حوزه  هســتند و گاهی این افراد سال ها در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد فعالیت داشــته اند؛ 
چراکه امروزه دنیا به جای مبارزه بر امر پیشگیری 
توجه و تمرکز دارد. ما تحقیقات علمی و بنیادی در 
حوزه کمپ های ترک اعتیاد انجام نداده ایم؛ چون 
به بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد اعتماد 
نداریم. یکــی از دالیل موفقیت در کشــورهای 
اروپایی این اســت که برنامه ریزی ها و نظارت و 
اختصاص بودجه با دولت است، اما کار را به بخش 
خصوصی می سپارند. کشورها، نوشتن آیین نامه 
و برنامه ریزی را با حضــور بخش خصوصی انجام 
می دهند. از ســویی در دنیا هم مراکز بستری و 
اقامتی و نگهداری وجــود دارد و حتی مراکزی 
که به آنها دادگاه درمان مدار می گویند و یک نوع 
مراکز نیز اجتماع درمان مدارند. اما اینگونه نیست 
که چند ماه معتاد را نگه دارند و هیچ کاری در حوزه 
روانشناسی و مددکاری و اجتماعی انجام ندهند؛ 
از این افراد حمایت قضایی صورت می گیرد و دولت 
سعی می کند که به خانواده شان کمک کند و در 
حوزه مالیات به صاحبان کارخانه ای که این افراد 

را به کار می گیرند، تخفیف می دهد.
به نظر می رسد اگر نگاه مســئوالن ما پیشگیرانه 
باشد، نخستین کاری که بهتر است انجام دهند 
این است که وزیر آموزش وپرورش را در جلسات 
ســتاد ملی مبارزه با مواد مخدر دعــوت کنند و 
بگویند برنامه های پیشگیرانه مطرح شده را باید 

عملیاتی کند.

سعید صفاتیانیادداشت
کارشناس اعتیاد

به زودی؛ شهر بدون معتاد متجاهر
نگاهی به آمار ارائه شده درباره جمعیت معتادان متجاهر در کشور و تهران و بررسی ظرفیت های موجود و الزم درباره آنها 

براســاس تازه ترین برآورد پلیس و با استناد 
به صحبت های اخیر معــاون مقابله با عرضه 
و امور بین الملل ســتاد مبارزه با مواد مخدر، 
حدود 65هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور 
وجود دارد که به نظر بین 2۰ تا 21هزار نفر از 
آنها در تهران هستند. معتاد متجاهر به فردی 
گفته می شــود که تجاهر به اعتیاد داشته و 
بی خانمان است، نای حرکت ندارد، گوشه ای 

افتاده و نمی تواند تکان بخورد.
 مشــکل پلیس دربــاره این دســته از افراد 
آن اســت که هرچه این افراد را جمع آوری 
می کنند و تحویل مراکــز نگهداری و درمان 
می دهنــد، بالفاصله بعد از 3مــاه این افراد 
رهاسازی می شــوند و دوباره در همان محل 
حضور پیدا می کنند؛ از این رو مشکل اصلی 
نبود برنامــه ای برای صیانت پــس از خروج 
این افراد، برخوردار نبودن از حرفه مناسب، 
نظارت نکردن بــر آنها، نداشــتن ارتباط با 
خانواده و نظارت بر خانواده هایشــان، پس از 
ترک و درمان اســت که این چرخه معیوب 
را ادامه می دهد. سردار ناصر اصالنی، گرچه 
تازه ترین آمار درباره تعداد معتادان متجاهر 
در کشور و تهران را ارائه کرده، اما آمار و اعداد 
متفاوتــی درباره این افراد تا امروز از ســوی 
نهادهای گوناگون منتشر شده است؛ از این رو 
ظرفیت سنجی برای کمک و ساماندهی آنها به 
طور دقیق صورت نگرفته و گاه همین نهادها و 
سازمان ها را با مشکالتی روبه رو کرده است. 

گفته می شود در تهران 12هزار نفر ظرفیت 
وجود داشته اســت. این به آن معناست که 
8هزار نفر برابر آمار ســال قبل رها شده اند. 
البته ارزیابی این اســت که طــی این مدت 
حدود یــک هزار نفــر نیز بــه جمعیت این 
افراد اضافه شــده اســت و هم اکنون حدود 
9هزار معتاد متجاهر رها باشــند. این به آن 
معناســت که در فصل تابســتان و بهار که 
معتادان متجاهر نمایان تر می شــوند، پلیس 
و ارگان های ذیربط با مســائل شکل گرفته 
پیرامون این افراد بیشــتر مواجه می شوند. 
ما نیز درصدد آن هســتیم تا با نیازسنجی و 
ظرفیت موجود و بالقوه به بررسی این بغرنج 

ذیل آسیب های اجتماعی بپردازیم.

آمارها و نیاز به افزایش ظرفیت  
ســردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ پیــش از این گفته بود که بیش 
از 11هزار معتاد متجاهــر از جمعیت بیش 
از 2۰هزار نفری آنها در مراکــز و مابقی رها 
در خیابان ها هســتند و 7هزار خرده فروش 
مواد مخدر وجود دارد که باید همزمان برای 
این دو گروه برنامه ریزی شــود. او همچنین 
درباره این صحبــت کرده بود کــه از اواخر 

ســال 97تاکنون بالغ بر 7۰هزار نفر معتاد 
متجاهر و سایر بزهکاران جمع آوری شده اند، 
همه دستگاه ها نیز در این مدت وظایف خود 
را انجام داده اند، اما باید مســئله را درســت 
شــناخت و یک مبارزه هماهنگ و همزمان 
با 21هزار معتــاد متجاهر و حــدود 7هزار 
خرده فــروش انجــام داد: »وقتــی ظرفیت 
12هزار نفر اســت هر اقدامی هم که انجام 
دهیم باز هم بی فایده است. باید با غربالگری 
پی درپی این معتــادان را در مراکز نگهداری 
کنیم. آنهایی که دارای خانواده هستند را به 
خانواده شــان تحویل دهیم یا اتباع خارجی 
غیرمجــاز را طرد و به نوعی تــالش  کنیم تا 
ساماندهی نســبی مناســبی در این زمینه 

داشته باشیم.«
براســاس مصوبه ســال قبل ســرانه روزانه 
نگهداری هــر معتاد 35هزار تومان اســت. 
مصطفی هادی زاده، دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر اســتان تهران می گوید: 
»هم اکنون یــک ظرفیت 7۰۰نفــره برای 
معتادان متجاهر دارای زخم باز وجود دارد.« 
این در حالی است که براساس برآورد پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان تهــران، حدود 
15۰۰معتاد متجاهر دارای زخم باز در استان 
تهران حضور دارند. البتــه این افراد تا زمانی 
که زخم های شــان بهبود پیدا کند در مراکز 
نگهداری معتــادان دارای زخم باز می مانند 
و پس از آنکه بهبود پیــدا کردند، برای ادامه 
روند درمان و توانمندسازی به مراکز ماده 16 

منتقل می شوند.
اما مســئله دیگر، زنان معتاد متجاهر است. 
قرار است شهرداری یک مرکز برای نگهداری 
معتادان متجاهر زن راه اندازی کند. این مکان 
نیز در فاز اول برای 3۰۰زن ظرفیت دارد و در 
فاز دوم ظرفیت این مرکز به 6۰۰نفر افزایش 

می یابد. برآورد از آمــار معتادان متجاهر زن 
براساس جمع بندی های پلیس حدود 7۰۰ 
تا 8۰۰نفر در کل استان تهران است. البته در 
گذشــته هزار و 5۰۰ نفر مطرح شده بود، اما 
برآورد آمار پلیــس از معتادان متجاهری که 
به ته خط رســیده اند، حدود همین 7۰۰ تا 
8۰۰نفر اســت. مرکز طراوت نیز با همکاری 
ســپاه برای نگهداری معتادان متجاهر زن با 
ظرفیت 2۰۰نفر راه اندازی شــده است. اگر 
مراکز 3۰۰نفره شــهرداری نیز اضافه شود، 
امید اســت حضور معتادان متجاهر زن در 

سطح استان تهران به نوعی حل شود.
اما بیشترین مشکل درباره نگهداری معتادان 
متجاهر منع پذیرش است. معتادان متجاهر 
کمتر از 18ســال درمان هایشــان به صورت 
بیمارســتانی انجام می شــود و به هیچ وجه 
در مراکــز نگهــداری نمی شــوند و پس از 
درمان های سرپایی تحویل خانواده یا مراکز 

شبه خانواده بهزیستی می شوند.
 بــرآورد از آمار معتــادان متجاهــر کمتر 
از 18ســال که اکثــرا هم در ســنین 16 و 
17ســالگی هســتند، حدود 15۰نفر است. 
شــهرداری تهران هم اکنون یــک مرکز با 
ظرفیت 1۰۰ نفر برای ایــن افراد راه اندازی 
کرده و از زمان راه انــدازی این مرکز تاکنون 
همچنان خالی است و کســی وارد آن نشده 

است.
ســردار ناصر اصالنی درباره افزایش ظرفیت 
نگهــداری از ایــن معتــادان می گوید: »در 
راستای ساماندهی معتادان متجاهر 8 مرکز 
جدید توسط بسیج و سپاه، یک مرکز توسط 
ســازمان زندان ها )فشــافویه( و یک مرکز 
توســط فرماندهی کل انتظامی )ســروش( 
اضافه شده اســت که ظرفیت استان تهران 
را از ۴هزار به 1۴هــزار و ۴5۰نفر ارتقا و در 
سطح کشــور نیز ظرفیت نگهداری و درمان 
را از 5هزار و 9۴۰نفر بــه 17هزار و 9۴۰نفر 

افزایش داده است.«

همه تغییرات الزم برای دگرگونی چرخه   
معیوب 

مصطفی هادی زاده مهم ترین امر در رسیدگی 
به معتادان متجاهر را اصالح قانون مبارزه با 
مواد مخدر می داند. او معتقد اســت: »قانون 
بایــد به روزرســانی، اصالح و متناســب با 
وضعیت موجود شود. جلسات متعددی نیز 
با پیگیری های ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر 
انجام شده اســت و ســیکل اداری و قانونی 
خود را طی می کند، اما تا قانون اصالح نشود، 
در بسیاری از موضوعات اجازه قانونی وجود 
ندارد؛ از این رو نمی توان کاری انجام داد.« او 
برای مثال به زمان نگهداری معتادان متجاهر 
اشاره می کند که قانون زمان آن را یک تا 3ماه 
اعالم کرده است که به تشخیص تیم درمانی 

مرکز ماده  6تا 16ماه ادامه می یابد.
 او ادامه می دهد: »کســی که برای بار چندم 

دستگیر، جمع آوری و به مرکز ماده  16ارجاع 
شده اســت، دیگر نباید مشــمول این ماده 
شود، بلکه باید به زندان برود، ولی این امکان 
وجود ندارد. یکی از دالیلش این اســت که 
ســامانه ای وجود ندارد که بتواند هویت این 
افراد را به شــکل دقیق تشخیص دهد که از 
تکرار جلوگیری کنــد و هزینه ها هدفمند و 
درست مصرف شود. اما به جز قانون، فرایند 
غربالگری هم باید اصالح شود؛ فرایندی که 
در بازه  زمانی کوتاهی انجام می شود. به نظر 
باید برای تشــخیص معتــاد متجاهر زمان 

طوالنی تر و دقیق تری تعیین شود.« 
به جز اصالح قانون و تغییر فرایند غربالگری، 
مســئله دیگر از نظر هادی زاده این است که 

این افراد سکونتگاهی در تهران ندارند.
 او می گوید: »این بحث در تهران وجود دارد 
که حداقل 5۰درصد معتــادان متجاهر در 
تهران محل زندگی ندارند و از اســتان های 
دیگر آمده انــد. تأکید نیز بر این اســت که 
متولیان این امر باید افراد را به اســتان های 
مبدا مهاجــرت خــود برگرداننــد. برآورد 
دستگاه ها نشــان می دهد که این جمعیت 
از اســتان های دیگر در تهران رو به افزایش 
است؛ زیرا تهران می تواند جذابیت هایی برای 
معتادان متجاهر داشته باشد و مصرف شان را 

تامین کند.« 
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 

اســتان تهران همچنین درباره ظرفیت های 
موجود و افزایــش آن در تهــران می گوید: 
»3سال قبل ظرفیت استان تهران ۴تا 5هزار 
نفر بود؛ درحالی که اکنون ظرفیت استان تا 
15هزار نفر افزایش یافته است. برآورد پلیس 
این است که 8تا 9هزار نفر نیازمند ظرفیت 
اضافه هستیم. نظرات مختلفی نیز در این باره 
وجود دارد، ولی اگر میانگین را ۴تا 5هزار نفر 
معتاد متجاهر مشهود و چه آن دسته که در 
پاتوق هستند درنظر بگیریم، این ظرفیت باید 
افزایش پیدا کند. شهرداری تهران 5هزار نفر 
از این ظرفیت را متقبل شده است. از سویی 
منع پذیرشی ها که شــامل زخم باز ها و صغر 
سن می شــد را نیز پذیرش کرد. امیدواریم 
که باقی ظرفیت ها را هم اداره کل بهزیستی 

استان بتواند تامین کند.«
 او معتقد اســت همه ارگان ها باید دست در 
دســت یکدیگر داده و در این باره به هم یاری 
برسانند. هادی زاده می گوید: »نباید این تصور 
ایجاد شود که بهزیستی باید صفر تا صد این 
ماجرا را مدیریت کند؛ زیرا کار سختی بر عهده 
دارد. این تکلیف قانونی همه دستگاه هاست 
و در اســتان تهران همه به کمک بهزیستی 
آمده اند؛ از ســپاه و نیروی انتظامی گرفته  تا 
ســازمان زندان ها. اکنون از 15هزار ظرفیت 
اســتان تهران 7هزار ظرفیــت آن مربوط به 
سازمان زندان هاست که موضوع مهمی است. 
اگر قرار است دستگاه دیگری متولی امر باشد، 
باید قانــون اصالح شــود؛ درحالی که قانون 
متولی این کار را وزارت رفاه و مشخصا سازمان 
بهزیســتی می داند. البته کمیته  ملی درمان 
اعتیاد کشور به ریاســت معاون درمان وزیر 
بهداشت است و دانشــگاه های علوم پزشکی 
تکالیف شان مشخص شــده است. به نظر اگر 
مراکز ماده 16ظرفیت های استاندارد داشته 
باشــند، خیلی مهم اســت و زمانی که دوره  
درمانی این افراد به اتمام می رسد و این افراد 
باید به جامعه برگردند، الزم اســت آیین نامه 
مراقبت بعد از خروج عملیاتی شــود و جنبه 
اجرایی پیدا کند تا این افــراد پس از خروج 
مســتقیما به پاتوق برنگردند و تحت نظارت 
قرار بگیرند. در این صــورت بخش مهمی از 
مسئله حل خواهد شــد.« هم اکنون درمان 
و فرایند پزشــکی و روان پزشــکی که روی 
جسم و روان معتادان متجاهر انجام می شود، 
به دلیل پیگیر نبودن این افراد پس از خروج از 
بین رفته و چون سکونتگاه، خانواده و حامی 
ندارند، به محل های قبلی خود برمی گردند. 
هــادی زاده معتقد اســت: »فرایندی که اگر 
از همه  زمینه ها حمایت نشــود، کل زحمات 
از بین خواهد رفــت. همانگونه کــه اکنون 
با وجود تغییــرات 7۰درصــدی در زندگی 
معتادان متجاهر، چون پیگیری 3۰درصدی 

انجــام نمی شــود، همــه 
آن 7۰درصــد نیــز از بین 
رفتــه و هــدر مــی رود.«
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مصطفــی هــادی زاده مهم تریــن امر 
در رســیدگی بــه معتــادان متجاهر را 
اصــاح قانــون مبــارزه بــا مواد مخدر 
می دانــد. او معتقــد اســت: »قانون 
باید به روزرسانی، اصاح و متناسب 
بــا وضعیــت موجود شــود. جلســات 
متعــددی نیــز بــا پیگیری هــای ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر انجام شده است 
و ســیکل اداری و قانونی خود را طی 
می کند، اما تا قانون اصاح نشود، در 
بســیاری از موضوعات اجازه قانونی 
وجود ندارد؛ از این رو نمی توان کاری 
انجــام داد.« او بــرای مثال بــه زمان 
نگهــداری معتــادان متجاهــر اشــاره 
می کند کــه قانــون زمــان آن را یک تا 
3ماه اعام کرده که به تشخیص تیم 
درمانی مرکز مــاده  6تا 16مــاه ادامه 

می یابد

براســاس تازه ترین برآورد پلیس و با 
اســتناد به صحبت های اخیر معاون 
مقابلــه بــا عرضــه و امــور بین الملــل 
ســتاد مبــارزه بــا مواد مخــدر، حدود 
6۵هــزار معتــاد متجاهــر در سراســر 
کشــور وجــود دارد کــه به نظــر بیــن 
۲۰ تــا ۲1هــزار نفــر از آنهــا در تهران 
هستند. معتاد متجاهر به فردی گفته 
می شود که تجاهر به اعتیاد داشته و 
بی خانمان است، نای حرکت ندارد، 
گوشــه ای افتــاده و نمی توانــد تــکان 

بخورد

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

موادمخدر سال گذشته 
کشف شد که نسبت به 

سال قبل از  آن  1۴ درصد 
کاهش   نشان می دهد.

1۰۸۰
تن

کشفیات توسط نیروی 
انتظامی، 11 درصد توسط 
وزارت اطالعات و 2 درصد 

توسط بسیج انجام شد.

۸7
درصد

کشفیات، تریاک، 11 درصد 
حشیش، مرفین، هروئین، 

شیشه و... بوده است.

7۵
درصد

کشفیات  در مرزها و 
استان های مرزی و 

۶۰ درصد آن به صورت 
اطالعاتی، 3۴ درصد 

انتظامی و ۶ درصد رزمی 
بوده است.

66
درصد

خدمت گیرندگان مراکز 
کاهش آسیب اعتیاد 
تحت پوشش سازمان 
بهزیستی کشور در 
سال1399 بوده است.

1۰4هزار و ۲49
تعداد

سال 139۶در مراکز 
مجاز درمان اعتیاد به 

مواد مخدر و روانگردان ها 
موضوع ماده 15پذیرش 

شدند.

یک میلیون و 
۲۵4هزار و 7۰4

نفر

سال 1399 در مراکز 
مجاز درمان اعتیاد 

به مواد مخدر و 
روانگردان های موضوع 
ماده 15پذیرش شدند. 

یک میلیون و 
3۲۰هزار و 41

نفر

 افزایش قیمت اینترنت
 ضامن کیفیت نیست

 قانون انتخابات
دوباره  در مسیر اصاح 

مدیران این صنعت می گویند افزایش قیمت 
به تنهایی باعث بهبود کیفیت نمی شود 

همشهری چرایی پس گرفتن الیحه جامع انتخابات 
دولت دوازدهم از مجلس را بررسی می کند 

بازار گل مدرن به جای 
غرفه های ناایمن

شهردار منطقه 1۴ از تفاهم با وزارت راه و 
شهرسازی برای واگذاری ملکیت  بازار گل خبر داد
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نشست سازمان نظام صنفی رایانه ای)نصر( تهران 
با موضوع تعرفه  گذاری اینترنت در حالی برگزار 
شــد که همچنان واکنش ها نســبت به افزایش 
قیمت اینترنــت و حذف بســته های به صرفه و 
بلندمدت از سوی اپراتورها ادامه دارد. در فروردین 
ماه گذشته ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی با درخواســت اپراتورها بــرای افزایش 
قیمت اینترنت موافقت کرد، امــا این موضوع را 
منوط به بهبود کیفیت اینترنت از سوی اپراتورها 
کرد. در نشست سازمان نصر بر این موضوع تأکید 
شــد که افزایش هزینه اپراتورها طی 4 تا 5سال 
گذشته، هیچ راهی جز افزایش قیمت را پیش روی 
اپراتورها نگذاشــته و درصورتی که با قیمت های 
سال گذشته) 1400( اینترنت ارائه شود، اپراتورها 
به حیات خود نمی توانند ادامه دهند. به گفته این 
مدیــران، افزایش قیمت به تنهایــی دلیلی برای 
افزایش کیفیت اینترنت ثابت و همراه نخواهد بود. 
افزایش قیمت ها ازجمله افزایش قیمت اینترنت، 
بیشترین مشکل را برای اقشار کم برخوردار ایجاد 
می کند. همچنین افزایش قیمت اینترنت می  تواند 
باعث کاهش مصرف و در ادامه منجر به شــکاف 

دیجیتال شود.

افزایش هزینه یا درآمد
علی توسلی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نصر 
تهران در واکنش به پرسش خبرنگار همشهری 
مبنی بــر اینکه درحالی که اپراتورهــا از افزایش 
هزینه ها ســخن می گویند، چگونه درآمد ماهانه 
به ازای هر مشترک )ARPU( به گفته مدیرعامل 
یکی از اپراتورها طی 4سال گذشته 4برابر شده، 

این موضوع را قاطعانه رد می کند.
با این حال، توسلی به این موضوع اشاره می کند 

که ARPU شــرکت هایی که من می شناســم، 
طی یک سال گذشته که وزارت ارتباطات دست 
اپراتورها را کمی باز گذاشته، بین 30 تا 35درصد 

افزایش داشته است.
محمدعلی شریفی الحسینی، دبیر کمیسیون نصر 
تهران هم در واکنش به این موضوع معتقد است 
که افزایش ARPU به علت کرونا و افزایش مصرف 

اینترنت در این مدت بوده است.
توسلی با اشــاره به اینکه بیشــتر اپراتورها اگر 
توانسته اند تاکنون به حیات خود ادامه دهند، صرفا 
از طریق فروش اینترنت کسب درآمد نمی کنند، 
ادامه می دهــد: »ایــن اپراتورهــا فعالیت های 
حاشیه ای دیگر ازجمله فروش  هاست و راه اندازی 

VOD دارند.«
عضو کمیســیون اینترنت ســازمان نصر تهران 
همچنین بــه هزینــه اپراتورها اشــاره می کند 
که شــامل انتقــال، پهنــای باند، نیــروی کار، 
سرمایه گذاری و اســتهالک، تبلیغات و بازاریابی 
و ســایر هزینه های عملیاتی است. توسلی تأکید 
می کند که بخش عمده ایــن هزینه ها در اختیار 

اپراتور نیست و مربوط به دولت است.

افزایش قیمت، کاهش مصرف ؟
عالوه بر این، توسلی در پاسخ به این پرسش که آیا 
فکر نمی کنید، افزایش قیمت باعث کاهش مصرف 
اینترنت شود، می گوید: »از آنجا که اینترنت دارای 
پکیج های مختلف است، تجربه همین مدت اخیر 
که قیمت ها تغییر کرده، نشان می دهد که کاهش 

مصرف اتفاق نیفتاده است.«
به گفته او »علت این موضوع هم این است که یک 
طیف پرمصرف وجود دارد که امکان هزینه کردن 
برای اینترنت را دارد و معموال بسته های گران تر را 

این طیف پرمصرف استفاده می کند.«
توســلی معتقد اســت که »در مورد اقشار دیگر 
هم که نیازهای اولیه دارند، بخش خصوصی این 
توانایی را دارد که قیمت را به گونه ای تنظیم کند 

تا کاربران دارای مصرف حداقلی، میزان مصرف 
گذشته را کاهش ندهند.«

افزایش قیمت، یکــی از پارامترهای بهبود 
کیفیت

توسلی در پاسخ به پرسش »آیا افزایش تعرفه های 
اینترنت منجر به افزایش کیفیت می شود« که از 
سوی یکی از خبرنگاران مطرح شد، بر این نکته 
تأکید کرد که افزایش قیمت در کنار توسعه سایر 
پارامترها می تواند باعث بهبود کیفیت شــود و 
افزایش قیمت به تنهایی منجر به افزایش کیفیت 
نمی شــود. او همچنین با اشــاره به اینکه بهبود 
کیفیت نیاز به اجرای درست مجموعه ای از امور به 
وسیله نهادهای مختلف دارد، گفت: »این موضوع 
یک سرمایه گذاری درازمدت است و بدون کمک 

دولت چندان عملی نمی شود.«

بهبود کیفیت، نیازمند توسعه
حسین اســالمی، رئیس نصر تهران هم در این 
نشست با اشاره به نگاه دولت قبل مبنی بر استقرار 
و گســترش اقتصاد دیجیتال و حفظ هزینه های 
حوزه ارتباطات به شکل حداقلی، معتقد است که 
در مجموعه های داخلی امکان سرمایه  گذاری و 

توسعه فراهم نشده و ادامه مسیر به این شکل هم 
غیرممکن به نظر می رسد.

اســالمی همچنین به تغییر قیمت تقریبا همه 
کاالها و خدمات طی 10ســال گذشــته اشاره 
می کنــد و می گوید: »حضــور حداکثری دولت 
در تعرفه گــذاری این حوزه در درازمدت نشــان 
می دهد، نه رضایت مصرف کنندگان به دست آمده 

و نه رضایت ارائه دهندگان.«
فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیأت مدیره سندیکای 
صنعت مخابرات ایران هم در این نشست با اشاره 
به اینکه طی چند سال گذشته شبکه های ارتباطی 
توســعه پیدا نکرده، معتقد اســت که اگر شاهد 
توسعه بودیم، اکنون کیفیت، ظرفیت و پوشش 
کافی وجود داشــت، اما االن این 3فاکتور وجود 
ندارد و در مجموع کیفیت مناســبی را شــاهد 

نیستیم.
توسلی تأکید می کند که باید مکانیسم ها، روش ها 
و حمایت هایی از سمت دولت، تشکل ها و بخش 
خصوصی صورت بگیرد تا شاهد توسعه ارتباطات 
باشیم و کمبود توسعه سال های گذشته جبران 
شــود. به گفته او »وقتی چهار پنج سال است که 
توسعه صورت نگرفته، شــما چطور می خواهید 

کیفیت را باال ببرید؟«

افزایش قیمت اینترنت 
ضامن کیفیت نیست

درحالی که رگوالتوری مجوز افزایش قیمت اینترنت را به شرط بهبود 
کیفیت از سوی اپراتورها صادر کرده، اما مدیران این صنعت می گویند 

افزایش قیمت به تنهایی باعث بهبود کیفیت نمی شود 

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

 استفاده از آمونیاک
 برای سوخت پاک در هواپیما

صنعت هواپیمایی باید طــی چند دهه آینده از اســتفاده 
سوخت جت صرف نظر کند، اما هنوز هم هواپیماهای جت 
بسیار گران قیمتی خریداری می شوند. به گزارش نیو اطلس، 
شرکت اســترالیایی Aviation H2 امیدوار است با تبدیل 
نوع سوخت هواپیماهای موجود به سوخت آمونیاک سبز به 
جای سوخت استاندارد جت، پروازهای تجاری را تبدیل به 
پروازهای پاک کند. برای این کار، استرالیا قصد دارد تا اواسط 
سال آینده یک جت مسافربری 9نفره به آسمان بفرستد که 

با سوخت آمونیاک پرواز می کند.

آمونیاک یک حامل انرژی و سوخت آینده با پتانسیل جالب 
برای کربن زدایی بخش هایی مانند کشتیرانی و راه آهن است. 
دومین ماده شیمیایی تولید شده در جهان امروز، در درجه 
اول به عنوان کود استفاده می شود، اما با شروع انقالب انرژی 
پاک، به طور مؤثر به عنوان راهی آسان تر برای انتقال و ذخیره 

هیدروژن سبز استفاده می شود.
انرژی های تجدید پذیر در جایی و زمانی که ما بخواهیم، تولید 
نمی شود. اغلب، پتانسیل انرژی پاک در فاصله نامناسبی از 
محل تقاضا قرار دارد. اگر انرژی پاک برای الکترولیزکردن آب 
و تولید هیدروژن استفاده شود، می توان آن را ذخیره و حمل 
کرد. اما همان هیدروژن می تواند با نیتروژن اتمسفر ترکیب 
شود و آمونیاک تولید کند که بسیار بهتر از H2 مایع گازی یا 

برودتی حرکت می کند.
کریســتف مایر، مدیر هواپیمایی H2 در این باره گفت: گاز 
هیدروژن نسبت به انرژی که دارد بسیار سبک است و مایع 
هیدروژن حتی سبک تر هم هست. اما تانک ها بسیار بزرگ 
و ســنگین هســتند. ما مطمئنا هیدروژن مایع یا هر شکل 
دیگری از هیدروژن را به عنوان یک گزینه درنظر نمی گیریم. 
اما هم اکنون فقط با آمونیاک حرکت می کنیم. این ساده ترین 

تبدیل است و آن را تبدیل به ایمن ترین سوخت می کند.
با چند اصالح، یــک موتور جــت معمولــی را می توان به 
نوعی تبدیل کرد که با آمونیاک کار کند و تمام انتشــار دی 
اکســیدکربن آن را به گونه ای حذف کرد که آب از آب تکان 
نخورد. این عملیات بسیار ســریع تر و ارزان تر از تبدیل پیل 
سوختی هیدروژنی خواهد بود. ایمنی در انقالب هوانوردی 

پاک تحت نظارت شدید قرار خواهد گرفت.

 شیوع اختالالت عصبی
در بیماران کووید-19

Critical Care Ex�  مطالعه جدیدی که به تازگــی در مجله
plorations منتشر شده است، نشان می دهد بین مشکالت 
عصبی و شدت عالئم کووید-19 یک رابطه دوطرفه وجود دارد. 
حاال دیگر تقریبا ثابت شده است که افراد مبتال به بیماری های 
زمینه  ای احتماال به شــکل جدی تری به کووید-19 مبتال و 
در بیمارستان بســتری می شــوند. اما این مطالعه بین المللی 
جدید، بیماران سالمی را که پس از بستری شدن با تشخیص 
کووید-19 دچار اختالالت عصبی شده اند، مورد بررسی قرار 
داده اســت. در این مطالعه بیش از 16هزار بیماری که تحت 
بررسی قرار گرفته اند، 13درصد دچار مشکالت جدی عصبی 
شده بودند که شــایع ترین آنها »آنســفالوپاتی« بوده است. 
آنســفالوپاتی یک اصطالح کلی برای بیماری یا آسیب مغزی 
اســت که باعث تغییر قابل توجهی در نحــوه عملکرد مغز یا 
نحوه تعامل مغز و بدن می شود. دکتر آنا سروانتس-ارسالنیان، 
نویســنده این مطالعه می گوید: مطالعات بیشتری برای درک 
اینکه چرا این تفاوت ها رخ می دهند و برای جلوگیری از آنچه 

می توان انجام داد باید صورت بگیرد.

نائب رئیــس کمیســیون اروپــا طــی 
کنفرانس ICN اعــام کرد که اتحادیه 
اروپا قصد دارد اجرایی شــدن »قانون 
بازارهــای دیجیتــال« را تــا بهــار 2023 
شــروع کند که برای غول هــای فناوری 
داشــت.  عواقــب ســختی خواهــد 
درصــورت تأیید نهایی شــورا و پارلمان 
اروپا غول های فناوری جهان درصورت 
نقــض قوانیــن DMA ممکن اســت با 

جریمه های سنگین  رو به رو شوند.

2023

ســورنا ســتاری، معاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهوری در نشست »دیپلماسی 
علــم و فنــاوری؛ فرصت هــا، چالش هــا، 
راهکارهــا« اعــام کــرد؛ در حــال حاضر 
حــدود ۷0پــروژه مشــترک فناورانــه بیــن 
ایران و چین در حال اجراست. وی گفت: 
ما توانستیم ارتباطات خوب فناورانه ای 
را با روسیه و چین فراهم کنیم تا بتوانیم 
بیــش از گذشــته محصــوالت فناورانــه 
شــرکت های دانش بنیــان را بــه مرحلــه 

صادرات برسانیم.
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آبان سال گذشته شهردار تهران در دومین پویش 
قرار خدمت به منطقه 14 رفت و پس از گفت وگو 
با شــهروندان و بازدید از محله ها، دستور رفع 
مشکالتی چون تکمیل ســوله بحران، احداث 
پارکینگ طبقاتی شیوا، مرمت مجموعه ورزشی 
سعیدی، مجموعه پل های روگذر امام علی)ع( 
- خاوران و... را صادر کرد. اکنون حدود 6ماه از 
این موضوع می گذرد و محمدامین ساالری پور، 
شــهردار منطقه 14 که برای بازدید از مؤسسه 
همشهری به ساختمان شــماره 14 کوچه تورج 
آمده بود، در گفت وگو با خبرنگار سرویس شهری 
گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای 
دستور شهردار تهران و رفع مشکالت ارائه داد. 
در حاشــیه این بازدید گریزی هم به موضوع 
ساماندهی بازار گل محالتی زد و گفت که سند 
مالکیت بازار گل به نام وزارت راه و شهرسازی 
است و مذاکرات برای انتقال ملک به شهرداری در 
حال انجام است و در نهایت حدود 4 تا 5ماه دیگر 
با انتقال بازار به شهرداری تهران، کلنگ احداث 
بازار گل ایمن و مدرن به زمین زده می شود. ادامه 

گفت وگو با ساالری پور را بخوانید.

احداث پــل ارتباطــی در تقاطع 
غیرهمســطح بزرگراه امام علی)ع( - خاوران 
یکی از مطالبات شهروندان است. در این مورد 

چه اقداماتی انجام شده است؟
این پروژه چندین ساله نیمه کاره رها شده و به لحاظ 
منظر شهری و امنیتی مشــکالتی را برای منطقه و 
شهروندان ایجاد کرده است. برای تکمیل این پروژه 
2 تا 3 ملک باید تملک شود که برخالف تالش های 
انجام شده از سوی شهرداری، با مالک توافقی صورت 
نگرفته اســت و ازاین رو کارها را به صورت حقوقی 
پیگیری کردیــم و منتظر اعمال مــاده9 )تصمیم 
مراجع قضایی در تملک( هستیم. باتوجه به زمان بر 
بودن این فرایند پیش بینی می کنیم عملیات تکمیل 

پروژه سال آینده شروع شود.
مجموعه ورزشی سعیدی در اختیار 
شهروندان اســت اما بخش هایی از آن نیاز به 
مرمت و احیا و مناسب ســازی دارد. آیا کاری 

انجام داده اید؟
مجموعه ورزشی آیت اهلل سعیدی در اختیار سازمان 
ورزش شهرداری تهران است. سالن های توپی این 
مجموعه هم اکنون فعال است و در اختیار شهروندان 
قرار دارد اما باتوجه به ظرفیت های خوب این مجموعه 
قرار شد سایر بخش های آن )مجموعه روباز و چمن 
مصنوعی و...( که بالاستفاده هستند احیا، مرمت و 
بهسازی شوند تا خدمات بهتر، بیشتر و مطلوب تری 
به مردم ارائه شــود؛ بنابراین اقدامات شروع شده و 
امیدواریم تابستان امسال بتوانیم ظرفیت برخی از 
بخش ها را افزایش دهیم اما بهره برداری کامل از این 

مجموعه سال آینده انجام می شود.
منطقه با کمبود پارکینگ مواجه است 
و به همین دلیل مقرر شــد پارکینگ شیوا به 
پارکینگ طبقاتی تبدیل شــود. این موضوع 

محقق شده است؟

پارکینگ شیوا یک پروژه مشارکتی بود که پیمانکار 
به تعهداتش عمل نکرد و از مراجع قضایی پیگیری 
کردیم تا پیمانکار خلع ید شــود. پــس از انتخاب 
پیمانکار جدید کارها را پیگیری می کنیم و امیدواریم 
چند ماه دیگر شاهد بهره برداری از این پارکینگ با 

ظرفیت 500دستگاه خودرو باشیم.
سوله بحران امام علی)ع( چه زمان 

بهره برداری می شود؟
سوله بحران امام علی)ع( حدود 60درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و پیمانکار همچنان مشغول کار است. 
کف سازی انجام شده و ابنیه در مرحله نازک کاری 
قرار دارد. پیش بینی ما این اســت که 6ماه نخست 

سال آینده این سوله بهره برداری شود.
مذاکرات برای تملک خانه شــهید 
ابراهیم هادی و تبدیــل آن به خانه موزه به کجا 

رسید؟

خانه پدر شــهید ابراهیم هادی در محدوده میدان 
خراسان قرار دارد و این خانه توسط پدر شهید به فرد 
دیگری فروخته شده و مالک تمایلی به فروش خانه 
ندارد. ما همچنان پیگیر مذاکرات با مالک هستیم و 
قطعا پس از تملک این خانه به موزه تبدیل می شود.
از ساماندهی بازار گل محالتی چه خبر؟

یکی از موضوعات مهم منطقــه و پروژه های خاص 
که اولویت یک شــهردار تهران هم بوده و هســت، 
ساماندهی بازار گل محالتی است تا این مکان پس 
از ایمن ســازی در اختیار شــهروندان و غرفه داران 
قرار گیرد. ســاماندهی این بازار با مشارکت شرکت 
ســاماندهی مشــاغل و صنایع شــهر تهران انجام 
می شــود و برای این کار 2گزینه مطرح شــد؛ اول 
احداث بازارهای گل در 4نقطه )اتوبان شهید بابایی، 
بوستان والیت، مرکز خریدوفروش خودرو آیت اهلل 
سعیدی و بهشت زهرا)س(( تا شهروندان دسترسی 
آسانی به این بازارها داشــته باشند. گزینه دوم هم 
ســاماندهی همین بازار یا انتقــال آن به زمینی در 
مجاورت ملک کنونی است. سند مالکیت بازار گل 
محالتی به نام معاونت راه و شهرســازی اســت و 
مذاکراتی انجام شده تا این ملک به شهرداری واگذار 
شود که درصورت انجام این نقل وانتقال می توان 4 تا 
5ماه آینده کلنگ احداث بازار ایمن و مدرن را زد و 

عملیات را شروع کرد.

بازار گل مدرن به جای غرفه های ناایمن
شهردار منطقه 14 از تفاهم با وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری ملکیت  بازار گل به شهرداری تهران خبر داد

زینب زینال زادهگفت وگو
روزنامه نگار

پل های مکانیزه تا پایان خرداد 
روشن می شوند

مدیرعامل ســازمان زیباسازی شــهر تهران از ساماندهی 
پل های مکانیزه عابرپیاده تا پایــان خرداد خبر داد و گفت 

که اکنون فقط 36درصد پل ها خراب و غیرفعال هستند.
به گزارش همشهری، از ابتدای امسال نگهداشت، ساماندهی 
و راه اندازی پل های مکانیزه عابرپیاده به سازمان زیباسازی 
شــهر تهران واگذار شــد و به گفته مدیرعامل این سازمان 
ایجاد شرایط عبور و مرور ایمن، کم خطر و همراه با آرامش 
در دســتور کار قرار گرفت و بالفاصله عملیات ساماندهی 
پل ها شروع شد. رضا صیادی به همشهری گفت که حدود 
501یونیت به ســازمان زیباســازی تحویل داده شــد که 

53درصد پل ها فعال و 47درصد خاموش بودند. 
او در ادامه تأکیــد کرد: »از 53درصد پل های روشــن هم 
43درصد غیرایمن و تنها 10درصد ایمن بودند که برای رفاه 
بیشتر شــهروندان، پل های ناایمن هم تا زمان ایمن سازی 
خاموش شــدند.« حدود 45روز از آغاز ساماندهی پل های 
مکانیزه عابرپیاده می گذرد و به گفته صیادی اکنون حدود 

64درصد پل های مکانیزه فعال شده اند. 
او ادامه داد: »از پل هــای فعال)64درصد( حدود 4درصد 
هنوز ایمن سازی نشده اند و به همین دلیل خاموش هستند 
اما در اســرع وقت پس از رفع خطر فعال می شوند.« آنطور 
که مدیرعامل سازمان زیباســازی شهر تهران گفته اکنون 
36درصد پل های مکانیزه عابرپیاده به طور کامل غیرفعال 
و خاموش هستند که تا پایان خرداد تمام پل های مکانیزه 

ساماندهی و فعال می شوند.

علی نصیری
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 

بحران شهر تهران
به مناسبت هفته سالمت، اتوبوس های 
واکسیناســیون در نمایشــگاه کتــاب 
مستقر می شوند. همچنین این آمادگی 
وجــود دارد تــا اتوبوس هــای زندگــی در 
مراکز پرازدحام مانند مراکز همایش های 
سازمانی، نمایشگاه های حوزه سالمت، 
بوستان ها و میادین و... مستقر شوند.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

مدیرعامل ســازمان میادین شــهرداری 
تهــران از افزایــش 35درصــدی عرضــه 
میادیــن  در  قرمــز  گوشــت  انــواع 
میوه وتره بــار خبــر داد. ایــوب فصاحــت 
گفت کــه این اقــدام به مناســبت هفته 
ملــی ســالمت انجــام شــده اســت تــا 
را  غذایــی  محصــوالت  شــهروندان 
باکیفیــت مطلــوب و قیمــت مناســب 

تهیه کنند. 

35
درصد

مدیــرکل پایــش برنامــه، کنتــرل پــروژه 
و ارزیابــی عملکــرد از شــروع پایــش و 
کنتــرل اجــرای برنامه هــای شــهرداری 
تهران در 3سطح کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمــدت خبــر داد. محمدحســین 
شیخ حســن گفت که پایش برنامه های 
شــهرداری تهران در 3حــوزه برنامه های 
و  ســازمان ها  ســتادی،  واحدهــای 
شــرکت ها و برنامه های مناطق 22گانه 
انجــام و به صــورت مســتمر رصــد و هــر 
3ماه یک بــار گزارش های نهایی به دفتر 

شهردار تهران ارسال می شود.

3
سطحی

ایجاد گذر فرهنگی ادیان در دوالب
محمدامین ساالری پور، شهردار  منطقه 14: قسمتی از تهران قدیم در محله دوالب قرار دارد؛ چراکه 
بزرگانی چون حاج اسماعیل دوالبی و... در آن سکونت داشته اند و یکی از دروازه  های شهر تهران 
محسوب می شود. مسجد بقیه اهلل در این محله بیش از 100ســال قدمت دارد و خانه های میراثی 
زیادی در این محله هست که می توان با احیای آنها، ظرفیت گردشگری شهر تهران را افزایش داد. 
همچنین به دلیل وجود آرامستان های زرتشتیان و ارامنه می توان عالوه بر احیای دروازه دوالب 

توسط سازمان زیباسازی شهر تهران، گذر فرهنگی ادیان ایجاد کرد.

مکث

شینا انصاری
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار 

شهرداری تهران
وجود 10بوســتان و 35ساختمان انرژی، 
احــداث  ۸00آبگرمکــن خورشــیدی، 
نیــروگاه خورشــیدی کوچک مقیــاس 
در ۴5نقطــه شــهر تهــران در فضاهــای 
بــاز و در ســاختمان ها بــا ظرفیــت حدود 
۶33کیلــووات، پایــه چــراغ خورشــیدی 
و... دارایی هــای شــهرداری تهــران در 
حوزه توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر 

محسوب می شوند.
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ماجرای الیحه جامع انتخابات ســابقه ای چندساله 
دارد. زمانی که مجلس دهم شروع به کارکرد موضوع 
اصالح قانون انتخابات در راهروهای بهارســتان به 
مســئله ای جدی میان نمایندگان تبدیل شده بود. 
در میانه های عمــر مجلس، نماینــدگان به دولت 
دوازدهم 6ماه مهلت دادند تا الیحه اصالح انتخابات 
را متناسب با سیاست های کالن نظام تدوین و برای 
تصویب بــه مجلس آماده کند. با پایــان یافتن این 
مهلت، دولت اقدامی برای ارائه الیحه خود به مجلس 
انجام نداد. مجلسیان نیز تصمیم گرفتند طرح اصالح 
قانون انتخابات را تهیه کنند. درســت هنگامی که 
طرح نمایندگان مراحل پایانــی تصویب خود را در 
مجلس می گذراند، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر 
وقت کشور از تدوین الیحه جامع انتخابات ازسوی 
دولت دوازدهم خبر داد. او گفته بود وزارت کشــور 
برای تدوین آن یک ســال ونیم زمــان صرف کرده 
است. بی خبر گذاشــتن مجلس دهم و خلف وعده 
دولت وقت در تدوین به موقع الیحه، نمایندگان را 
مصمم کرد تا طرحی که خــود تدوین کرده بودند 
را پیگیری و به نتیجه برســانند؛ موضوعی که وزیر 
کشــور وقت با آن موافق نبــود. رحمانی فضلی در 
انتقاد از عملکرد نمایندگان گفته بود: »برای تدوین 
الیحه جامع انتخابات با مرکز پژوهش ها و شــورای 
نگهبان هم مشورت هایی داشــتیم و پس از آن این 
الیحه را برای تصویب نهایی بــه دولت ارائه کردیم. 
در کمیسیون های دولت هم 7 تا 8 ماه طول کشید 
تا الیحه آماده شــد. پس از ابالغ سیاست های کلی 
نظام، دوباره این الیحه را با این سیاست ها منطبق 
کردیم، اما مجلس در دوره دهم فرصت نکرد تا به این 

الیحه رسیدگی کند.« ادعای وقت نداشتن مجلس 
برای بررسی این الیحه را احمد علیرضا بیگی، عضو 
کمیسیون شــوراهای مجلس دهم که اکنون نیز 
در مجلس یازدهم در این کمیســیون حضور دارد، 
رد می کند و به همشــهری می گوید دولت در زمان 
مقرر الیحه اصالح قانون انتخابات را به مجلس ارائه 
نکرد تا به آن رســیدگی شــود. هنگامی که الیحه 
دولت به مجلس دهم رسید، تصمیم بر این شد که 
الیحه دولت با طرح نمایندگان به شــکل تلفیقی 
بررسی  شود تا الیحه ای مناسب و جامع به تصویب 
برسد. اما در الیحه ای که دولت به مجلس داده بود 
اشکاالت زیادی وجود داشت. به عنوان نمونه الیحه با 
سیاست های کلی ابالغی ازسوی رهبرمعظم انقالب 
اسالمی تعارض کامل داشت. انتخابات در آن به شکل 
استانی پیش بینی شده بود که مغایر با حقوق مردم 
بود و ناقض حق افراد در شهرستان های کوچک تر 
می شد. همین مغایرت ها ســبب شد مجلس دهم 
الیحه دولت را قبول نکند و طرح خود را دنبال کند، 
اما این پایان ماجرای طرح اصــالح انتخابات نبود. 
شــورای نگهبان این طرح را مغایر بند2 اصل110 
قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد. با رد این 
طرح، اصالح قانون انتخابات نیز متوقف و انتخابات 

مجلس در اسفند98 با همان قانون قبل برگزار شد.

مجلس یازدهم؛ خیز تازه برای اصالح قانون 
پس از انتخابات مجلس یازدهــم، نمایندگان تازه 
از گرد راه رســیده تالش های خــود را برای اصالح 
قانون انتخابات شروع کردند. گرچه در آن ایام وزیر 
وقت کشور در نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس اعالم کــرده بود الیحه نــاکام مانده جامع 
انتخابات تدوین شده است و قصد ارسال الیحه را به 
مجلس دارد، اما بهارستان نشین ها استقبال چندانی 

از این موضوع نکردنــد. دلیل این بی میلی به الیحه 
دولت دوازدهم را علیرضابیگی اصرار دولت بر الیحه 
پرمشکل خود عنوان می کند و به همشهری می گوید: 
در الیحه جامع انتخابات دولت دوازدهم که به مجلس 
یازدهم تقدیم شد، اشکاالتی که مجلس دهم به این 
الیحه گرفته بود، اصالح نشد. حتی نگاه سیاسی در 
آن تقویت شــده و به موضوع احزاب و جایگاه آنان 
تنها به شــکل تزئینی پرداخته شده بود؛ مسئله ای 
که سبب می شد افراد و احزاب هیچ نوع پاسخگویی 
درباره اقدامات خود در مجلس نداشته باشند و عمال 
احزاب و جریان های سیاســی بعــد از انتخابات در 
مقابل مردم تعهدی به پاسخگویی نداشتند. چنین 
شرایطی سبب شد مجلس طرح خود را برای اصالح 
قانون انتخابات در دستور کار قرار دهد. 11آبان99 
طرح اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری در 
مجلس یازدهم تصویب شد، اما این قانون با مخالفت 
شورای نگهبان مواجه شد. مجلس، طرح را پس گرفت 
و اصالحاتــی در آن انجام داد، امــا این طرح هم به 

انتخابات ریاست جمهوری سال1۴00 نرسید.

اصالح مکرر قانون انتخابات محصول جزئی نگری 
در تصویب قوانین 

بــا روی کارآمــدن دولــت ســیزدهم، موضــوع 
اصالح انتخابات دوبــاره مورد توجه قــرار گرفت. 
بســیاری از نمایندگان از نقص قوانین انتخاباتی از 
ریاســت جمهوری گرفته تا مجلس و شوراها انتقاد 
می کردند. این در حالی بود که در دوره های گذشته 
و در ایام منتهی به انتخابات همواره قوانین و مقررات 
مرتبط با انتخابات دستخوش تغییر و تحول می شد. 
جالل رشیدی کوچی از نمایندگانی است که معتقد 
است تغییرات پی درپی در قانون انتخابات ناشی از 
نگاه های سیاسی و ناهمخوانی تغییرات اعمال شده 

با شرایط روز جامعه است. او به همشهری می گوید: 
هنگامی که تغییرات جزئی باشــد و کالن نگری در 
تدوین مقررات وجود نداشته باشــد، تغییر پی در 
پی در قانون انتخابات خصوصــا انتخابات مجلس 
و ریاســت جمهوری دور از انتظار نیســت. همین 
جزئی نگری ســبب می شــود در هر دوره براساس 
مقتضیات زمانی شــاهد تغییر و تحول در قوانین 
انتخابات باشیم که باید با تدوین سازوکاری مناسب از 
ادامه این روند در آینده جلوگیری کرد. او در پاسخ به 
این سؤال که الیحه جامع انتخابات که ازسوی دولت 
دوازدهم به مجلس یازدهم ارجاع شد، با این مشکل 
روبه رو بود یا نه، می گوید: این الیحه در کمیسیون 
امور داخلی و شــوراها اعالم وصول نشد. ما درباره 
جزئیات این الیحه اطالعی نداشــتیم، اما درنهایت 
بدون اینکه مفاد آن در مجلس بررسی شود، از سوی 
دولت ســیزدهم پس گرفته شــد. گرچه این عضو 
کمیسیون شــوراها از بی اطالعی کمیسیون درباره 
چرایی بازگرداندن الیحه سخن به میان می آورد، اما 
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و 
شوراهای مجلس نیز به دالیل پس گرفتن این الیحه 
ازسوی دولت سیزدهم اشــاره می کند و می گوید: 
الیحه جامع انتخابات برای دولت دوازدهم بود. آنها 
در اواخر دولت این الیحه را به مجلس ارسال کردند. 
کمیســیون امور داخلی کشور مسئول بررسی شد. 
وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد صحبت شد اگر 
نظر یا پیشنهادی درباره طرح های انتخابات مجلس 
و شوراهای اسالمی و شهر و روستا دارند، ارائه کنند. 
نهایتا نظری ازسوی دولت ارائه نشد و دولت جدید 
الیحه دولت دوازدهم را پس  گرفــت. او حرفش را 
اینطور ادامه می دهد: شاید دولت سیزدهم قصد دارد 
با نگاهی دیگر این قانون وضع شود، اما تا این لحظه 

الیحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرده است.

قانون انتخابات دوباره در مسیر تغییر 
ماجرای بازپس گیری الیحه جامع انتخابات دولت دوازدهم از مجلس 
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سیدمحمد حسینی 
معاون پارلمانی رئیس جمهور 

در برخــی  مــوارد دوســتان مرعــوب 
فضاسازی و هیاهوی کاذب بدخواهان 
و دشــمنان شــده و شــجاعت دفــاع از 
جبهه حق را ندارند. در این عرصه حتی 
برخی از کسانی که دسترسی به رسانه 
دارند هــم ندانســته مرعــوب تبلیغات 
سوء دشمنان شده و دقیقا همان اخبار 
آنان را به زبان دیگر منتشر می کنند که 

این رویه باید اصالح شود. / فارس 

یحیی رحیم صفوی 
دستیار ویژه مقام معظم رهبری 

به نظــر می رســد حضــور ناوگان هــای 
نظامی چین و روسیه در مانور مشترک 
بــا ناوگان های نظامــی ایران در شــمال 
اقیانوس هند زمینه ای برای عالقه مندی 
کشــور های عضــو ســازمان همــکاری 
شــانگهای و ســرمایه گذاری اقتصــادی 
آنها در کشور های جنوب خلیج فارس و 

پاکستان و ایران است. / فارس

محمد مصدق
معاون اول قوه قضاییه 

قــوه قضاییه به هیــچ وجه راضی نیســت 
که کارخانــه ای با ۴۰۰ تــا ۵۰۰ نفر به دلیل 
تخلف یک مدیــر تعطیل شــود، بنابراین 
هنــر دادســتان ایــن اســت کــه مجــرم را 
شناســایی و تنبیه کند، چه معنایی دارد 
کارخانه ای به دلیل تخلف یک نفر تعطیل 

و کارگران آن کارخانه بیکار شوند؟

قالیباف؛ گزینه فراکسیون 
انقالب برای ریاست مجلس

نایب رئیس فراکســیون انقالب اسالمی مجلس 
ازجلســه امروز این فراکســیون بــرای تعیین 
ســازوکار انتخاب کاندیداهای انتخابات هیأت 

رئیسه مجلس در اجالسیه سوم خبر داد.
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی با اعالم 
این خبر افزود: گزینه فراکســیون برای ریاست 
مجلس همانند 2سال گذشته، محمدباقر قالیباف 

است.
نماینده تبریز درمجلس همچنین درباره سازوکار 
انتخاب کاندیداهای فراکسیون انقالب اسالمی 
برای ســایر صندلی های هیأت  رئیســه مجلس، 
خاطرنشان کرد: قرار است فراخوانی داده شود تا 
نمایندگانی که خواستار حضور در جمع 12نفره 
هیأت رئیسه هستند، ابتدا ثبت نام کنند و سپس 
در جلســه مجمع عمومی فراکسیون رأی گیری 
صورت گیرد و هر فردی که حائز باالترین آرا شد، 
به عنوان گزینه نهایی فراکسیون به صحن علنی 

معرفی شود.
میرتاج الدینــی عنوان کرد: براســاس مرام نامه 
فراکسیون اعضایی که نتوانند در مجمع عمومی 
حائز آرای الزم شــوند، نباید در روز رأی گیری 
در صحن علنی پارلمان نیز اعالم کاندیداتوری 

کنند./ ایسنا

نقل قول خبر

مجلس

رهبری

حمیدرضا بوجاریان گزارش
روزنامه نگار

دولت کارهای اقتصادی مهمی در 
پیش دارد؛ همه کمک کنند

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای »افزایش 
فرصت های شــغلی«، »تنظیــم عادالنه 
رابطه کار و سرمایه« و »تأمین امنیت شغلی« کارگران را 3موضوع 
اساسی در مسائل کارگری برشــمردند و گفتند: مسئوالن باید 
تالش کنند تا فرصت های شغلی را افزایش دهند و این موضوع 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و مدیریت صحیح دولت در 
هدایت سرمایه ها به سمت ظرفیت ها و احیای فرصت های شغلی، 

امکان پذیر است.
ایشــان تأکید کردند: یکی از مواردی که می تواند فرصت های 
شغلی را احیاء و مشکل بیکاری دانش آموختگان را برطرف کند، 
افزایش شرکت های دانش بنیان است. البته این شرکت ها باید به 
معنی واقعی کلمه دانش بنیان باشند که دراین صورت می توان 

اشتغال را افزایش داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، کارگر و کارآفرین را دو بال پرواز و دو 
نیاز قطعی دانستند و گفتند: تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه و یا 
رابطه کارگر و کارآفرین، نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شکیبایی 

و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده است.
»امنیت شغلی کارگران« نکته دیگری بود که رهبرمعظم انقالب 
درباره آن گفتند: مواردی همچــون قراردادهای موقت کار که 
موجب ناامنی شغلی اســت، به گونه ای اصالح شود که براساس 
قانونی عادالنه، هم کارگران آسوده خاطر باشند هم کارآفرینان 

قادر به برقراری  انضباط در محیط کار.
ایشان، ناامنی شــغلی را منحصر در مســئله قراردادهای کار 
ندانســتند و افزودند: با ضربه خوردن تولید ملی، کار و اشتغال 
کارگر نیز ضربه می خورد و علت تأکیدهای مکرر بر تقویت تولید 

ملی همین مسئله است.

خنجری بر قلب تولید کشور 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، قاچاق و واردات بی رویه کاالهایی را 
که تولید داخلی و باکیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید کشور 
خواندند و گفتند: براساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد 
دالر واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک 
و لوازم خانگی، به تعطیلی 100هزار فرصت شــغلی در کشور 

منجر می شود.
ایشــان در این زمینه افزودند: البته خودروســازها از این حرف 
سوءاســتفاده نکنند، زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن 

جاهایی است که تولید خوب و باکیفیت دارند.
رهبرمعظم انقالب، ترجیح دادن جنس خارجی به جنس داخلی 
را ضربه زدن بــه کارگر داخلی به نفع کارگر خارجی دانســتند 
و گفتند: بر این اســاس اســت که از مردم می خواهیم به خرید 
تولید داخلی مقید باشــند. البته بزرگ ترین خریدار در کشور، 
دســتگاه های دولتی هستند که باید ســعی کنند هیچ جنس 

خارجی ای مصرف نکنند.
ایشان در ادامه اتقان و استحکام کار و زیبایی محصول را ازجمله 
وظایف کارگران و کارآفرینان برشمردند و گفتند: نظام آموزشی 
کشور باید هرچه بیشتر به حالت عملی و کاربردی نزدیک شود 
و در بخش تولید نیز مهارت کارگران به گونه ای افزایش یابد که 
با ابتکار و سلیقه خوب، ارزش کار و محصول در چشم مشتریان 

باالتر برود.

ایستادگی کارگران در مقابل تحریکات دشمنان
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر مجدد از ایستادگی کارگران در 
مقابل تحریکات دشمنان، گفتند: مسئوالن و مدیران مرتبط با 
جامعه کارگری باید به برنامه های خود طبق وعده های داده شده 
عمل کنند. رهبرمعظم انقالب در پایان سخنان شان با اشاره به 
برنامه های اقتصادی دولت تأکید کردند: کارهایی که امروز دولت 
در زمینه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعّم 
از قوا و دســتگاه های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که 
ان شاءاهلل دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند.در ابتدای این 
دیدار، عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از 
برنامه ها و اقدام های این وزارتخانه در بخش های اشتغال، تسهیل 

کسب وکار، تأمین اجتماعی و مدیریت شرکت ها بیان کرد.
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توفان هــای گردوغبار که می تواند منشــأ طبیعی و 
انسان ساخت داشته باشــد، فعالیت های اقتصادی را 
مختل می کند و برای سالمت انسان خطرناک است. از 
آنجا که این پدیده  در سراسر منطقه »منا«)خاورمیانه 
و شــمال آفریقا( رخ می دهد، کشــورها راه حل های 

مختلفی برای مواجه با آن در پیش گرفته اند.
فراگیر ترین راه حل در ایران تا سال های قبل، استفاده 
از مالچ نفتی رایگان پاالیشــگاه ها بود. امــا با بروز 
عواقب استفاده از مالچ نفتی، اســتفاده از این مالچ 
تا حدود زیادی متوقف و قرار شــد تا زمانی که مالچ 
زیســتی تجدید پذیر و مؤثر در مقابله با کانون های 
انتشــار گردوغبار از مراحل آزمایشگاهی و پایلوت 
موفق بیرون نیامد، از مالچ نفتی تنها در موارد بسیار 
ضروری استفاده شود. عالوه بر مالچ نفتی و مالچ های 
زیســت پذیر که در انتظار تأیید هســتند، عملیات 
درخت کاری و آبخیز داری با ســرعت کند و بودجه  
قطره چکانی در حال انجام است که به نتیجه رسیدن 
آنها ســال های زیادی به طول خواهــد انجامید. با 
طوالنی شدن خشکسالی های مکرر، زیستگاه ها یکی 

پس از دیگری خالی از هرگونه سکنه می شوند.
 زمستان سال پیش علی محمد طهماسبی، رئیس 
کارگروه ملی مقابله با گردوغبــار در مورد وضعیت 
پدیده گردوغبار که در اثر خشکسالی تشدید می شود، 
درباره بهار و تابســتان امســال پیش بینی کرد که 
»سطح کانون های ریزگرد نسبت به سال های قبل 
افزایش خواهد یافت و به چالش جدی بدل خواهد 
شــد.« پیش بینی های متخصصان حاال به نتیجه 
رسیده و ظاهرا قرار است تا انتهای سال آبی جاری، 
همچنان شــاهد بروز گردوغبار در مناطق غربی و 
امتداد آن تا دامنه های البرز جنوبی باشیم. 70درصد 
از این گردوغبار منشأ خارجی داشته و از کشورهای 
عربســتان، امارات، عراق، ســوریه و  اردن در جهت 

شرقی- غربی، راهی ایران می شود. 
رشد جمعیت، استفاده بیش از اندازه از چوب به جای 
سوخت، چرای بی رویه دام، فرسایش سریع خاک و از 
همه مهم تر تغییرات اقلیمی بر روند افزایشی پدیده 
گردوغبار تأثیر منفی گذاشته اســت. به طوری که 
کشــورهای منطقه خلیج فارس به جای گرم شدن، 
عمال خشک می شوند. داده های هواشناسی هم تأکید 
می کند که باران در این کشورها کمتر از 50سال اخیر 

می بارد. اکثر مردمی که تحت تأثیــر بیابانزایی قرار 
گرفته اند، فقیر هستند و منابع مالی الزم برای مبارزه 
با بیابانزایی را ندارند و مجبور به استفاده حداکثری از 

منابع طبیعی هستند. 
اولین توصیه بانک جهانی در برابر پدیده گردوغبار، 

ناظر بر تطابق حداکثری با این پدیده است. 
براســاس توصیه بانک جهانی اقدامات پیشگیرانه، 
مداخالت فراگیر و اتخاذ سیاست های مؤثر در برابر 
توفان های شن و گردوغبار ضروری است. برنامه های 
عمــل در زمینــه ســرمایه گذاری در فناوری های 
پیش بینی، مداخالت در برابر فرسایش بادی و اعمال 
سیاست های منطقه ای کنترل آلودگی هوا می تواند 
هزینه های باالی مرتبط با توفان های شن و گردوغبار 

را به میزان قابل توجهي کاهــش دهد. به طور مثال 
سیستم های هشدار اولیه در سطح ملی و منطقه ای 
می تواند مردم را برای توفان های گردوغبار آماده کند 
و هزینه ها را کاهش دهد. حــدود 13میلیارد دالر از 
تولید ناخالص داخلی هر ســاله به دلیل توفان های 
گردوغبار در منطقه MENA از بین می رود. عالوه بر 
این، آلودگی گردوغبار همچنین با بسیاری از اثرات 
نامطلوب سالمت، مانند سکته مغزی، بیماری قلبی، 
سرطان ریه و بیماری های تنفسی مانند آسم مرتبط 
اســت. اگرچه توفان های گردوغبار عمدتا از منابع 
طبیعی نشأت می گیرند و به باد وابسته هستند، هنوز 

می توان اقداماتی برای کاهش اثرات آن انجام داد.
جدیدترین فناوری های ماهــواره ای، داده های قابل 

اعتماد و باکیفیتي را برای تشــخیص گردوغبار ارائه 
کرده اند و می تــوان با کمک دانشــمندان برخی از 
هزینه های عمده شامل تلفات محصول، اثرات نامطلوب 

بر سالمتی و آسیب  به زیرساخت ها را کاهش داد.
عالوه بر ســرویس های هواشناســی و رســانه ها، 
اطالع رســانی را می توان از طریق هشدارهای متنی 
و وب سایت هایی که ســریع تر هستند و به جمعیت 
بیشتری دسترســی پیدا می کنند، انجام داد. یکی 
از بهترین نمونه های هشــدار اولیه که به طور مکرر 
به روز می شود، وب سایتی است که توسط مرکز ملی 
هواشناســی و لرزه نگاری در امــارات متحده عربی 
استفاده می شود و هر 3ساعت یک بار هشدارها را به روز 
می کند و شرایط گردوغبار و دید را در اختیار رسانه های 
عمومی و محلی قرار می دهد. تغییر در شــیوه های 
کشاورزی مانند خاک ورزی به جای شخم زدن، ایجاد 
کمربندهای ضد  باد در مناطق بــا زارعت چوب و... 
از دیگر روش هــای تطابق و در عین حــال مقابله با 
پدیده گردوغبار در آن کشــور است. پارادوکسی که 
گزارش بانک جهانی به آن اشــاره می کند این است 
که »اگرچه شدت توفان گردوغبار در برخی مناطق 
تحت تأثیر تأثیرات انسانی، ازجمله انحراف آب برای 
کشاورزی و شیوه های ضعیف استفاده از زمین است، 
اما بزرگ ترین منابع انتشــار گردوغبار خالی شدن 

مناطق از سکونت است.« 

ایرانواماراتچگونهبهجنگریزگردهامیروند؟
 6هزار میلیارد تومان برای تقویت 

زیرساخت های گردشگری
معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
کشــور از تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان بــرای تکمیل، 
بازسازی، تجهیز واحدهای اقامتی و تقویت زیرساخت های 

صنعت گردشگری کشور خبر داد.
 به گــزارش وزارت میراث فرهنگی، علی اصغر شــالبافیان 
در حاشیه بازدید از جشــنواره ملی اقوام در لرستان گفت: 
لرســتان با ظرفیت های فرهنگی، تاریخــی و جاذبه های 
گردشگری منحصربه فردی که دارد یکی از استان های مهم 

کشور در حوزه گردشگری است.
 معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی افزود: توســعه 
گردشگری محور غرب کشور شــامل استان های لرستان، 
کرمانشاه، همدان، کردســتان و ایالم در اولویت کار وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی قرار دارد.
شــالبافیان گفت: از محل صندوق توسعه ملی و بانک های 
عامل برای تکمیل، بازســازی، تجهیز واحدهای اقامتی و 
تقویت زیرساخت های صنعت گردشگری کشور برای امسال 

۶000 میلیارد تومان اختصاص داده می شود.

خراسان رضوی سونامی سفر نداشت
رئیس هیأت مدیــره جامعه حرفه ای هتلداران خراســان 
رضوی گفت: اگر وضعیت ســفرها را با نوروز ۹۸ مقایســه 
کنید، متوجه خواهید شد که سفرها در نوروز 1۴01 فقط 
چند درصد افزایش داشــت؛ پس در نوروز 1۴01 سونامی 

سفر در کار نبود.
امیر ســزاوار درخصوص وضعیت صنعت هتلداری مشهد 
پس از تعطیالت نوروز به ایسنا گفت: در ایام نوروز مسافران 
زیادی به مشــهد مشــرف شــدند، اما وضعیت اقتصادی 
مســافران به لحاظ طبقه بندی اجتماعی با سال های پیش 
از کرونا متفاوت بود. با توجه بــه وضعیت اقتصادی مردم، 
افرادی که سفر به مشــهد را انتخاب کرده بودند به لحاظ 

مالی ضعیف تر بودند.
وی افزود: توان مردم نسبت به سال های پیش از کرونا برای 
انتخاب هتل های با درجات باالتر، خرید در بازار و سرو غذا 
در رستوران ها کاهش داشــته و وضعیت اقتصادی مردم با 

گرانی های اخیر بسیار افت کرده است.
رئیس هیأت مدیــره جامعه حرفه ای هتلداران خراســان 
رضوی گفت: ســفرهای نوروزی نه تنها خساراتی را جبران 

نکرد که سودی هم برای مراکز اقامتی نداشت.
ســزاوار ادامه داد: اگر دولت می خواهد شرایط آسانی برای 
سفر زائران به مشــهد فراهم کند، باید برای مراکز اقامتی 
یارانه درنظر بگیرد تا بتوان مراکز اقامتی را ارزان در اختیار 

زائران قرار داد.

سعید جاویدبخت
مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و 

بویراحمد
بیش از ۶۵ هــزار هکتــار از جنگل های 
بلــوط اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
دچــار آفــت برگ خــوار و جوانه خــوار 
شــدند. خشکســالی، نوع سمپاشــی 
و آلودگی  هــا، گونه هــای ضد آفــت را 
از بین بــرده و کاهــش بارندگــی هم از 

دالیل بروز آفت است.

سیدمحمدتقی سجادی
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان

 ۳۵ درصد از طرح مقابله با گردوغبار 
در اســتان خوزســتان انجــام شــده و 
الزمه اجرای مابقی طرح و حفظ وضع 
موجــود، روشــن شــدن وضعیــت آب 
مورد نیــاز اســت. بنابرایــن تخصیص 
حقابــه دائمــی بــرای توســعه و حفــظ 
عرصه هــای نهالــکاری و بوتــه کاری 
گردوغبــار  کانون هــای  در  شــده 

ضروری است.

نقل قول خبر

هــزار کیلوگــرم پســماند بیمارســتانی 
روزانــه در ایــران تولیــد می شــود کــه 
به گفتــه جعفــر جندقــی، رئیــس مرکــز 
ســامت محیط و کار وزارت بهداشت، 
هم اکنــون ۹۴.۸ درصــد بیمارســتان ها 
مجهــز بــه دســتگاه های بی خطرســاز 
غیرســوز و ۱.۷ درصــد بیمارســتان ها 
فاقد دســتگاه هســتند و دســتگاه های 
بی خطرساز در ۳.۴ درصدبیمارستان ها 

غیرفعال هستند.
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عدد قرقاول در کشور شــمارش شد و 
به گفته رضــا فرجی، سرپرســت دفتر 
حفاظــت و مدیریــت حیات وحــش 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت، 
اســتفاده از ســموم دفع آفــات نباتی، 
شکار غیرمجاز، از بین رفتن زیستگاه  
به دلیل کشــاورزی و ســوزاندن بقایای 
محصــوالت کشــاورزی و... مهم ترین 
عوامــل تهدیــد ایــن پرنــده زیبــا در 

ایران است.

6938

عدد خبر

خبرهای کوتاه

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

راهکار امارات متحده عربی
خاک دومین منبع طبیعی و پرمصرف دنیاست که از آن در ساخت همه  چیز استفاده می شود. 
اما حاال پژوهشــگران اماراتی برای مقابله با توفان های گردوخاک به دنبال اضافه کردن یک 
آنزیم گیاهی به ساختار ماسه ای هســتند که بتوان عالوه بر ساخت بلوک های خشتی، برای 
تقویت و حاصلخیز شدن خاک نیز از آن اســتفاده کرد. چون افزایش پوشش گیاهی باعث 
کنترل آسیب های پدیده گردوغبار می شــود. به طور مثال شرکت »کنترل بیابان« در کشور 
امارات به دنبال سرعت بخشیدن به فرایند حاصلخیز کردن شن و ماسه با استفاده از نانورس 
مایعی به منظور افزایش پوشش گیاهی است. همچنین مرکز بین المللی کشاورزی بیوسالین 
در دوبی نزدیک به 2دهه در حال بررسی چگونگی زنده ماندن گیاهان و جانوران در مناطقی با 
کیفیت پایین آب و خاک در آب و هوای نامساعد به نام »محیط های حاشیه ای« است که یکی 
از تکنیک های آن، افزایش تعداد باکتری ها و قارچ ها در رسوبات بیابانی جهت ایجاد شبکه 

قوی تری از آب و مواد مغذی برای تغذیه گیاهان است. 

مکث
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می گویند سلطان میوه های گرمسیری است. با اینکه 
دوره برداشت محدودی دارد، اما شکل فرآوری شده 
آن یعنی ترشی و شور در همه روزها و ماه های سال 
پای ثابت سفره  جنوبی هاســت؛ گرچه خاستگاه 
انبه، این میوه لذیذ گرمسیری در شبه جزیره هند، 
پاکستان، بنگالدش و آسیای جنوب شرقی است، 
اما در حاشیه دریای عمان در ایران هم برای خود 

بازار پررونقی دارد.
به طور کلی سطح زیرکشــت انبه در ایران حدود 
5هزار هکتار است که دوسوم آن یعنی 2800هکتار 
در هرمزگان به عنوان قطب تولید انبه قرار گرفته. 
سیستان وبلوچســتان به عنوان دیگر تولیدکننده 

انبه هم بیش از 1500هکتار سطح زیرکشت دارد.
برداشت میوه نارس انبه برای فرآوری و تولید ترشی 
در هرمزگان آغاز شده است و سیستان وبلوچستان 

هم از ماه دیگر کار خود را در باغ ها شروع می کنند.

هرمزگان، قطب تولید انبه
هرمزگانی هــا در گویــش محلــی به ایــن میوه 
گرمســیری، انبا می گویند؛ میــوه ای که بیش از 
700سال در استان قدمت دارد و در شهرستان های 
میناب، رودان، بندرعباس و جاسک کشت می شود. 
گرچه این استان 8واحد فرآوری برای تولید ترشی 

یا شور انبه دارد، اما در زمان فصل برداشت مشاغل 
خرد و خانگی هم رونق خوبی می گیرند و بسیاری از 
زنان بومی سرگرم تولید ترشی یا طعم دهنده های 
انبه برای غذا می شوند. مدیر امور باغبانی سازمان 
جهادکشــاورزی هرمزگان با بیان اینکه ســطح 
زیرکشــت انبه در این اســتان 2900هکتار است 
به همشــهری می گوید: 70درصد انبه هرمزگان 
به صورت نارس برای اســتفاده در صنایع ترشی و 
شور و 30درصد برای تازه خوری برداشت می شود. 
هم اکنون برداشــت میوه نارس آغاز شده و تیرماه 
در پایان کار زمان برداشت میوه ها برای تازه خوری 
است. مســعود گرگیج پیش بینی می کند امسال 
29هزار تن انبه از باغ های هرمزگان برداشت شود 
و می افزاید: بارندگی های خوب در فصل زمستان 
موجب افزایش 10درصدی محصول نسبت به سال 

گذشته شده است.
هر هکتار باغ انبه برای 5نفر اشــتغالزایی می کند 
که با احتساب این میانگین، 14هزار و 500نفر در 

هرمزگان در باغ های انبه مشغول کار هستند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان 
اما از توسعه باغ هاي انبه و اشــتغالزایی برای افراد 
بیشتری خبر می دهد و می گوید: مهم ترین ارقام 
انبه در هرمزگان ارقام محلی آل مهتری، کلک سرخ 
و هلیلی اســت و برخی ارقام تجاری چون النگرا 
و ســندی هم در اســتان کشت می شــود، اما ما 
به دنبال واردات ارقام تجاری پاکوتاه از شرق آسیا 
هســتیم، زیرا انبه محلی هرمزگان قطور و بلند و 
به همین دلیل برداشــت میوه آن سخت است، اما 
 ارقام تجاری مقاوم به شــوری هستند و برداشت

 راحتی دارند.

توسعه باغات انبه در هرمزگان 
توسعه باغ هاي انبه در هرمزگان یکی از برنامه های 
این اســتان برای افزایش درآمد و اشــتغالزایی با 
سلطان میوه های گرمسیری است؛  برنامه ای که این 
روزها در نیمه مسیر قرار دارد. حدود 2هزار هکتار 
باغ در شهرستان میناب به عنوان قطب تولید انبه در 
هرمزگان و 500هکتار در رودان در قالب این برنامه، 
نوسازی، تجمیع و تسطیح شده و از سال آینده نهال 
رقم تجاری به صورت یارانه ای به کشــاورزان این 

باغ ها واگذار می شود.
گرگیج توضیح می دهد که 90درصد از هزینه این 

کار را دولت تامین کرده اســت و کاشت نهال ها و 
بهره برداری از این باغ ها به شرط تامین آب و واردات 
ارقام مقاوم تجاری عالوه بر این 2500هکتار ذکر 
شده در مناطق زیر پایاب  سدها نیز می تواند اجرا 
شــود. انبه و البته همه میوه های گرمسیری آب ّبر 
هســتند، اما به گفته مدیر امور باغبانی ســازمان 
جهادکشــاورزی هرمزگان، اســتفاده از سیستم 
آبیاری تحت  فشار عملکرد هر هکتار باغ را بین 12 
تا 18تن و صرفه اقتصادی آن را افزایش داده است.

آفتاب سوختگی و نوع ارقام کشت شده مهم ترین 
مشــکالتی اســت که گرگیج با اســتناد به گفته 
کارشناسان اروپایی در بازدید از باغ هاي هرمزگان 
یاد می کند و توضیح می دهد: برنامه ریزی هایی برای 

رفع این دومشکل داریم.

برداشت انبه بلوچستان از ماه بعد 
انبه ســبز از نیمه اول اردیبهشــت به بازار عرضه 
می شــود، هرچنــد سیستان وبلوچســتانی ها 
کمی دیرتر و بــا یک ماه تأخیر محصــول خود را 
به بازار عرضــه می کنند. سیستان وبلوچســتان 
به عنوان دومین تولیدکننده انبــه در ایران بیش 
از 1100هکتــار باغ بــارور و زیرکشــت دارد و با 
اشتغالزایی 7500نفری، ساالنه حدود 15هزار تن 

محصول به بازار می فرستد.
انبه سیستان وبلوچستان در شهرستان های جنوبی 
)بلوچستان( آن یعنی راسک، سرباز، قصرقند، نیک 

شهر، دشتیاری و چابهار کشت می شود.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان 
جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان در این باره به 
همشهری می گوید: 90درصد محصول انبه استان  
به صورت نارس و برای تولید ترشی و شور برداشت و 
فقط 10درصد به صورت تازه خوری مصرف می شود. 
امان اهلل طوقی با بیان اینکه فرآوری محصول انبه 
در سیستان وبلوچستان به صورت سنتی و توسط 
مردم انجام می شــود، می افزایــد: عمده محصول 
برای فرآوری به هرمزگان فرســتاده می شود، اما 
خود مردم هم در کارگاه های خانگــی به این کار 

اشتغال دارند.

خرید قراردادی انبه در جنوب 
هر کیلوگرم انبه ســبز این روزها در بازار قیمتی 
حدود 50هــزار تومــان دارد که تــا اواخر فصل 

برداشت به حدود 30هزارتومان می رسد، اما نکته 
جالب درباره این محصول، کشــاورزی قراردادی 
است که نه با بخشــنامه های دولتی که به صورت 
خودجوش در میان محلی ها باب شــده.  8واحد 
فرآوری هرمزگان با ظرفیت اسمی 7هزار تن اغلب 
محصول انبه سبز هرمزگان و سیستان وبلوچستان 
را به صورت قراردادی از قبل پیش خرید می کنند؛ 
واحدهای فرآوری که عالوه بر اشتغالزایی میانگین 
 هر واحد 20نفــر، ارزش افزوده انبه را در کشــور 

حفظ می کنند.
مدیر صنایــع تبدیلی و غذایی جهادکشــاورزی 
هرمزگان با بیان اینکه صادرات انبه به خارج از کشور 
به صورت خام معنایی ندارد به همشهری می گوید: 
واحدهای فرآوری استان حتی گاهی انبه های وارد 
شده از پاکستان را هم فرآوری می کنند که فرآوری 
محصول انبه حدود 50-40 درصد ارزش افزوده به 

همراه دارد.
او سختی دریافت تســهیالت و فعالیت 30درصد 
واحدها به صورت ســنتی را بخشــی از مشکالت 
این بخش می داند و توضیح می دهد: 8مورد واحد 
فرآوری جدید مجوز تاسیس گرفته اند و در آینده ای 

نزدیک به این چرخه اضافه می شوند.

   
هرمزگان و سیستان وبلوچستان در جنوب ایران، 
بهشت میوه های گرمسیری محسوب می شود که 
به دلیل شرایط آب و هوایی گرم، مرطوب و تقریباً 
استوایی خود میوه هایی خاص با طعم و مزه کم نظیر 

به بازار عرضه می کنند.

طعم شیرین تجارت بومی  انبه
 ایجاد کسب وکار خانگی، فرآوری صددرصدی محصول در داخل و ماندگاری ارزش افزوده از مزایای کشت و برداشت انبه 

در 2استان سیستان وبلوچستان و هرمزگان است

حمیده پازوکی پیگیری
خبرنگار

انتقال پادگان ثامن االئمه)ع( لشکر77مشهد از 17سال پیش تاکنون 
یکی از مطالبات مردم این شهر است. پس از آنکه پادگان اصلی ارتش از 
این شهر خارج شد، مردم خواستار آن شدند که پادگان لشکر77ارتش 
هم از داخل شــهر جمع آوری و به محلی برای خدمات شهری مثل 

بوستان تبدیل شود.
با این حال مالکیت این اراضی در اختیار آستان قدس بود، ارتش آن را 
در اجاره خود داشت و شهرداری مشهد هم سازمانی بود که باید بخش 
قابل توجهی از پادگان را در اختیار می گرفت. هماهنگ نشدن این 3نهاد 
مشکلی بود که انتقال پادگان را طی 17سال گذشته به تعویق انداخت.
اوایل اردیبهشت امسال بود که امیر آذریان، ارشد نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در شمال شرق ضمن استقبال از انتقال پادگان 
اعالم کرد مقدمات این طرح در ارتش انجام و کمیسیون ماده5برای 
آن برگزار شده است. سرانجام روز گذشته )دوشنبه، 19اردیبهشت( 
در سی و هشتمین جلسه علنی ششــمین دوره شورای اسالمی شهر 
مشهد، تفاهمنامه مشترک شــهرداری، آستان قدس رضوی و ارتش 

درباره پادگان لشکر 77 و اراضی آبشار2 به تصویب رسید تا شهروندان 
این شهر به زودی به مطالبات خود دست یابند.

تعیین  تکلیف اراضی 
پادگان لشکر77ارتش در هسته مرکزی شهر و مجاور ارتفاعات جنوبی 
مشهد قرار دارد و بیمارستان قائم، بیمارســتان امام رضا)ع( و پایانه 
مسافری مشهد در کنار آن است. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری 
شورای اسالمی شهر مشهد درباره اراضی تعیین تکلیف شده می گوید: 
براساس توافق جلسه شورای شهر اراضی پادگان و آبشار مساحت این 

دو حوزه 374هکتار و سهم شهر از این توافق 213هکتار است.
به گفته حمید ضمیری، ایجاد مسیر ســبز ممتد در هسته مرکزی 
پادگان به صورت شمالی-جنوبی به مساحت 100هکتار در هر دو حوزه 

فضای مناسبی را در اختیار شهروندان قرار خواهد داد. 

برنامه های شهرداری برای اراضی آزادشده
طرح انتقال پادگان بعد از دستور مقام معظم رهبری در سال 1387آغاز 

شد؛ دستوری که مبنای قانون انتقال پادگان ها در کشور قرار گرفت.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد با بیان اینکه 
برای انجام انتقال جلســات متعددی بین شهرداری، نیروی زمینی و 

آستان قدس برگزار شد، گفت: در سال های گذشته توافق های زیادی 
برای انتقال پادگان صورت گرفت، اما هیچ یک اجرا نشد تا اینکه امسال 
در دوره ششم شورای شهر با توجه به سیاست های شهرداری مشهد و 
نیاز مردم به محورهای ترافیکی جدید و فضای سبز انتقال در دستور 
کار قرار گرفت. البته انتقال نیروهای نظامی مستقر در پادگان از چند 
سال قبل آغاز شده بود و فقط اراضی به شهرداری منتقل نشده بود. علی 
نجفی با بیان اینکه مساحت پادگان لشکر77حدود 187هکتار است 
که 43درصد آن در اختیار شــهرداری قرار خواهد گرفت، می افزاید: 
50هکتار این مجموعه فضای ســبزی با درختان قدیمی اســت که 
به عنوان بوستان به فضای سبز مشهد اضافه خواهد شد. همچنین در 
اراضی جنوبی پادگان نیز فضای سبز جدید ایجاد خواهد شد. وی یکی 
از مشکالت مناطق اطراف پادگان را ترافیک و نداشتن دسترسی شرق 
به غرب می  داند و ادامه می دهد: 22هکتار از مساحت پادگان فعلی برای 
احداث معابر شهری اختصاص می یابد. بازشدن این دسترسی ها عالوه 
بر حل مشکل ترافیک، زمان دسترسی آمبوالنس ها به 2بیمارستان قائم 

و امام رضا)ع( را هم کوتاه تر خواهد کرد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد ادامه می دهد: 
این مجموعه دارای چند بخش تاریخی شامل یک سوله بزرگ و تونلی 
عریض اســت که در دوره پهلوی اول ساخته شــده و پیش از انقالب 
بسیاری از زندانیان سیاسی و انقالبیون مشهد در سوله پادگان زندانی 
بوده اند. به گفته نجفی، تا 3-2ماه آینده بخش قابل توجهی از فضای 

پادگان در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
   

ایجاد فضای فرهنگی، بوستان و روان شدن ترافیک از مزایای انتقال 
پادگان لشکر 77ارتش است. ســرانجام مردم مشهد به مطالبه خود 
رسیده اند و شهرداری می تواند با الحاق به موقع اراضی موردنظر به شهر، 

آنها را از فضای آزادشده بهره مند کند.

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار

  توجه به محله محوری در مبارکه 
شهردار مبارکه با بیان اینکه رسیدن به اهداف شهرداری نیازمند 
استراتژی و حرکت برنامه محور اســت، گفت: یکی از نخستین 
کارهایی که در شهرداری مبارکه انجام داده ایم تدوین برنامه و سند 
راهبری 1404 است. به گزارش همشهری، محمدمهدی احمدی 
با بیان اینکــه رویکرد مدیریت شــهری در برنامه ریزی و تدوین 
بودجه1401 براساس محله محوری و توسعه متوازن شهری بوده 
اســت، افزود: با افزایش ۶0درصدی بودجه نسبت به سال قبل، 
170میلیارد تومان برای بودجه امسال شهرداری مبارکه در دستور 
کار قرار گرفت. همچنین از بودجه امسال حدود 25میلیارد تومان 
برای کسری بودجه سال گذشته صرف خواهد شد. شهردار مبارکه 
با اشاره به ۶مأموریت شهرداری براســاس بودجه های عمرانی و 
جاری گفت: امســال در حوزه کالبدی و شهرسازی 15میلیارد 
تومان، محیط زیست و خدمات شهری 35میلیارد تومان، ایمنی 
و مدیریت بحران 3میلیارد تومان، حمل ونقل 44میلیارد تومان، 
خدمات مدیریتی 57میلیارد تومان و امور فرهنگی و ورزشــی 
3میلیارد تومان اختصاص داده شده است. احمدی از تالش برای 
تصویب طرح الحاق ابراهیم آباد به شهر مبارکه و حل این معضل 
30ســاله خبر داد و گفت: در طرح های بازآفرینی شهری، محله 
اسماعیل ترخون به عنوان بافت فرسوده درنظر گرفته شده است. 
شهردار مبارکه با بیان اینکه اولویت کاری شهرداری اتمام پروژه های 
نیمه تمام است، تصریح کرد: در حوزه قطار شهری اصفهان- مبارکه 
اعتبار خوبی برای تملک اراضی و اتصال قطار شهری تأمین شده 
است و امیدواریم در 4سال پیش رو این پروژه را به نقطه مطلوب 
برسانیم. وی بر لزوم بازسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی مبارکه 
تأکید کرد و گفت: از 40 اتوبوس شهری 18مورد فعال است. بیش از 
50درصد ناوگان اتوبوسرانی خارج از سرویس است که در این زمینه 
3دستگاه در ۶ماه اخیر تعمیر شده است و امسال هم 10دستگاه 

تعمیر و بازسازی خواهد شد.

  تکمیل بزرگراه ایالم - مهران 
عملیات تکمیل و بهسازی 4خطه کردن مسیرهای باقیمانده جاده 
ارتباطی ایالم - مهران با پیشــرفت فیزیکی مناسبی در مراحل 
پایانی است. به گزارش ایرنا، مدیرکل راه وشهرسازی استان با تأکید 
بر اینکه تمام تالش ها برای تکمیل بزرگراه ایالم به مهران معطوف 
شده است، گفت: این  پروژه با پیشرفت فیزیکی 80درصد در حال 
اجراست و تاکنون 100کیلومتر از این مسیر زیر بار ترافیک رفته 
اســت. عبداهلل بهادری ادامه داد: از مجموع 120کیلومتر مسیر 
جاده ایالم - مهران )از میدان ارغوان تا پایانه مرزی( تاکنون حدود 
100کیلومتر تکمیل و زیر بار ترافیک رفته است. وی با بیان اینکه 
بیشترین حجم عملیات راهسازی این محور در بخش اول بزرگراه 
ایالم - مهران انجام شده است، گفت: از 11کیلومتر طول این مسیر 
5کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و ۶کیلومتر در دست اقدام است 
و 2قطعه رانشی سنگین در این مسیر نیز در مرحله مناقصه قرار 
دارد. مدیرکل راه وشهرسازی ایالم با بیان اینکه با ساخت 2 تونل 
در نزدیکی تونل کربال، گره های ترافیکی این نقطه رفع می شود، 
ادامه داد: 2رشــته تونل در این ۶کیلومتر در دست احداث است 
که از میان آنها تونل موازی تونل قبلی راه کربال به طول 740متر 
حفاری و کف برداری شده است. وی اضافه کرد: عملیات تکمیلی 
پل های بزرگ و حجم عظیم ترانشــه برداری و خاک ریزی نیز در 
این مسیر در مراحل پایانی است که با انجام این مرحله چند نقطه 
پرحادثه محور مذکور حذف خواهد شد. به گفته بهادری، یکی از 
مهم ترین اولویت های راه وشهرسازی ایالم توسعه زیرساخت های 
ارتباطی استان به خصوص در محورهای منتهی به مرز مهران است. 
مدیرکل راه وشهرسازی ایالم افزود: با توجه به افزایش هرساله آمار 
زائران اربعین در مرز بین المللی مهران و همچنین تردد کامیون های 
تجاری در فاصله پل زائر تا پایانه مرزی قرار شد 5کیلومتر از این 
مسیر 11کیلومتری ۶بانده شود. قرارداد اولیه این طرح تا محل 

پایانه برکت با پیشرفت 45درصدی در حال انجام است.

   نمایش آثار شاخص تاریخی شمال در ساری 
رئیس کل موزه ملی ایران گفت: تعدادی از آثار تاریخی 
شاخص حوزه دریای کاسپین که در موزه ملی ایران 
نگهداری می شوند به مناســبت رویداد بین المللی 
ساری2022 در ساری به نمایش در می آیند. به گزارش 
ایرنا، جبرئیل نوکنده اظهار کرد: بشــقاب سیمین 
ساسانی یکی از این آثار است که از امروز )سه شنبه، 
20اردیبهشــت( به طور موقت در موزه تاریخ ساری 
به نمایش در می آید، اما پــس از آن، مجموعه ای از 
آثار تاریخی شــمال ایران در ســاری در معرض دید 
عالقه مندان قرار خواهد گرفت. رئیس  کل موزه ملی 
ایران تصریح کرد: انتخاب آثار متعلق به تاریخ مازندران، 
گیالن و گلستان که قرار است موقتا از موزه ملی ایران 
به ساری منتقل شــود، پس از مشخص شدن فضا و 

زیرساخت ها انجام می شود. 

    اجرای ۱۱اثر در جشنواره ملی پانتومیم 
دبیر نخستین جشنواره ملی پانتومیم گفت: 11اثر 
از بین 41اثــر متقاضی حضور در این جشــنواره در 
مدت 2روز برگزاری این رویــداد هنری در زنجان به 
روی صحنه می روند. به گزارش ایرنا، ساســان قجر 
با بیان اینکه حدود 8ســال برای راه اندازی جشنواره 
ملی پانتومیم در زنجان تالش شده است، اظهار کرد: 
جابه جایی مدیران در سطح ملی و استانی دلیل عمده 
تأخیر در تاسیس و برگزاری این جشنواره بود. قجر با 
بیان اینکه نخستین جشنواره ملی پانتومیم به میزبانی 
زنجان از امروز )سه شــنبه، 20اردیبهشت( کار خود 
را آغاز کرده اســت، گفت: آییــن اختتامیه و معرفی 
برگزیدگان جشنواره )پنجشــنبه، 22اردیبهشت( 

برگزار می شود.

اخبار کوتاه

فرهنگی

روستای »استخرگاه«
استخرگاه روستای کوچکی در قلب گیالن است که به 
بهشت گمشده شهرت دارد. این روستا در شهرستان 
رودبار، دیار درختان زیتون قرار گرفته است و زیبایی 

چهارفصل و چهره منحصربه فرد آن هر سال گردشگران 
زیادی را به سمت خود می کشاند. برکه یا استخر روستای 

استخرگاه یکی از دالیل انتخاب این منطقه توسط 
گردشگران، اما طبیعت جنگلی این روستا نیز مسحورکننده 

و دیدنی است. 

گیالنعکس خبر

در  خالــص  گالب  ۳۵۰تــن  امســال 
ســاوجبالغ اســتان البــرز تولید شــود. به 
گزارش ایرنا، علی اکبر الماسی نوکیانی، 
شهرســتان  جهادکشــاورزی  مدیــر 
ساوجبالغ با بیان اینکه ۵۰هکتار از اراضی 
این شهرستان زیرکشت گل محمدی قرار 
دارد، گفــت: برداشــت گل محمــدی در 
شهرســتان آغاز شــده اســت و تــا ۲هفته 

آینده ادامه دارد.
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تن

دامغــان و ســمنان بــه بخــش خصوصی 
واگذار می شود. به گزارش ایلنا، به گفته 
امیر کرم زاده، مدیــرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی ســمنان 
خانه ابراهیمــی دامغان   بــا کاربری کافه 
موزه، خانه میررحیمی دامغان با کاربری 
فرهنگی، مجتمع گردشگری چشمه علی 
دامغــان و خانه تدین ســمنان بــا کاربری 

اقامتی و پذیرایی   واگذار خواهد شد.

4
بنای تاریخی

در آذربایجــان غربــی از آب آشــامیدنی 
برخــوردار می شــوند.به گزارش ایســنا، 
به گفته احمــد رحمانی، رئیس ســازمان 
بســیج ســازندگی آذربایجــان غربــی 
هم اکنــون بزرگ تریــن پــروژه آبرســانی 
کشور در آذربایجان غربی و با کمک بسیج 
سازندگی استان اجرا می شود، ۳۷۹روستا 
در ۹شهرســتان اســتان زیرپوشــش ایــن 
پروژه قرار دارد و بیش از یک میلیارد تومان 
اعتبــار بــرای تامیــن آب آشــامیدنی ایــن 

روستاها هزینه خواهد شد.

379
روستا

عدد خبر

عزت هللا ضربی
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اردبیل

۲۰خانه هالل با هــدف آموزش خدمات 
امــدادی و نجــات بــه روســتاییان و بــه 
مناســبت هفتــه هالل احمــر در مناطق 
روســتایی اردبیــل افتتــاح خواهــد شــد. 
هم اکنــون ۱۹۸خانــه هــالل در مناطــق 
روســتایی اســتان فعــال اســت کــه بــه 
همــراه خانه هــای هــالل جدیــد آموزش 
خدمات امدادی و نجات به روســتاییان 

را برعهده دارند.

رضا ثقتی 
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

امســال به دســتور وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی کنگره میرزا کوچک خان در استان 
برگزار می شود، اما جای نمایش فیلم های 
ســینمایی فاخــر در ایــن رویــداد به دلیــل 
نداشتن سینمای مناسب در استان خالی 
اســت. به طور کلی وضعیت ســینماهای 
گیــالن مطلوب نیســت و شــرمنده مردم 
عالقه مند به ســینما در اســتان هستیم. 
سینماهای گیالن نیازمند حمایت سازمان 
سینمایی هســتند و بیشــتر آنها به دلیل 
حمایت نشدن از سوی دولت و خألهای 

قانونی تعطیل شده اند.

مرادعلی تاتار 
فرماندار قصرشیرین

خریداری کاال های موردنیاز مردم و خروج 
آن از مرز موجب افزایش قیمت و کمیاب 
شدن این کاال ها می شود؛ از این رو هیچ 
مســافری حــق خــروج کاال های اساســی 
از مــرز را نــدارد. بــا توجــه به وجــود ۲مرز 
رسمی پرویزخان و خسروی نظارت بر این 
مرز ها باهدف جلوگیری از خروج کاال های 
اساســی مردم یــک اولویــت اســت. این 
ممنوعیت شامل کاال های اساسی مانند 
برنج، گوشــت، مرغ، قندوشــکر و دیگر 

کاال های ضروری و اساسی است.

نقل قول خبر

مردم به خواسته خود رسیدند

انتقال پادگان ارتش در مشهد
مجموعه پادگان لشگر77 دارای چند بنای ارزشمند تاریخی و فضای سبزی با درختان قدیمی 

است که تا 3ماه آینده در اختیار شهروندان مشهدی قرار خواهد گرفت

آذربایجان غربی

سمنان

البرز

اصفهان

ایالم

اردبیل

گیالن

کرمانشاه
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ســطح زیرکشــت انبــه در ایــران حــدود 
5هــزار هکتــار اســت کــه دو ســوم 
آن یعنــی 2800هکتــار در هرمــزگان 
به عنــوان قطب تولیــد انبه قــرار گرفته. 
سیستان وبلوچســتان به عنــوان دیگــر 
تولیدکننده انبه هم بیش از 1500هکتار 

سطح زیرکشت دارد

هــر کیلوگــرم انبــه ســبز ایــن روزهــا در 
بازار قیمتی حدود 50هــزار تومان دارد 
کــه تــا اواخر فصــل برداشــت بــه حدود 
30هزارتومــان می رســد، امــا نکتــه 
جالب درباره این محصول، کشــاورزی 
قراردادی اســت که نه با بخشنامه های 
دولتی که به صورت خودجوش در میان 

محلی ها باب شده است
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درحالی که متولیان بخش کشاورزی 

گزارش
از افزایش سطح زیرکشت و تولید 
برنج در طول امسال خبر می دهند، 
در مقابل انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به موانع 
موجود بر ســر راه ترخیص برنج هــای وارداتی از 
گمرک، نسبت به تبعات منفی این موضوع بر بازار 

برنج هشدار می دهند.
به گــزارش همشــهری، آخریــن آمــار وزارت 
جهادکشــاورزی درباره میزان تولید برنج در سال 
گذشته رقم 2میلیون تن را نشــان می دهد، یعنی 
به رغم کاهش بارندگی در ســال زراعی گذشــته و 
آماری که از کاهش تولید و برداشت برنج اعالم شد، 
پارسال دوسوم از نیاز بازار را تولیدکنندگان داخلی 
تامین کردند. براســاس آمار انجمن واردکنندگان 
برنج، پارسال یک میلیون تن برنج نیز وارد و در بازار 
عرضه شــد، این جدا از 200هزار تن برنجی بود که 
شرکت بازرگانی دولتی از محل ذخایر احتیاطی به 
بازار تزریق کرد. با این حال بازار این کاالی اساسی در 
10ماه گذشته آرام نبوده و نرخ های عجیب و فراتر از 
تصور برای برنج ایرانی، شرایطی غیرقابل پیش بینی 

برای این کاال ایجاد کرده است.
 

سطحزیرکشتافزایشمییابد
معاون برنامه ریزی اقتصادی و ســخنگوی وزارت 
جهادکشــاورزی در گفت وگو با همشهری درباره 
سطح زیرکشت امسال برنج و پیش بینی میزان تولید 
این محصول گفت: به دلیل سیاست های حمایتی در 
بخش کاشت، ازجمله کشــت قراردادی و پرداخت 
یارانه کاشت، امسال ســطح زیرکشت و در نتیجه 
میزان تولیــد برنج افزایش خواهد داشــت. محمد 
قربانی افزود: به دلیل اعمال سیاست های حمایتی، 
امسال قطعا توسعه سطح زیرکشت، افزایش عملکرد 
در واحد سطح و افزایش تولید برنج خواهیم داشت. 
سخنگوی وزارت جهادکشــاورزی اضافه کرد: در 
شورای قیمت گذاری با اتخاذ سیاست هایی در پی آن 

هستیم که قیمت برنج در بازار کنترل شود.

لغوممنوعیتفصلی؛آرییاخیر؟
با وجــود ســخنان امیدبخش مســئوالن وزارت 
جهادکشــاورزی، احتمــال تداوم سیاســت های 
شکست خورده دولت های گذشته همچنان فعاالن 

بــازار را نگران می کنــد. در این میــان ممنوعیت 
واردات برنج، همزمان با فصل برداشــت، سیاستی 
است که هرســال به بهانه حمایت از شــالیکاران 
اجرا می شود، این سیاســت حتی در سال گذشته، 
یعنی در آخر دور تصدی دولت دوازدهم و با وجود 
آمارهای کاهش تولید این ممنوعیت فصلی به ضرر 
مصرف کنندگان تداوم یافت و لغو نشد. اتفاقی که رخ 
نداد تا کارشناسان بازار آن را محرکی در جهت رشد 
قیمت ها ارزیابی کنند. به گفته بنکداران مواد غذایی، 
قیمت خرید برنج ایرانی از تولیدکنندگان استان های 
شمالی نیمه دوم سال گذشــته تا کیلویی 78هزار 
تومان باال رفت و بازار در روزهای پایانی سال گذشته 
برنج 100هزار تومانی را هم به خود دید. امسال هم 
واردکنندگان درخواست مشابهی در این خصوص 
دارند اما سیاســت وزارت جهادکشاورزی در دولت 
ســیزدهم در این زمینه هنوز مشخص نشده است. 
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی 
در گفت وگو با همشــهری، با امتناع از پاسخ صریح 
درباره تصمیم جدید وزارت جهادکشاورزی در زمینه 
لغو یا تداوم برقراری ممنوعیت فصلی واردات برنج، 
تنها به بیان این جمله که »باالخره قوانین باالدستی 
وجود دارد و ما به رعایت این قوانین ملزم هستیم« 
اکتفا کرد؛ جمالتی که تلویحا نشان می دهد سیاست 

وزارت جهادکشاورزی در این باره دست کم تا امروز، 
همچنان بر تداوم ممنوعیت فصلی اســتوار است. 
البته امسال به نظر می رسد واردکنندگان با مشکالت 
دیگری نیــز مواجهند که می توانــد بازتاب هایی از 
جنس اتفاقات سال گذشته در بازار برنج داشته باشد.

مشکالتگمرکیواردکنندگان
اوایل اردیبهشت امسال انجمن واردکنندگان برنج 
در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری از مشکالت 
بخش خصوصی در زمینــه ترخیص کاالهای خود 
خبر داد. در این نامه اجرا نشدن مفاد قانون بودجه 
سال1401 در زمینه تعرفه واردات به عنوان مشکل 
اساسی واردکنندگان برنج اعالم شده بود که تبعات 
آن هزینه هایی را برای این بخش به همراه داشــته 
اســت. به گفته دبیر انجمن واردکننــدگان برنج، 
با گذشــت 2ماه از ســال، هنوز تعرفه های 1401 
به گمرک ابالغ نشده و محاســبات تعرفه ای هنوز 
براساس قانون بودجه1400 انجام می شود، در چنین 
شرایطی گمرک برای ترخیص کاال با تعرفه های سال 
جدید از واردکنندگان تعهد می گیرد و این وضعیت، 
مشــکالتی را برای واردکنندگانی که بار در گمرک 
دارند ایجاد کرده زیرا اگر تا ابالغ قانون جدید صبر 
کنند، اجناسشان براساس قانون بعد از 2ماه کاالی 

متروکه تلقی می شود و اگر با سپردن تعهد، کاالیشان 
را ترخیص کنند ناچارند آن را با نرخی که براساس 
هزینه های گمرکی پارســال تعیین شده به فروش 
برسانند و متحمل زیانی هنگفت  شوند. دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج افزود: با توجه به اینکه نگهداری 
کاال در انبار نیز احتکار تلقی می شود، شرایط بغرنجی 
برای بخش خصوصی ایجاد شده که تمایل به واردات 
را در آنها کاهش داده و این شــرایط بــه زیان بازار 

برنج است.

قیمتبرنجوارداتی
محاسبه تعرفه واردات براساس ارز 23هزار تومانی 
به جای ارز 4.200تومانی، افزایش هزینه واردات را 
برای بخش خصوصی به دنبال دارد. از سوی دیگر، 
به گفته دبیر انجمن واردکننــدگان برنج، مجلس 
4درصد از 10درصد تعرفه واردات برنج را، که مربوط 
به حقوق گمرکی است، برای جلوگیری از افزایش 
قیمت در بازار، به یک درصــد کاهش داده اما دولت 
هنوز درباره 6درصد ســود بازرگانی خود، از محل 
واردات برنج تصمیــم نگرفته که این بــر ابهامات 
هزینــه ای واردکنندگان بخــش خصوصی افزوده 
است. به گفته کشــاورز، افزایش هزینه واردات در 
قانون بودجه جدید، قیمت امســال برنج خارجی را 
برای واردکننده بین 35 تا 38هزار تومان در هر کیلو 
و برای مصرف کننده تا حدود کیلویی 40هزار تومان 

باال می برد.
تعیین نرخ مصوب برای انواع برنج، سیاستی بود که 
دولت در آســتانه عید نوروز برای کنترل قیمت ها 
اجرایی کرد اما مشــاهدات میدانی در ســطح بازار 
حاکی از آن است که این سیاست به کاهش عرضه 
منجر شده و نه کاهش قیمت. برآوردها نشان می دهد 
قیمت برنج ایرانی همچنان محرک هایی برای رشد 
خواهد داشــت که یکی از آنها بازگشــت کشور به 
شرایط پیش از کروناست و دیگری ممنوعیت فصلی 
واردات. هم اکنون قیمت انواع کیفی برنج ایرانی در 
بازار تا کیلویی 110هزار تومان و ارقام پرمحصول تا 
80هزار تومان باال رفته و حتی برنج نیم دانه با قیمت 
کیلویی 45هزار تومان به فروش می رسد. پیش بینی 
کارشناسان این است که بسته شدن مرزها به روی 
واردات برنج خارجی به مــدت چند ماه قیمت برنج 

ایرانی را باز هم افزایش خواهد داد.

چشم انداز دوگانه بازار برنج
 درحالی که وزارت جهادکشاورزی از افزایش تولید داخلی برنج خبر می دهد

انجمن واردکنندگان بر ضرورت رفع موانع واردات برای ایجاد آرامش در بازار تأکید دارد

حسنکریمیسنجری
کارشناسبازارخودرو

ســامانهیکپارچهفروشخودروخیلی
دخالتــیدرقیمــتخــودرونــدارد.
قیمتخــودرودربازارســیگنالخودرا
ازجاهایمختلفمیگیرد.برایمثال
وقتــینــرختــورمبــاالمــیرود،قیمــت
خــودروهمدربــازاربــاالمــیرود.یکی
دیگــرازعواملمؤثــربهشــکافمیان
میــزانتولیــدوتقاضــادربــازارمربوط
اســت.یعنیداللهــادرشــرایطیکه
شکافبینعرضهوتقاضاوجوددارد،
کاریمیکننــدکــهبینقیمــتخودرو
ازکارخانــهتابــازارهــماختــافوجود

داشتهباشد.

محمدرضاپورابراهیمی
رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس

شکینیستکهبایدروشتخصیص
یارانــهتغییــرپیــداکنــدچــونبخــش
عمــدهایازمصــرفکشــوربهدلیــل
مدیریــتونظــارتنادرســتدرحوزه
مصــرف بــه تبدیــل تصمیمگیــری
غیرواقعــیشــدهاســت.هماکنــون
متوســطمصرفدهکهایکمدرآمد
پاییــنآمــدهودرعیــنحــالمیــزان
مصــرفکلوارداتافزایــشیافتــه
اســت.درســالهایقبلبه۸میلیون
تنگندمنیــازداشــتیمامااکنــوناین
میزانبه۱۲میلیونتنرســیدهاســت
ایــنیعنــیگنــدمبــانــرخارزترجیحی
واردمیشــودامــامعلــومنیســتکجا
مصرفشدهوبهصورتواقعیمصرف

نمیشود.
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کاهشقیمت8محصولپرمصرف
در هفته گذشته قیمت 8میوه پرمصرف در میادین میوه و تره بار 
شهرداری تهران کاهش یافت. براساس آخرین نرخ نامه سازمان 
میادین میوه وتره بار شــهرداری تهران، میوه های پرطرفداری 
مثل گوجه سبز و چغاله و همچنین ملون و خربزه در بازه زمانی 
10روز گذشــته بین 200تومان تا 8هزار تومان کاهش قیمت 
داشتند. بر این اساس هم اکنون باالترین قیمت برای میوه های 

تولید داخل در میادین 48هزار تومان برای گوجه سبز است.

خربزه

12.500
11.500

چغاله 
بادام

48.000
43.000

هندوانه

6.800
6.500

ملون

11.900
10.500

خیار 
گلخانه ای

10.400
9.300

خیار کوتاه

9.500
9.300

هفته دوم 
اردیبهشت

هفته سوم 
اردیبهشت

کیلوگرم/تومان

48.000
44.000

توت فرنگی

گوجه سبز

56.000
48.000

میادین

بازارها

ارز

چهره ها

همشهری تازه ترین تالش ها برای ثبات نرخ دالر را بررسی می کند

کشیدنترمزبازارارزازکانالنیما
تازه ترین گزارش  بانک مرکزی از افزایش عرضه ارز در ســامانه 
نیما حکایت دارد؛ موضوعی که نشان می دهد جریان ورودی ارز 
به کشور در حال تقویت شدن است. سامانه نیما به عنوان بازار 
معامالت عمده ارزی نقشی کلیدی در کنترل نوسان های نرخ 

دالر در بازار خرد دارد.
به گزارش همشهری، از 15اسفند پارسال تاکنون قیمت هر دالر 
آمریکا 12درصد رشد کرده است. این موضوع بانک مرکزی را بر 
آن داشته که سیاست های تازه ای را برای تقویت جریان ورود ارز 
و جلوگیری از خروج ارز در پیش بگیرد. بر همین اساس بانک 
مرکزی ابتدای هفته جاری از سیاســت های تشویقی تازه ای 
برای جذب ســپرده های ارزی خانگی رونمایی و اعالم کرد: به 
سپرده های ارزی با منشأ اسکناس در بانک ها، سود نقدی ارزی 
پرداخت می شود که به زعم کارشناسان، این سیاست می تواند 
کفه عرضــه ارز را تقویت کند و به ثبات قیمت ها منجر شــود؛ 
هرچند آمارهای دقیقی از میــزان ارزهای خانگی وجود ندارد، 
اما برخی کارشناسان میزان دالرهای خانگی را 20 تا 40میلیارد 
دالر تخمین می زنند که ورود آن به چرخه اقتصاد می تواند بازار 
ارز را با ثبات مواجه کند. همزمان با این سیاست، بانک مرکزی 
در تالش است از طریق سایر اقدامات، جریان ورود ارز به کشور 
را هم تسهیل کند و یکی از این اقدامات تسهیل ورود ارز حاصل 
از صادرات به ســامانه نیماســت. علی صالح آبادی، رئیس  کل 
بانک مرکزی اواخر سال گذشــته در این باره گفته بود: تسهیل 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور جزو برنامه های جدی 
بانک مرکزی است. او تأکید کرده بود: یکی از ضرورت هایی که 
به صورت جدی دنبال می کنیم تقویت عرضه ارز در بازار، از طریق 

اعمال مشوق هاست.
به گزارش همشهری به نظر می رسد آثار این سیاست ها که از سال 
قبل مقدماتش فراهم شده در حال نمایان شدن است، به طوری 
که بر مبنای نمود عینی آن، در همیــن هفته، رکورد تازه ای از 

میزان عرضه ارز در سامانه نیما به ثبت رسید.

رکوردشکنیسامانهنیما
آمارها نشــان می دهد روز یکشــنبه صادرکنندگان با فروش 
332میلیون دالر از محل ارزهای حاصل از صادرات رکورد تازه ای 
را در سامانه نیما ثبت کرده اند. این باالترین میزان عرضه ارز در 
سامانه نیما از زمان تاسیس این ســامانه است. طبق آمارهای 
موجود، صادرکننده ها از ابتدای امسال تاکنون 4میلیارد دالر 
ارز در این ســامانه عرضه کرده اند که درمقایسه با سال گذشته 
100درصد رشــد نشــان می دهد. این آمار از یک طرف نشان 
می دهد جریان ورود ارز صادراتی به سامانه نیما، تسهیل شده 
و از طرف دیگر حجم صادرات غیرنفتی در سال جاری افزایش 
یافته است. سامانه نیما بستری برای عرضه ارز صادرکننده های 
غیرنفتی و تامین ارز برای واردات است، اما نکته اصلی اینجاست 
که افزایش عرضه در این سامانه سیگنال های مهمی به بازار آزاد 
ارز می دهد و نشــان می دهد توان ارزی کشور درحال افزایش 
اســت؛ به همین دلیل نوسان های ســامانه نیما به عنوان یک 

دماسنج، مالکی برای تصمیم گیری فعاالن بازار آزاد ارز است.

اثرعواملسیاسی
همزمان با اقدامات بانک مرکزی بــرای ایجاد ثبات در بازار ارز، 
تالش هایی نیز در فضای سیاسی در حال انجام است که می تواند 
ثبات ارزی را افزایش دهد. تازه ترین خبرها از سفر تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر به ایران در طــول هفته جاری حکایت دارد. 
طبق گزارش رســانه های غربی، صرف نظر از مسائل اقتصادی، 
حل مسائل باقیمانده در مورد توافق هسته ای یکی از دالیل اصلی 
این سفر است. دیروز نیزمحمد بن حمد الهاجری، سفیر قطر در 
تهران در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی، سفر امیر قطر به همراه 
یک هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی قطری به تهران را تأیید 
کرد. قرار است امیر قطر بعد از رایزنی در تهران برای حل مسائل 
باقیمانده در برجام راهی اروپا شود. این، خبر مهمی برای بازار ارز 
است. در عین حال خبرهای دیگر حاکی از آن است که به زودی 
انریکه مورا، مذاکره کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته ای هم 
به ایران سفر می کند. روز شنبه جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه با روزنامه فایننشــال تایمز 
ضمن اشاره به اینکه به دنبال یافتن راه میانه برای نجات برجام 
است خواستار سفر انریکه مورا، مذاکره کننده اتحادیه اروپا، به 
تهران برای گفت وگو درباره این مســئله باقیمانده شد و تأکید 
کرد: نفع اروپا در احیای توافق با ایران است. این اخبار به تقویت 
امیدواری ها در بازار ارز منجر شده و ظرف 2روز گذشته اثر مثبتی 
بر بازار ارز داشته است. به زعم کارشناسان درصورت موفقیت آمیز 
بودن رایزنی های بین المللــی و دیپلماتیک باید ظرف روزهای 

آینده منتظر ثبات بیشتری در بازار ارز باشیم.

فروشحقوقی

فروشحقیقی

۸66

۱۲47

5646

5۲66

خریدحقوقی

خریدحقیقی

ارقامبهمیلیاردتومان

1.555

1.552.5

1.550

1.547.5

1.545

1.542.5

1.540

روندشاخصكلبورستهراندرروزگذشته
ارقامبههزارواحد

شاخصکلبورستهراندرمبادالتدیروز۱۲هزار
و90۱واحد،معادل0.۸3درصدنزولکردوبهیک
میلیونو540هزارو۱4۱واحدرسید.شاخصکل
هموزنهمدرمبادالتدیروزبا۲هزارو۲۲4واحد

افتبه4۲6هزارو7۸7واحدرسید.

درمبادالتدیروز
بازارسرمایه،قیمت

سهام۲0۸شرکترشدو
379شرکتکاهشیافت.
قیمتسهام۱7شرکتهم

تغییرینکرد.

ارقامبهدرصد

ترازصعودونزولدربازارسهام

ترکیبدیروزمعاماتبازارسهام

درمبادالتروزگذشتهسهامدارانحقیقی5هزارو۲66میلیاردتومانسهامخریدند،اما
درمقابلحجمفروشسهامدارانحقیقیبه5هزارو646میلیاردتومانرسید.سهامداران

حقیقیدیروز3۸۱میلیاردتوماننقدینگیازبازارسهامخارجکردند.

صعود
نزول

بدون تغییر

3

63
34

توزیعماکارونیباقیمتجدید
قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از 
توزیع ماکارونی با قیمت جدید در بنکداری ها و خرده فروشی های 
تهران خبر داد و گفت: از روز شنبه توزیع ماکارونی با قیمت های 

جدید شروع شده و به زودی بازار اشباع می شود.

افزایشتوزیعروغنازروزهایآینده
داوود فکوری، رئیس اتحادیه ســوپرمارکت داران تهران گفت: 
هم اکنون روغن در بازار وجود دارد اما مثل سابق عرضه نمی شود؛ 
وقتی مردم به فروشگاه ها و سوپرمارکت ها مراجعه می کنند با 
کمبود روغن مواجه نمی شوند اما تعداد و تنوع روغن ها کاهش 
یافته است. با تمهیداتی که اندیشــیده شده در روزهای آینده 

وضع توزیع روغن مثل قبل خواهد شد.

افزایشقیمتآرد،شیرینیراگراننخواهدکرد
علی  بهره مند، رئیس اتحادیه قنادان گفت: افزایش قیمت آرد 
تأثیری در قیمت شیرینی نخواهد داشت زیرا قنادان آرد مورد 
نیاز خود را از گذشته در بازار آزاد با قیمت هر کیلو 20هزار تومان 
خریداری می کردند که هم اکنون نیز قیمت آرد همین است و 

برای آنها فرقی نکرده است.

نیازماهانهبازارخودرو110هزاردستگاهاست
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: نیاز 
ماهانه بازار خودرو 110هزار دستگاه است اما اکنون کمتر از نیاز 
بازار تولید و عرضه می شــود و همین عوامل باعث گران شدن 

خودرو می شود.

صادراتچایایرانیبهقیمتیکدالر
آمار تجارت خارجی ایران بیانگر واردات چای با قیمت 5دالر در 
هر کیلو است درحالی که چای ایرانی با قیمت یک دالر در هر کیلو 
صادر شده است. واردات چای در سال گذشته 75هزارو37۹تن 

به ارزش 386میلیون دالر از 10کشور بوده است.

تاالر شیشه ای

2.5تا3
میلیونتن

نیازبازاربرنج
کشور

یک
میلیونتن

میزانواردات
برنجسالگذشته

2
میلیونتن

میزانتولیدبرنج
سالگذشته

2.300
هزارتن

میزانتولید
سال99

1.200
هزارتن

میزانواردات
برنجتاسال9۸

2.200
هزارتن

میزانتولیدبرنج
درشرایطعادی

800
هزارتن

میزانواردات
سال99
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گزارش بازی

جمالی بازهم 
مدال گرفت

اولين بــازي از هفته بيست وششــم ليگ برتر در 
تبريز طوري شروع شــد كه نويد يك هفته پرگل 
و هيجان انگيز را مي داد. هــوادار در همان دقيقه 
دوم بازي در زمين تراكتور به گل رســيد تا اولين 
گل هفته بعد از 2دقيقه به ثبت برسد. اين دو تيم 
در ادامه هم به دروازه هاي يكديگر رحم نكردند و 
مصاف شان با برتري 3-2 تراكتور به پايان رسيد. 
اما اين روند در ســاير بازي ها ادامه نيافت و تعداد 

گل هاي اين هفته به عدد قابل توجهي نرسيد.

     كام بك تراكتور به سبك رئال
تراكتور در 15بازي اخيرش فقــط يك بار پيروز 
شده و هوادار در 9بازي اخيرش شكست نخورده 
بود. وقتي ميهمان در نيمه دوم 2 بر يك از ميزبانش 
پيش افتاد به نظر مي رســيد رونــد موفقيت هاي 
هوادار و ناكامي هاي تراكتور ادامه دار شــده است. 
اما اين محمد عباس زاده بــود كه ورق را برگرداند 
و سرنوشــت 2 تيم را تغيير داد. گلزن قائمشهري 
تراكتور كه در نيمه اول يك پنالتــي را هدر داده 
بود در نيمه دوم جبــران كرد و با 2گل زيبا نتيجه 
بازي را به سود تيمش برگرداند. تراكتور با اين برد 
24امتيازي شد و خطر ســقوط را كامال فراموش 
كرد. تيم ســاغالم از 3بازي اخيــرش به 7امتياز 

رسيده است.

     توقف در محل ممنوعه
اما بازي حســاس پرســپوليس و ذوب آهن هم با 
يك گل زودهنگام آغاز شــد و تيــم مهدي تارتار 
كه يك هفته را با حرف وحديث هاي حاشــيه اي 
از ســر گذرانده بود در همان دقيقه ابتدايي با گل 
سعيد باقرپسند پرسپوليسي ها را دچار شوك كرد. 
ذوب آهن بازي را بســيار هجومي و پرقدرت آغاز 
كرد و در همان 2 دقيقه اول 2 موقعيت خطرناك 
روي دروازه پرسپوليس ساخت كه دومين موقعيت 
تبديل به گل شــد. اين وضعيت تا پايان نيمه اول 
ادامه داشــت و تيم دوم جدول كامــال در چنگ 
ميزبان سبزپوش اسير بود. پرسپوليس نيمه دوم 
را با تغييــرات تاكتيكي و تعويض هــاي انتحاري 
آغاز كرد و تا حدودي ورق بازي را برگرداند. يحيي 
هافبك دفاعي تيمش را بيرون كشيد و علي شجاعي 
را جانشين او كرد. ضمن اينكه در خط حمله پاكدل 
با عبدي تعويض شد تا تميروف همچنان در زمين 
بماند و به اشتباهات عجيب وغريبش ادامه بدهد. 
تميروف البته زننده گل تســاوي پرسپوليس بود 
اما در همان صحنه گل هم تمــام تالش خودش 
را براي گل نشــدن اين توپ انجام داد كه اين بار 
تالش هايش ثمري نداشت! اين گل در دقيقه56 
به ثمر رسيد و به نظر مي رسيد سرخپوشان فرصت 
كافي براي زدن گل دوم را دارند. اما برخالف بازي 
فصل گذشته 2 تيم در همين ورزشگاه كه باخت 
نيمه اول پرسپوليس با 2گل در نيمه دوم جبران 
شده بود اين بار پرسپوليس يك گل كم آورد. تيم 
يحيي عالوه بر از دست دادن 2امتياز حساس، سعيد 
آقايي و وحيد اميري را هم به خاطر مصدوميت از 
دست داد. اعتراض رامين رضاييان به كادر فني هم 
حاشيه ديگري بود كه در دقيقه84 و لحظه تعويض 

اين بازيكن رخ داد.

     انتقام به سبك محرم
در شــبي كه اغلب تيم هــا به نتيجه مســاوي 
عالقه مند بودند، ســپاهان انتقام خوبي از پيكان 
گرفت و اين تيم را در تهران شكست داد. پيكان 
در بازي رفت ســپاهان را در اصفهــان 2-1 برد 
و تنها باخت خانگي زردپوشــان را در اين فصل 
رقم زد. اما ديشب در تهران اين سپاهان بود كه با 
تك گل محمدرضا حسيني پيروز شد و انتقام آن 
شكست را گرفت. به اين ترتيب سپاهان يك بار 
ديگر اختالفش را با پرسپوليس به 5امتياز كاهش 
داد تا به نايب قهرماني اميدوار شود. تيم نويدكيا 
اگر هفته آينده در تقابل مستقيم با پرسپوليس 
پيروز شود فقط 2امتياز تا رتبه دوم فاصله خواهد 
داشت. فينال حساس ته جدولي ها هم در شيراز 
بدون گل تمام شد تا فجرسپاسي يك گام ديگر به 
سقوط نزديك شود و نفت مسجدسليمان اميدوار 

به بقا باقي بماند. 
  گزارش سایر بازی های دیروز را در صفحه 

اول روزنامه بخوانید.

يكتا جمالی كه سال گذشته اولين مدال جهانی 
تاريخ وزنه برداری بانوان ايران را در مسابقات جوانان 
جهان به دست آورده بود، عصر ديروز در مسابقات 
جوانان جهان امسال هم صاحب مدال شد، با اين 
تفاوت كه اين بار رنگ مدال او نقره اي بود. جمالی 
ديروز در گروه A دسته 87 كيلوگرم روی تخته رفت 
و در يك ضرب، موفق به مهار وزنه های 94، 98 و 
100 كيلوگرم شد تا مدال نقره مسابقات را به خود 
اختصاص داد. جمالی كــه كار خود را در 2ضرب 
با وزنه 115 كيلوگرم شــروع كرد، در حركت دوم 
نتوانست وزنه 121 كيلوگرم را باالی سر ببرد، اما 
در حركت ســوم، موفق به مهار اين وزنه شد تا با 
ركورد مجموع 221 كيلوگرم به كار خود در اين دور 
از مسابقات خاتمه دهد. او در دو ضرب و مجموع، 
نتوانست روی سكو برود و به كار خود در اين دوره از 

مسابقات با مدال نقره يك ضرب خاتمه داد.
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کالسیک ها برمی گردند؟
ملوان 14دوره و مس کرمان 8دوره در لیگ برتر  

حاضر بوده اند. این تیم ها با مجموع 22حضور 
مدعیان بازگشت به لیگ برتر هستند

20

آرسنال با پیروزی در دربی لندن 
می تواند پس از 6سال به لیگ قهرمانان 

اروپا  برگردد و طلسم شکنی کند

کارهای سخت از ساعی برمی آیدتوپخانه به اروپا می رسد؟
مقانلو، سرمربی تیم ملی تکواندو معتقد است  

 زمان زیادی از دست رفته اما ساعی می تواند
این رشته را به روزهای اوجش برگرداند

1819

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

مس

استقالل
20:00

پرسپولیس

پدیده
20:00

سه شنبه 3 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 29

پرسپولیس

استقالل

سپاهان

آلومینیوم 

21:50

21:15

فوالد

تراکتور

استقالل

پرسپولیس

19:45

19:00

شنبه 24 اردیبهشت 1401

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 27

لیگ برتر ایران - هفته 28

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

 روز مانده تا 
جام جهانی

چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
اللیگا اسپانی

بارسلونا

سلتاویگو
00:00

پخش زنده روز

لیگ برتر انگلیس

استون ویال 

لیورپول
23:15

 پرسپوليس در فوالدشهر گل زودهنگام خورد و مساوي داد تا استقالل
 با خيال راحت به سمت قهرماني گام بردارد

 قهر با  قهرمانی

تیتر یک

خبر آخر

1

1

ذوب آهن

پرسپولیس
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باز خوب وقتی باخبر شدی!

باید اسمش کی روش باشد

ما همان شرایط عالی را داریم

بــازی ذوب آهن و پرســپولیس در 
شرایطی برگزار شد که تمام طول 
هفته مهــدی تارتار ســوژه بود. 
ســرمربی ذوب آهن سابقه بازی 
در پرسپولیس را داشته و به همین 
دلیل در مــوردش می گفتند به اندازه 
کافی مقابل تیم سابقش تالش نمی کند. تارتار هم از خودش 
دفاع کرد و گفت مگر استقالل و سپاهان می توانند پرسپولیس 
را ببرند که من ببرم؟ نكته اینجاست که همه جا حرف از تارتار 
بود، اما نه خودش می دانست و نه یک نفر به او گفت که شما 
از بازی پرسپولیس محروم هستی! این مربی حتی در نشست 
خبری هم شرکت کرد، اما چند ساعت قبل از مسابقه فهمید 
محروم است. البته وقتی مدارس را ســاعت 8 صبح تعطیل 
می کنند، قاعدتا محرومیت تارتار را هم باید دقیقه 20بازی به 
او اعالم می کردند. انصافا خوب وقتی به این مربی خبر داده اند!

تدارک ضعیف تیم ملی برای حضور 
در جام جهانی 2022همچنان سوژه 
اســت و خود ملی پوشان هم یک 
به یک مصاحبه می کنند و هشدار 
می دهند. شــجاع خلیل زاده شاید 
پنجمین بازیكن تیم ملی بود که طی 2 
هفته اخیر بابت عدم نهایی شدن مسابقات دوستانه تذکر داده اند. 
خلیل زاده می گوید: »نمی دانم با این تدارکات ضعیف چطور حرف 
از صعود می زنند؟« او در بخش دیگری از مصاحبه هم به حمایت 
از دراگان اسكوچیچ پرداخته و گفته: »این مربی بهترین نتایج را 
گرفته است؛ دیگر باید چه کار کند تا پشتش بایستید؟« هیچی، 
فقط اسمش باید کارلوس کی روش باشد. سوشا مكانی گفته بود 
بوی ادکلن کی روش تا 10 متر آن طرف تر هم می آمد؛ حاال شما 
بگو بوی عطر اســكوچیچ تا چند متر دورتر می رود؟ اصال عطر 

می زند؟ پس از چه چیزش باید حمایت کنیم؟

16ســال پیش در چنیــن روزهایی 
پرســپولیس با پیروزی بــر نوژن 
مازندران راهی فینال جام حذفی 
شد؛ جایی که باید با سپاهان مصاف 
می داد. آن زمان سرمربی پرسپولیس 
آری هان هلندی بود و به شــدت از این 
شــكایت داشــت که چطور محل و زمان برگزاری بازی نهایی 
مشخص نیست. آخرش هم برگزاری آن بازی به عمر آری هان 
قد نداد و پرسپولیس با مصطفی دنیزلی بازنده شد. 16سال بعد از 
آن داستان، همچنان معلوم نبود بازی پرسپولیس و سپاهان کجا 
برگزار خواهد شد! کمیته انضباطی حكم داد این مسابقه در زمین 
بی طرف باشد، بنابراین پرسپولیس باید شهر میزبان را انتخاب 
می کرد، دیروز در آخرین دقایق تبریز به  عنوان میزبان انتخاب 
شد. خواستیم بگوییم ما همان وضعیت طالیی 16سال پیش را 

داریم و 16سال بعد هم داستان مان همین است! 

فرار به سمت رستگاری
 هم رفتن طارمی به ترکیه اشتباه بود 

هم نوع برگشتن او
درخشش مهدی طارمی در پرتغال برای گروه های زیادی جذاب است؛ 
ما ایرانی ها که هموطن مان را می بینیم و لذت می بریم، خود اروپایی ها و 
مخصوصا پرتغالی ها هم که تحت تأثیر کیفیت طارمی هستند و به فور در 
موردش سخن می گویند، قطری ها هم به خاطر مدتی حضور طارمی در 
لیگ این کشور و بازی او برای الغرافه پیگیر اخبارش هستند. با این حال 
شــاید عجیب ترین وضعیت را بعضی فوتبالی های ترکیه داشته باشند؛ 
جایی که طارمی به آن لیگ منتقل شــد، اما یک دقیقه هم بازی نكرد و 
برگشت! دیروز یكی از رسانه های ترکیه ای به همین موضوع اشاره کرده 
و نوشته بود ستاره ایرانی از لیگ ترکیه فرار کرد تا حاال در لیگ پرتغال 
با پورتو قهرمان شود. واقعیت اما آن اســت که همه  چیز داستان حضور 
طارمی در ریزه اسپور اشتباه بود. حتی رفتن او به ترکیه هم چیزی شبیه 
»فرار« بود. ستاره بوشــهری بعد از توافق شفاهی برای تمدید قرارداد با 
پرسپولیس، ناگهان شبانه کنار رامین رضاییان مسافر ترکیه شد و بدون 
مشورت با اهالی فن و دوراندیشی در این مورد، با ریزه اسپور قرارداد بست. 
تازه بعد از انتشار ناگهانی خبر بود که تحلیل ها شروع شد و خیلی ها به 
مهدی یادآوری کردند تصمیم اشــتباهی گرفته است. اغلب بازیكنان 

ایرانی شاغل در ترکیه عاقبت به خیر نشدند و یک به یک 
این موارد در آن زمان به مهدی یادآوری شد.نهایتا 
هم کار به جایی رســید که طارمی از ریزه اســپور 
رفت یا به قول همین رســانه ترکیه ای فرار کرد. 
همانطور که نوع حضور او در این تیم اشــتباه بود، 

ســبک جدایی اش هم اشــتباهی دیگر را رقم زد و 
دردســرهایی برای خودش و پرسپولیس 

ساخت که همه در جریان آن هستند. 
جالب اســت که رضاییــان به عنوان 
مبتكــر آن انتقال هــای جنجالی، 
خــودش در ترکیه ماند و با فســخ 
قرارداد، بدون تاوان به پرسپولیس 
برگشت، اما طارمی سر خود به ایران 
آمد و آن همه مشكل تراشید. امروز 
اما همه  چیز تمام شده و طارمی 
موفق ترین لژیونر فوتبال کشور 

به شمار می آید.

رقابت در لیگ امســال فوتبال ایران از همیشه سخت تر 
و جنجالی تر شــده. کم و کیف بازگشــت تماشاگران به 

ورزشگاه پس از دوران کرونا از یک سو و غائله عجیب و 
غریب گل گهر هم از سوی دیگر باعث شده همه  چیز 
در هم بپیچد. تعداد زیــادی بازی در زمین بی طرف 
هم داشتیم که هر کدام حسابی داســتان شدند؛ از 

2 مسابقه پرســپولیس و ســپاهان با هم تا برگزاری 
دیدارهای خانگی نساجی در مشــهد و سایر قضایا. این 

همه دردسر کم بود، ســازمان لیگ با تغییر مالک 
قهرمانــی درصــورت برابری امتیــازات، یک 
جنجال دیگر ســاخت. موضوع این است که 

قبال اگر امتیازات 2 تیم مســاوی می شد، به 
تفاضل گل نگاه می کردند، اما از امســال قرار 

شده مثل بعضی لیگ های اروپایی مالک برتری، 
نتیجه بازی رودررو باشــد.از شانس بد ســازمان لیگ، 

پرسپولیس و استقالل مدعی قهرمانی هستند که هر دو 
مسابقه این فصل شان مساوی شــده است؛ بازی رفت به 
میزبانی استقالل بدون گل مساوی شد و بازی برگشت 
به میزبانی پرسپولیس به تساوی یک- یک انجامید. 
حاال ســهیل مهدی، مســئول برگزاری مسابقات 
سازمان لیگ می گوید آن گل زده استقالل در خانه 
حریف باعث برتری آبی ها می شود، درحالی که امسال 
در لیگ قهرمانان اروپا هم مزیــت مضاعف گل زده در 
خانه حریف را برداشــته اند! بعد هم پرسپولیسی ها 
می گویند وقتی هر دو بازی در آزادی و با شــرایط 
مشــابه بوده، دیگر عبارت »خانــه حریف« معنی 
نمی دهد. حاال قرمزها رســما اعتــراض کرده اند اما 
سهیل مهدی و ســازمان لیگ از پاسخگویی طفره 
می روند. خالصه خیلی لیــگ عجیب و غریبی داریم. 

خدا عاقبت مسابقات امسال را به خیرکند.

نكته بازی

وز چهره ر

سخت بود، سخت ترش کردید
در مورد ماجرای عجیب بازی رودررو و داستان قهرمانی

مس کرمان و ملوان انزلی؛ به نظر می رســد 
این دو تیم صعودکننده های این فصل لیگ 
آزادگان و تیم های جدید لیگ برتر در فصل 
آینده خواهند بود. اما از رقابت های لیگ یک 
ایران هنوز 6هفته باقی مانده و ممکن است 
اتفاقات جدیدی در این رقابت ها رخ بدهد. این 
دو تیم که االن در رتبه های اول و دوم هم امتیاز 
هستند، با نزدیک ترین تیم تعقیب کننده که 
آرمان گهر سیرجان اســت، 8امتیاز فاصله 
دارند. بنابراین تنهــا راه صعود نکردن آنها 
حداقل 3شکست در هفته های آتی و پیروزی 
آرمان گهر در تمام 6بــازی  باقیمانده خواهد 

بود.

  طاقت کرمان تمام شده است
مس کرمان دو ســه فصلی هســت که به عنوان 
مدعی صعود تا روزهای آخر در کورس می ماند 
اما نهایتا در آخرین روزهــا از صعود باز می ماند. 
مس طی 3فصل اخیــر در لیگ دســته اول به 
رتبه های سوم، چهارم و پنجم رسیده و همیشه 

تا نزدیكی های صعود پیش رفته اســت. 2فصل 
پیش کــه آلومینیوم اراک به لیگ برتر رســید، 
روز آخر با امتیاز مساوی با مس کرمان و فقط با 
تفاضل یک گل بیشتر به این افتخار نایل شد. در 
آن دوره مس کرمان که هفته ها باالنشین جدول 
بود، در هفته های پایانی تقابل مستقیم را یک بر 
صفر به آلومینیوم باخت و با این تیم هم امتیاز شد 
تا در روز پایانی به خاطر تفاضل گل کمتر از صعود 
باز بماند. فصل گذشــته هم مس هفته هایی در 
موقعیت صعود بود اما نهایتا از 3تیم صدرنشین 
عقب افتاد و در روز پایانی که فجرسپاسی، هوادار 
و بادران با امتیاز مســاوی اول تا ســوم شدند، 
کرمانی ها بعد از این 3تیــم در رتبه چهارم قرار 
گرفتند. به نظر می رســد بعد از چند سال انتظار 
کشــنده و ناکامی در آخرین گام هــا، تیم مس 
امســال دیگر همه تجربه هایش را به کار بسته تا 
فرصت صعود را از دست ندهد. این تیم با هدایت 
کاپیتان ســابق خودش فرزاد حسین خانی چند 
هفته ای در رتبه های سوم و چهارم می چرخید اما 
در هفته های اخیر از همسایه هایش در آن رتبه ها 

فاصله گرفته و هفته گذشته باالخره ملوان را هم 
به زیر کشید و صدرنشین شد.

  صعود بعد از گالت ناکامی
لیگ برتر ایران بدون تیم پرســابقه ملوان قطعا 
بخشی از جذابیت هایش را از دست داده است. قوی 
سپید انزلی در پایان لیگ پانزدهم )سال1395( به 
دسته پایین سقوط کرد، یعنی دقیقا در 5فصلی که 
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شده، ملوان در این 
لیگ غایب بوده اســت. ملوان در همان نخستین 
سال شانس بازگشــت را داشت اما لیگ یک را در 
رتبه چهارم به پایان رساند و سپیدرود با 3امتیاز 
بیشتر از این تیم صعود کرد. در 4دوره بعدی هم 
 رتبه های ششــم تا پانزدهم نصیب این تیم شد
 اما امسال مازیار زارع توانسته تیمش را از همان 
هفته ابتدایی تا امروز به عنوان شانس اول صعود 
در صدر جدول حفظ کند. ملوان امسال تا هفته22 
شكست ناپذیر بود اما طی 7بازی اخیر 2بار باخته 
و 2بار هم با تساوی متوقف شــده که یكی از این 
تســاوی ها مقابل مس کرمان بوده است. با وجود 

افت نتایج ملوان در چند هفته اخیر به نظر می رسد 
این تیم بتواند 10امتیاز الزم بــرای صعود را در 
6بازی باقیمانده اش کســب کند. ملوان امروز در 

هفته29 میزبان سایپا تهران است.

  اسمی ها در لیگ2
در کنار رقابت صدرجدولی ها بــرای صعود، اگر به 
انتهای جــدول لیگ یک هم نگاهــی بیندازید، به 
اسامی جالب و البته حسرت برانگیزی برمی خورید. 
2تیم قدیمی و پرطرفدار ماشین سازی تبریز و شاهین 
بوشهر که از حضورشان در لیگ برتر هم سال های 
زیادی نگذشته، هفته هاست به لیگ2 سقوط کرده اند. 
ماشین و شاهین با امتیاز مســاوی )11امتیاز( در 
2 رتبه آخر هستند و با همســایه باالیی خودشان 
20امتیاز اختالف دارند! نتایج رقت انگیز این دو تیم 
در این فصل از نقاط تاریک و ناراحت کننده لیگ یک 
بوده است. ماشین سازی همین فصل گذشته از لیگ 
برتر سقوط کرد و شاهین بوشهر هم یک فصل قبل تر 
سقوط کرده بود. یعنی این دو تیم فاصله بعید لیگ 

برتر تا لیگ2 را طی 2سال طی کردند.

شما »شجاع« باشید
بازگشت خلیل زاده و احتماالً کنعانی زادگان به پرسپولیس منتفی شد

لیگ برتر انگلیس

رونالدو)یونایتد( 18

سون )تاتنهام( 20

محمد صالح )لیورپول( 22

بوندس لیگا آلمان

ارلینگ هالند  )دورتموند( 21

34 لواندوفسکی )بایرن(
پاتریک شیک )بایرلورکوزن( 24

کریم بنزما )رئال مادرید( 26

اللیگا اسپانیا

وینیسیوس )رئال مادرید( 14

اونال  )ختافه( 15

دتوماس )اسپانیول( 15

خوانمی )بتیس( 14

آسپاس  )سلتاویگو( 16

جدول گلزنان

کالسیکهابهلیگبرتربرمیگردند؟
 ملوان 14دوره و مس کرمان 8دوره در لیگ برتر حاضر بوده اند. 

این تیم ها با مجموع 22حضور مدعیان بازگشت به لیگ برتر و حضور در لیگ22 هستند

بهروز رســایلی| پرسپولیســی ها که از نظر دفاعی بدترین 
فصل شان طی سال های اخیر را پشت سر می گذارند، بسیار 
امیدوار بودند که شــجاع خلیل زاده در پایــان فصل به این 
تیم برگردد. شجاع ازجمله مدافعان برتر حال حاضر فوتبال 
ایران به شــمار می رود که در تیم ملی هم جایگاه خوبی برای 
خودش دست و پا کرده است. او 2 ســال پیش با قراردادی 
2 ســاله و جنجالی به عضویت الریان قطر درآمد و این اواخر 
زیاد شنیده می شد که با پایان قراردادش دوباره سرخپوش 
خواهد شــد. با این حال همزمان با انتشار شایعاتی در مورد 
توافق او با االهلی قطر، خود شــجاع هم گفت هنوز با الریان 
قرارداد دارد و سرنوشتش دست خودش نیست. بسیاری از 
هواداران پرســپولیس در صحت این ادعا تشکیک کردند و 
یک خبرنگار قطری هم آشــکارا آن را تکذیب کرد. فرضیه 
غالب این است که شجاع بازیکن آزاد شده اما چون خودش 
می خواهد در قطر بماند و پول بیشــتری بگیرد، بهانه کرده 
که تحت قرارداد الریان اســت. در هر صورت آنچه مســلم 
است اینکه امسال هم دســت پرسپولیسی ها به خلیل زاده 
 نمی رســد و آنها برای خط دفاع شــان باید چــاره دیگری

 بیندیشند.

زوج ایرانی در لیگ ستارگان؟
خیلی ها عقیده دارند جذب شجاع خلیل زاده از سوی االهلی امارات به این 
دلیل در اولویت قرار گرفته که این تیم محمدحسین کنعانی زادگان را هم 
در اختیار دارد و به این ترتیــب زوج اصلی خط دفاعی تیم ملی ایران آنجا 
تشكیل خواهد شد. کم چیزی نیست اینكه یک باشگاه میانه جدولی لیگ 
قطر با هزینه ای پایین 2 مدافع فیكس تیمی را در اختیار داشته باشد که در 
جام جهانی حاضر خواهد بود. آنها می توانند از همزبانی و هماهنگی شجاع و 
کنعانی سود ببرند و همینطور 2 مدافع ایرانی هم با تعداد بازی های بیشتری 
در کنار هم به جام جهانی خواهند رسید. درصورتی که این فرضیه درست 
باشد، حضور کنعانی در پرسپولیس هم منتفی است که خودش یک خبر 

بد دیگر برای سرخ ها به شمار می آید.

اهمیت 2 خرید دیگر
با توجه به دور شدن شــجاع و کنعانی از پرسپولیس، اهمیت سایر 
خریدهای احتمالی برای ترمیم خط دفاعی بیش از قبل شده است. 
به طور مشخص بین گزینه هایی که این اواخر مطرح بوده اند، حاال 
بازگشت علیرضا بیرانوند و استخدام مرتضی پورعلی گنجی مهم تر 
از قبل شده است. بیرو دوران بسیار موفقی در جمع قرمزها داشت، 
لژیونر شــد و به اهدافش نرســید، حاال هم تنها مانع او در مســیر 

بازگشــت به پرســپولیس، باقی ماندن یک فصل از قــراردادش با 
آنتورپ بلژیک است. قرمزها امسال خیلی بابت تزلزل درون دروازه 
زجر کشیدند و حتماً داستان بیرانوند را به طور جدی دنبال خواهند 
کرد. پورعلی گنجی هم عالقه اش به پرسپولیس را آشكار کرده، اما 
گویا همچنان منتظر است تا اگر پیشــنهاد مالی بهتر از کشورهای 
خارجی به دستش رسید، قبول آن را در اولویت قرار بدهد. گنجی 
پتانســیل خوبی دارد و اگر در فــرم مطلوبش باشــد، می تواند به 

پرسپولیس کمک کند.

فرصتی برای کشف استعداد
همچنان اما از کادرفنی پرسپولیس )هر که می خواهد باشد( انتظار 
می رود کمی هم در استفاده از بازیكنان جوان و جدید، جسور باشد. 
کســی ضرورت خریدهای بــزرگ را نفی نمی کند امــا می توان به 
استعدادهای کم نام و نشان تر هم میدان داد و طعم شیرین موفقیت 
را چشید. در بهترین سال های این تیم، برانكو به یک بازیكن تستی به 
اسم محمد انصاری اعتماد کرد و او را حتی به تیم ملی رساند. حاال که 
امثال خلیل زاده دور از دسترس هستند، الاقل شما »شجاع« باشید؛ 
شاید مدافعانی پیدا کردید و ساختید که کم هزینه و بی منت سال ها 

خط دفاع را بیمه کردند.

وز خبر ر

هالند در تیم پپ
ارلینگ هالند به منچسترسیتی پیوست. 
این خبری بود که روز گذشــته به صورت 
غیررســمی در رســانه های بین المللی 
منتشر شد و ســروصدای فراوانی به راه 
انداخت. براســاس گزارش جانلوکا دی 
مارتزیو، پس از توافق سیتی با هالند، فران 
ســوریانو، مدیر اجرایی باشگاه انگلیسی 
به هانس یواخیم واتســكه اطــالع داده 
که بند فســخ 75 میلیون یورویی قرارداد 
مهاجم نروژی را فعال خواهند کرد تا این 
انتقال به زودی قطعی شــود. این مهاجم 
نروژی یک قرارداد نجومی با ســیتیزن ها 
به امضا خواهد رســاند. قرار است هالند 
با امضای قراردادی 5ســاله با دســتمزد 
خالص ســاالنه 30میلیــون یورویی به 
منچسترسیتی بپیوندد. هرچند هالند در 
این فصل مصدومیت های زیادی را پشت 
سر گذاشــته اما در 29 بازی، 28 گل زده 
و از همین رو مــورد توجه تیم های زیادی 
ازجمله رئال و بارسا قرار گرفته اما به نظر 
می رسد سیتی برنده کورس برای جذب 

این غول نروژی بوده است.

جدول لیگ آزادگان 1400-1401
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

28161023482658مس کرمان1

281610233132058ملوان2

28148630181250آرمان گهر3
281210638271146خیبر خرم آباد4
441-28101172630پارس جنوبی جم5
28109936251139استقالل خوزستان6
2891183630638خوشه طالیی ساوه7
2881462520538مس شهر بابک8
136-2899103031شمس آذر قزوین9

136-2899102223شهرداری آستارا10
2871472219335شهرداری همدان11

34-2871382727سایپا12
334-2897122124قشقایی شیراز13

432-28711102428ویستاتوربین تهران14
632-2851761925استقالل مالثانی15
131-2861392829رایکا بابل16
3711-2818192360ماشین سازی تبریز17
3711-2818191047شاهین شهرداری18
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جهان

باخت آبرومندانه
شکست یک بر صفر رئال مادرید در ورزشگاه وندا مترو پولیتانو نخستین 
پیروزی اتلتیکو مادرید در ورزشگاه خانگی جدیدش مقابل کهکشانی ها 
بود؛ نخســتین برد اتلتیکو مادرید در د ربی از ســال2018 به این سو. 
از فوریــه2016 این اولین باری بــود که اتلتی موفق می شــد در اللیگا 
رئال را شکست دهد. این به لطف تشــریفاتی بودن مسابقه برای رئال و 

استراحت دادن آنچلوتی به بازیکنان اصلی به دست آمد.
  رئال آنچلوتی مثل قرمه سبزی می ماند. هر چه بیشتر بگذرد، جا می افتد 
و خوشمزه  تر می شود. نیمه دوم این بازی همین اتفاق افتاد و رئال تیم برتر 
میدان شد، آن هم در مسابقه ای که برایش کمترین اهمیتی نداشت و یک 
باخت آبرومندانه هم می توانست راضی کننده باشد. بزرگ ترین دستاورد 

رئال از این مسابقه این بود که بدون مصدوم کار را به پایان رساند.
  اتلتیکو طبق اعالم قبلی برای رئال مادرید تونل افتخار نزد. این تیم 3 بار 
در سال های 1974، 1998 و 2013 برای بارسا تونل افتخار زده بود اما 3 بار 
در سال های 1976، 1990 و امسال برای رئال قهرمان تونل نزده است. 
جالب اینکه هواداران این تیم با پرچم لیورپول به ورزشگاه رفتند. به نظر 

می  رسد اتلتی ها با بارسایی ها داداشی و علیه رئال متحدند.
  با این باخت تعداد امتیازات رئال مادریــد در برهه ای که ژاوی هدایت 
بارسلونا را  در دست گرفته، با بارسا در امتیاز 51 برابر شد. اختالف امتیازات 
2تیم هم به 12امتیاز کاهش یافت که دقیقا اختالف امتیاز بین رئال و بارسا 
در دوران رونالد کومان بود. با توجه به اینکه آنچلوتی قصد ندارد در بازی های 
باقیمانده از همه بازیکنان اصلی خود استفاده کند و ترجیح می دهد آنها را 
برای فینال لیگ قهرمانان مقابل لیورپول که 7خرداد برگزار می شود آماده 
نگه دارد، شاید این اختالف در پایان فصل کمتر و برای بارسا آبرومندانه تر 
شود. البته آنچلوتی گفته برای نگه داشتن هماهنگی بین بازیکنان اصلی، 
در بازی پنجشنبه مقابل لوانته از مودریچ، بنزما و وینیسیوس در ترکیب 

استفاده می کند.
 کارلتو برای این بازی یک دقیقه هم به بنزما فرصت بازی نداد چون با 
توجه به خشونت ذاتی سبک تیم حریف احتمال مصدومیت او می رفت. 
اتلتیکو در بازی یکشنبه شب 17بار خطا کرد و 2 کارت گرفت؛ رئالی ها 
7بار خطا و 4کارت زرد. بنزما تنها یک گل با 323گل رائول فاصله دارد. 
با 2گل دیگر پس از کریســتیانو رونالدو )450گل( بهترین گلزن تاریخ 

باشگاه خواهد شد.
  آنچلوتی از بازی با اتلتیکو در دوره اولش خاطره خوبی نداشــت. او در 
سال 2015 در ورزشگاه قدیمی ویسنته کالدرون با نتیجه 4بر صفر مقابل 
اتلتیکو شکست خورد و فصل را بدون جام به پایان رساند تا پرونده نخستین 

دوره حضورش در رئال بسته شود.
  وینیســیوس که نیم ســاعت پایانی در ترکیب رئال به میدان رفت، 
هشتمین بازی پیاپی بدون گل خود را برابر این حریف مشخص سپری 

کرد. او به اتلتی گلی نزده است.
  نخستین بازی لونین برای رئال مادرید در اللیگا پس از 1416روز انتظار 
ثبت شد. دروازه بان اوکراینی در روز 22ژوئن 2018 با 8.5میلیون یورو از 
زوریا به رئال مادرید آمد و 4سال بعد یعنی در روز 8 مه 2022 نخستین بار 
در اللیگا به میدان رفت. او در د ربی یک مهار داشت و یک بار از روی نقطه 
پنالتی گل خورد. لونین در این مدت فقط 3 بازی در کوپا و یکی در اللیگا 

برای رئال داشته که حاصلش 2 برد و 2 باخت بوده.

تونالی ناجی میالن
میالن تنها پس از یک شب، صدر جدول را از اینتر پس گرفت تا کماکان 
شانس اول قهرمانی سری آ باشد. میالن یکشــنبه شب و درحالی که با 
یک گل از هالس ورونا عقب افتاده بود، موفق شــد با نتیجه 3 بر یک این 
تیم را شکست دهد و با 80 امتیاز صدرجدول را پس بگیرد. تونالی که در 
بازی با التزیو هم گل برتری میالنی ها را زده بود، در بازی با ورونا دبل کرد تا 
نقشی کلیدی در پیروزی تیمش داشته باشد. تونالی در این بازی یک  گل 
دیگر هم زد که با نظر کمک داور ویدئویی مردود اعالم شد. حاال میالن 2  
امتیاز از اینتر بیشتر دارد و باید دید در 2 هفته پایانی می تواند این اختالف 

را حفظ کند یا خیر.

توپخانه به اروپا می رسد؟
آرسنالباپیروزیدردربیلندنپساز6سالبهلیگقهرمانانبرمیگردد

توپچیهاپساز6سالغیبتدرلیگقهرماناناروپااکنوندرآستانه
بازگشتبهاینرقابتهاقراردارند.تاکنون14تیمدرلیگهایبزرگ
اروپاییسهمیهلیگقهرمانانخودرابرایفصلآیندهتضمینکردهاند.
آرسنالبابرد2بریکمقابللیدزتنها3امتیازدیگرباسهمیهفاصلهدارد
وبانتایجیکهچلسیدرهفتههایاخیرگرفته،حتیرتبهسومیلیگ
برترهمدردسترساست.چلسیتنهایکامتیازازتوپچیهابیشترجمع
کرده.هماکنونتیمهایمنچسترسیتی،لیورپول،رئالمادرید،بارسلونا،
اینترمیالن،آثمیالن،ناپولی،یوونتوس،بایرنمونیخ،بایرلورکوزن،
دورتموند،پاریسنژرمن،پورتو،اسپورتینگلیسبونوسالزبورگبه

لیگقهرمانانراهیافتهاند.
بعداز3باختمتوالی،آرسنالدر4بازیبعدیبرندهاززمینخارج
شدوخودرابهسهمیهنزدیکترکرد؛پیروزی4بر2مقابلچلسی،برد
3بریکمقابلمنچستریونایتد،پیروزی2بریکمقابلوستهموبرد2بر
یکمقابللیدز.حاالبازیپنجشنبهشبمقابلتاتنهاممیتواندسهمیه
راقطعیکند.آرسنالبرایکسبسهمیه3بازیدیگرمقابلتاتنهام،

نیوکاسلواورتونفرصتدارداماپیروزیدردربیودرزمیندشمن
دیرینهچیزدیگریاست.

فعال66امتیازبرایتوپچیهابهدستآمده.آرسنال3سالپیشبا
70امتیازپنجمشدونتوانستبهلیگقهرماناناروپاراهیابد.اینتیم
اگرهمهبازیهاراببردبه75امتیازمیرسد.اینتیمدرفصل2016-17
باچنینامتیازیپنجمشدوسهمیهراازدستداد.امتیازاتالزمبرای
کسبرتبهچهارمدر6فصلگذشــته؛فصل21-67:20امتیاز،فصل
20-66:19امتیاز،فصل19-71:18امتیاز)آرسنالبا70امتیازپنجمشد(،
فصل18-75:17امتیاز،فصل17-76:16)آرسنالبا75امتیازپنجمشد(

وفصل16-66:15امتیاز.
آرتتاکهتازهقراردادشراتاســال2025تمدیدکرده،بههفتادمین
پیروزیاشبهعنوانسرمربیآرسنالدستیافت؛127بازی،70برد،

22تساوی،36باخت،54درصدپیروزیو2جام.
آرسنالدر7بازیاخیرلیگبرتریخودموفقبهثبتکلینشیت
نشدهاســت.در9بازیاخیرلیگفقطیکبازیبدونگلخوردهثبت

شدهکهآنهمبرندلنودربازیبااستونویالبهجایرمزدیلدروندروازه
ایستادهبود.لیدز10نفرهروینخستینضربهبهسمتدروازهآرسنال
صاحبگلشــد.دربازیهایاخیرمقابللیدز،وستهم،منیونایتد،
چلسی،ساوتهمپتون،برایتونوکریســتالپاالسدروازهرمزدیلباز

شدهاست.
برایدومینباربودکهتیمآرتتــادراینفصلازروینقطهکرنرگل
میخورد.حاالگلهایخوردهاینتیمازرویکرنربهاندازهلیورپولاست
ویکیبیشازمنچسترسیتیوولوزکهرکورددارند.آرسنالدرگلهای
زدهازکرنرهمآمارخوبیداردوپسازمنسیتیبا14گلولیورپولبا

13گلدرردهسوماست؛با10گل.
آرسنالبهدهمینبرددربازیهایسال2022درلیگبرتررسیدکه
فقطازبردهایلیورپولکمتراست.لیورپولدراینبازهزمانی13برد

داشته.
ادیانکتیادربازیهایاینفصللیگبرتر4گلدرجریانبازیزدهکه
بیشازمجموعآمارگلهایاوبامیانگ)2گل(والکازت)یکگل(است.

دل پپ پر است
امشب و فرداشب ادامه جنگ خونین قهرمانی در انگلیس

امشب یک بازی حساس دیگر هم در اللیگا برگزار می شود. جنگ بر سر 
نایب قهرمانی و راهیابی به سوپرجام اسپانیا در فصل آینده بین بارسلونا، 
سه ویا و اتلتیکو ادامه دارد. بارسا بازی قبلی را باز هم با یک گل دیرهنگام و 
در وقت های اضافه برد )پیروزی 2 بر یک مقابل بتیس( اما هواداران و ژاوی 
از بازی و بازیکنان اصال راضی نبودند. ژاوی در دیدار با بتیس به شدت از دنی 
آلوز، فران تورس، دی یونگ و دمبله عصبانی بود. ژاوی به ادعای روزنامه های 
کاتالونیا می خواهد در فصل آینده 7پست را تقویت کند. او از زمانی که به 
تیم آمده 4 بازیکن جدید به خدمت گرفته. برای فصل آینده شنیده می شود 
بازیکنانی نظیر لواندوفسکی، برناردو سیلوا، مارکوس آلونسو، ژائو فلیکس، 
ژسوس، مانه و چند بازیکن دیگر مدنظر بارسلونا و ژاوی قرار دارند. این جدا 
از کریستنسن و فرانک کسیه است که جذب آنها قطعی شده و آسپلیکوئتا 

که به بارسا نزدیک است.
  کاتالون ها امشب با حریفی بازی دارند که در بازی های اخیر روبه روی آنها 
به مشکل خورده اند؛ سلتاویگو. بارسلونا در 3 بازی اخیر در مقابل سلتاویگو 

پیروز نشده؛ 2 تساوی و یک باخت.
   آخرین دیدار بارسلونا و ســلتاویگو در فصل پیش، آخرین بازی لیونل 
مسی برای بارســلونا بود که با نتیجه 2بر یک به سود سلتاویگو تمام شد. 

تک گل بارسلونا را مسی به ثمر رساند.
   این هفته خبر خوش برای بارسا بازگشــت فاتی بود. او برای گلزنی به 
کمتر از 2 دقیقه زمان نیاز داشت. میانگین گلزنی مهاجمان بارسلونا در این 
فصل؛ فاتی یک گل در هر 80 دقیقه، اوبامیانگ یک گل در هر 119 دقیقه، 
لوک دی یونگ هر 130 دقیقه یک گل، ممفیس هر 195 دقیقه یک گل و 

فران تورس یک گل در هر 264 دقیقه.
   بارسلونا تیمی است که بعد از دقیقه 90این فصل بیشترین برد در اللیگا 
را کسب کرده است؛ بارسلونا )8 (، رئال مادرید )6(، گرانادا )6(، لوانته )5( 

و اتلتیکو مادرید )5(.
  بارسا همچنین رکورد بیشــترین تعداد گلزنی از روی ضربات سر را با 
15گل بین همه تیم های 5 لیگ بزرگ اروپایی این فصل در اختیار دارد. این 
یعنی بارسا تیمی است که تا دقیقه پایانی برای گل می جنگد و تکیه زیادی 

به ضربه های ایستگاهی و سانتر دارد.
   تر اشتگن برای این بازی آماده شده اما بوسکتس محروم است و جای 

خود را به ریکی پوچ می دهد.
  عثمان دمبله در بازی با بتیس به صدمین بازی خود برای بارسلونا در 

لیگ اسپانیا رسید؛ 67 پیروزی و 19 گل.

یک سهمیه و 3تیم
بارسا برای آبرو و سهمیه سوپرجام بازی می کند

چرا مسی گل نمی زند؟
بررسی عملکرد ستاره آرژانتینی پرستاره ترین تیم فوتبال جهان

لیونل مسی یک بازی دیگر در لیگ یک فرانسه را بدون 
گل زده به پایان برد و نتوانست بر تعداد 5گل زده خود در 
رقابت های این فصل اضافه کند. البته او باز هم بدشانسی 
آورد و 2 بار توپ را به دیــرک دروازه تروا کوبید تا با این 
تساوی 2-2 و کام بک خوردن پرستاره ترین تیم فوتبال 
جهان، سومین تساوی پیاپی پاری سن ژرمن رقم بخورد.

  مســی در لیگ یک در این فصل 10 بــار و در لیگ 
قهرمانان 2 بار به تیــر دروازه زده اســت. از زمانی که 
Opta شروع به جمع آوری این آمار و داده ها در فصل 
07-2006 تاکنون کرده، هیچ بازیکن دیگری بیش از 

مسی در یک فصل چنین آماری نداشته.
   او هــر 269دقیقه یک توپ به تیــر دروازه زده و هر 

299دقیقه یک ضربه به تور دروازه.
  مســی همچنان کمتریــن میزان دوندگــی را در 
میان همه بازیکنان تیمــش در اختیار دارد. او در لیگ 
قهرمانان میانگیــن 8.4کیلومتر در هر بــازی را ثبت 

کرده. بیشترین میزان دوندگی متعلق به اره را با 12.2 
و وراتی با 11.6کیلومتر است. شاید برای همین است 
که پاریس در لیگ قهرمانان از همه کمتر دویده است؛ 

106کیلومتر.
  مارکو وراتی به طور میانگین در هر بازی 20 پاس به 
مسی می دهد که بیشترین میانگین پاس بین هر زوج 

دیگری است.
  مسی آمار گلزنی ، شوت و نرخ تبدیل فرصت به گل 
کمتری نسبت به رونالدو در این فصل لیگ های داخلی 
دارد. رونالدو بــا توجه به اینکه 30 درصــد از گل های 
تیمش را به ثمر رســانده، در این زمینه بسیار موفق تر 
بوده است. رونالدو با منچستر هیچ جامی کسب نکرده 
اما در لیگ سخت تری به میدان رفته، مسی با پی اس جی 
یازدهمین قهرمانی لیگ خود را به دســت آورده اما در 

لیگی ضعیف تر.
   مســی برای رســیدن بــه گل در رقابت های لیگ 

به 92دقیقه زمــان نیــاز دارد و رونالدو به 
104دقیقه.

   مسی در رقابت های لیگ یک این 
فصل در فرانســه 24بــار به میدان 
رفتــه؛ 4گل زده و 13پــاس گل 
داده. او بــرای رســیدن به هر گل 
493دقیقه انتظار کشــیده است. 

این آمار برای کریستیانو رونالدو بهتر 
است. ستاره پرتغالی من یونایتد در لیگ برتر 
مقابل حریفانی بــزرگ 18گل و 3پاس گل 
با بدترین منچســتریونایتد تاریخ لیگ برتر 
ثبت کرده و برای هــر گل 138دقیقه صبر 

کرده است.
  در لیگ قهرمانان این فصل مسی در 7بازی 

5گل برای پی اس جی زد و رونالدو 6گل در 7بازی 
و هیچ کدام پاس گلی در این رقابت ها ثبت نکردند. 
مسی هر 126دقیقه یک گل در لیگ قهرمانان این 

فصل زد و رونالدو هر 102دقیقه یک گل.
   هر دو بازیکن در رقابت های جام حذفی یا جام 

اتحادیه این فصل برای تیم شان تنها یک بار به 
میدان رفتند و نتوانســتند گل یا پاس گل 

ثبت کنند.

جدال نفت عربستان و نفت امارات را اماراتی ها بردند 
و به متحد خود در ائتالف عربی کمک کردند صدر 
جدول را از لیورپول پس بگیرد و تفاضل گلش را هم 
به مثبت 4 گل برساند. منچسترســیتی البته برای 
برد  5 بر صفر برابر نیوکاسل نیازی به کمک سیاسی 
نداشت. سیتی از هر لحاظ نسبت به این تیم برتر بود 
و به آنها رحم نکــرد. در 10 دقیقه ابتدایی نیمه دوم 
مالکیت توپ سیتیزن ها 99درصد در برابر یک درصد 
کالغ ها بود؛ 188پاس در برابر 8پــاس. گواردیوال 
بعد از این برد برای لیورپول کری خواند: »لیورپول 
تاریخچه باورنکردنی  در رقابت هــای اروپایی دارد، 
اما نه در لیگ برتر؛ چون آنها در 30 سال اخیر فقط 
یک بار قهرمان لیگ شده اند. در این کشور همه اعم 
از مردم، رسانه ها و خیلی های دیگر حامی لیورپول 
هستند. مهم این اســت که سرنوشتمان در دستان 
خودمان اســت.« البته معلوم است گواردیوال دلش 
از جای دیگری و به خاطر حذف از لیگ قهرمانان پر 
است وگرنه هر آدم کم سوادی هم می داند لیورپول 
در لیگ هم پرافتخارترین است و تاکنون 19بار آن 
را فتح کرده و من ســیتی تنها 7قهرمانی لیگ دارد 

که 3 قهرمانی هم با خود پپ به دست آمده. هر چند 
قهرمانی لیورپول در لیــگ برتر با فرمت جدید تنها 

یک بار رقم خورده است.

سیتی
در 3 بازی باقیمانده تا انتهای فصل، گواردیوال 3 مدافع 
اصلی خود شامل جان استونز، روبن دیاز و کایل واکر 
را در اختیار ندارد و هر 3 بازیکن ادامه فصل را از دست 
داده اند. پپ گفته شــاید از رودری در پست دفاع آخر 
اســتفاده کند یا یکی از بازیکنان تیم هــای پایه را در 
ترکیب بگذارد. فرناندینیو هم ســابقه بازی در دفاع 
آخر را دارد. بازی فرداشــب مقابل ولوز در زمین این 
حریف شاید بتواند گره هایی را باز کند. ولوز گربه سیاه 
گواردیوال محسوب می شود و جدا از این حریف سختی 
هم هست، سخت تر از بازی امشب لیورپول در زمین 

استون ویال و یاران استیون جرارد.
  رحیم استرلینگ با دبل در بازی با نیوکاسل به 50گل 
زده در ورزشــگاه اتحاد رسید. اســترلینگ با عبور از 
سرخیو آگوئرو به بهترین گلزن باشگاه در لیگ جزیره 

تحت هدایت پپ گواردیوال تبدیل شد.

  حاال سیتی با 89گل زده و 21گل خورده بهترین خط 
حمله و بهترین خط دفاعی لیگ را در اختیار دارد و در 

هر دو بخش 2 گل از لیورپول جلو است.
   منچسترســیتی از زمانی که پپ گواردیوال از فصل 
17-2016هدایت ســیتیزن ها را بر عهده گرفته، در 

30 بازی بیش از 5 گل وارد دروازه حریفان کرده است.
  سیتی در این فصل در 6بازی در لیگ جزیره بیش از 
5 گل به ثمر رسانده؛ لیدز )7-0(، لستر )6-3(، آرسنال 
)5-0(، نوریچ )5-0(، نیوکاسل )5-0( و واتفورد )1-5(.

  عملکرد کوین دی بروینه در دیدارهای خانگی این 
فصل لیگ؛ 14 بازی، 9 گل، 5 پاس گل.

لیورپول
صالح از زمان بازگشــت از جام ملت های آفریقا، فقط 
4 گل در 20 مســابقه اخیرش برای لیورپول در جریان 
بازی و بدون پنالتی ها به ثمر رسانده. اگر دبل او جلوی 
منچستر را کنار بگذاریم، او از فوریه و از بازی با نوریچ 
فقط 2 گل در حدود 2 ماه زده است. مو صالح فعال هر روز 
درباره رویارویی با رئال مادرید در فینال لیگ قهرمانان 
و گرفتن انتقام و شایســتگی خودش برای توپ طال 
مصاحبه می کند و از لیورپول دستمزد دوبرابر می خواهد. 
او در بازی با تاتنهام براي دویست وپنجاهمین بار پیراهن 

لیورپول را بر تن کرد.
  آرنولد با 21 سانتر در بازی مقابل تاتنهام رکورد لیگ 
را به نام خود ثبت کرد، اما تنها 5 سانتر از این سانترها به 

هم تیمی هایش رسید.



20
2 3 0 2 3 6 0   سه شنبه  20 اردیبهشت 1401    شماره  8492  2

کارهایسختازساعیبرمیآید
بیژن مقانلو، سرمربی تیم ملی تکواندو معتقد است زمان زیادی از دست رفته اما فدراسیون ساعی می توانداین رشته را به روزهای اوجش برگرداند

رشته تکواندو که از المپیک2000 سیدنی تا المپیک2016 ریو همیشه سهمی در 
جدول مدال آوران برای ایران داشــت در المپیک توکیو2020 ناکام بود و شوک 
بزرگی به ورزش ایران به خصوص تکواندو وارد شد. همین اتفاق باعث شد تغییرات 
گسترده  ای در سطح کالن فدراســیون تکواندو ایجاد شود. پوالدگر در مجمع 
نتوانســت اعتماد رای دهندگان را جلب کند و بعد از ریاست هادی ساعی، بیژن 
مقانلو به عنوان سرمربی تیم ملی تکواندو معرفی شــد. مقانلو حاال تیمی را در 
اختیار دارد که ســتاره نامداری در ترکیبش نیست ولی توقعات زیادی از تیم او 
وجود دارد. او در گفت وگو با همشهری از شرایط سخت تکواندو و امیدواری اش به 

آینده صحبت کرده که در ادامه می خوانید.
 

  تکواندو بعد از سال ها درخشش و باال بردن سطح توقع مردم وارد یک 
سیر نزولی شــد. تا جایی که در المپیک توکیو عدم نتیجه گیری سبب نارضایتی 
بســیاری از اهالی ورزش شــد. نظر خودتان راجع به تیمی که تحویل گرفتید 

چیست؟
المپیک یک بحث جداگانه است. ما جز بازی های المپیک، مسابقات گرندپری، قهرمانی 
آسیا و بازی های آسیایی را داریم که باید برای هرکدام از آنها برنامه ریزی داشته باشیم. 
تیمی با پتانسیل و جوان را در اختیار داریم و صادقانه بخواهم بگویم کار راحتی نیست 
و کار سختی است. 6سال زمان را از دســت داده ایم که اصال زمان کمی نیست. ولی با 

همدلی و همفکری امیدوارم شرایط بهتر شود.

  هدف گذاری شما برای چه مسابقاتی است؟
قدم به قدم حرکت می کنیم. از سال 2013 تا 2016 که سرمربی تیم ملی بودم به عنوان 
قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا رسیدیم. تیمی را تحویل گرفته بودم که ستارگان زیادی 
داشت ولی به پایان عمر قهرمانی خود رسیده بودند و نسلی را تحویل دادم که همه جوان 

و عنوان دار بودند. تالش می کنیم روزهای خوبی را برای تکواندو رقم بزنیم.

  برای المپیک چه برنامه ای دارید؟
المپیک ساختار خودش را دارد و ما هم زمان زیادی را از دست دادیم. وقتی به قهرمانان 
المپیک نگاه می کنید می بینید بین رنک یک تا 10 هستند. صرفا نفر اول نیستند ولی 
بین 10 تا قرار دارند. این نشان می دهد در مسابقات متعدد شرکت کرده اند و عالوه بر 
کسب تجربه، امتیازات زیادی هم کسب کرده اند. متأسفانه ما سکوهای زیادی را از دست 

داده ایم و کار سخت شده ولی شدنی است.

  انگار سال هاست آن همدلی سابق در تکواندو دیده نمی شود. به نظرتان 
دلیل خاصی دارد؟

بعد از المپیک ریو من حرفی نزدم و رفتم چون به نظرم هر کسی باید حد خودش را بداند. 
همه در یک سطح نیســتند و باید هرکس اندازه خودش را بداند. اگر این اتفاق بیفتد 
حرمت ها حفظ می شود. احترام به بزرگ تر و ادبیات مناسب حتی برای نقد کردن، منجر 

به ایجاد همدلی می شود.

  شخص خاصی مدنظرتان است؟
کلی صحبت می کنم. اگر نقدی هم انجام می شــود باید مودبانه باشد نه اینکه از روی 

احساسات باشد و زحماتی که کشیده شده را نادیده بگیریم.

  هادی ساعی می تواند این همدلی را بین اهالی تکواندو ایجاد کند؟
هادی ساعی تازه آمده و تقریبا 2ماه زمان را هم از دست داد تا باالخره حکم ریاستش 
صادر شــد. با شــناختی که از هادی ســاعی دارم و می دانم انجام کارهای سخت از او 

برمی آید، به نظرم می تواند این همدلی را ایجاد کند.

  لغو بازی های آســیایی هانگژو2022 خللی در برنامه های شما ایجاد 
نکرد؟

عالوه بر بازی های آسیایی، مسابقات قهرمانی آسیا و گرندپری را در پیش داشتیم. حاال 
با لغو بازی های آسیایی حداکثر استفاده را می کنیم تا بتوانیم تیم خوبی را به مسابقات 
پیش رو اعزام کنیم. مسابقات قهرمانی آسیا تیرماه برگزار می شود و مسابقات گرندپری 

که در رنک تأثیر زیادی دارد جزو اولویت های ماست.

  ظاهرا امکانات مناسبی در اختیارتان گذاشته اند. در کل شرایط 
خوب است؟

تازه آمده ایم و همراه هم هستیم تا کار را جلو ببریم.
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آغاز رقابت های غرب آسیا

از فردا رقابت های بسکتبال زیر 16ســاله های آسیا در اردن آغاز 
می شود. ایران در روز اول استراحت می کند و پس فردا مقابل سوریه 
به میدان می رود. لبنان، اردن و عراق حریفان بعدی ایران هستند. 
این بازی ها مقدماتی مرحله نهایی آسیاست. بعد از یک دوره وقفه 
به دلیل کرونا، نسلی از بازیکنان نوجوان و جوانان آسیا سوختند اما 
نسخه جدید این بازی ها در 2022 رویت می شود. آخرین بار 3سال 
پیش در بازی هایی که به میزبانی گرگان برگزار شد، به لبنان باخته 
بودیم. به طور طبیعی با قد و قامت و اســتعدادهای خودجوش به 
نسبت خیلی ها نباید در منطقه مشکلی بابت نتیجه گیری داشته 

باشیم مگر اینکه مثل 3سال قبل خودمان بلغزیم.

دبیر نداریم

فدراسیون بســکتبال بعد از حدود 70روز از روی کار آمدن جواد 
داوری به عنوان رئیس هنوز دبیر ندارد. از زمانی که داوری گفته بود 
دبیر و مسئوالن برخی کمیته ها را با وسواس انتخاب می کند، خیلی 
گذشته. به نظر می رسد با ادامه این وضعیت، مدیریت فدراسیون 
زیر سؤال می رود. اینکه در بسکتبال حدود 2دهه مدیر و مسئول 
ساخته نشده و یک سری پیشکســوت و مدیر در جاهای دیگری 
غیراز کار اجرایی به کار گرفته شدند، یک سوی قضیه است و اینکه 
رشته  ای با این جمعیت یک نفر را درحد دبیری ندارد، یک طرف 
دیگر. حاال سؤال اینجاست که فدراسیون وسواس بیش از اندازه به 

خرج می دهد یا واقعا کسی در حد دبیری این فدراسیون نیست؟

روزهای سخت تیم ملی بسکتبال در راه است. هر چند بازی های 
آسیایی لغو شــد اما تیم ملی در پنجره سوم جام جهانی 2023 
و کاپ آسیا 2021 که امسال برگزار می شود، کار سختی دارد. 
دهم تیرماه ایران در پنجره های انتخابی بازی می کند اما هنوز 
وضعیت کادر فنی مشخص نیست. مصطفی هاشمی، سرمربی 
تیم ملی می ماند یا فدراسیون بسکتبال گزینه دیگری را مدنظر 
دارد؟ این سؤال اهالی بســکتبال اســت و تنها جواب رئیس 
فدراسیون این اســت که تغییراتی در راه است. حضور هاشمی 
منجر به تغییراتی در تیم ملی شد و آغاز تحوالت در تیم ملی بود. 
هاشمی گفته کارهایی که انجام داده در حیطه اختیاراتش بوده 

ولی از این پس تصمیمات برعهده فرد دیگری است.

روزهای سخت در راهند

زیر حلقه
افشین رضاپور | کارشناس بسکتبال

جدول 8492
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افقی:
1- دیــــــوار دور بــــاغ - 

تنگ چشمی- حبل الورید
2- ســنگینی معــده بــر اثر 
هضم نشدن غذا- از میدان های 

اصلی تهران قدیم
از  کار-  در  دشــواری   -3
نام های خرما در مراحل رشد- 

سالخورده و پیر
4- ارتفاع- محوطه ورزشــی 

سرپوشیده
5- پرنــده ای شــبیه کبک- 

کاشف اشعهX - بزرگوار
6- راهبــر هواپیمــا- طراح- 

بی سروپا
7- واحــد بــازی بدمینتون- 
فرهنگستان- اسلحه سامورایی ها

8- بسیار سرد- نویسنده رمان 
نانا- نوعی موشک ضد تانک- 

جدید
9- دانه خوراکی- گیاهی با سم 

خطرناک- حشره ای خونخوار
10- زهی خجسته زمانی که ... 

باز آید- بی چیز- حمد
11- پیشــی گرفتن- کامل 

کردن- سنگین
12- نام چند تن از پادشــاهان 
فرانسه بود- موسیقی دان عصر 

ساسانی
13- صفتی برای سحرخیز- 

خرگوش عرب- دالک

14- نمایشــنامه ای نوشــته 
مــــحمود استادمـــحمد - 

ریخت وپاش
15- صــدای افتادن اشــیای 

فلزی- البیرنت- شعبده باز
  

عمودی:
1- محــل تغییر جهــت پله- 
مــاده اصلی شیشــه- درخت 

کریسمس
2- از اعمــال حج- تشــک و 

لحاف و بالش- پایان
3- معادل فارسی پاراگالیدر- 
الکتریسیته- از اجزای دستگاه 

گوارش
4- پهلــوان- یکدندگــی- از 

ماه های رومی
5- قســمتی از بــدن کــه از 
یاخته هــای مرده تشــکیل 
شده ولی رشــد می کند- دیو 

شاهنامه- پاندول
6- غده فوق کلیوی- شهری در 

استان فارس
7- زیان دیدن- کتابی از صادق 

هدایت- مادر عرب
نیمســال  کــم وزن-   -8

تحصیلی- آماس- مقابل
9- پایان نامه- داستانی نوشته 
جک لندن به نام »میخائیل...« 

- چاه فاضالب
10- به درستی که- شیر بیشه

11- دربرگرفتــن- چراغدان- آدم 
ماشینی

12- خبرگزاری دانشجویان- به  نوبت، 
نوبتي، یک در میان- حرف محرمانه

13- نشانه تیراندازی- پیکان- شاه 
ساسانی

14- عقیده- فیلمی ساخته مسعود 
کیمیایی با بازی مهــران مدیری- 

واحد شمارش اسب
15- بوی نامطبوع- رهاشده به حال 

15خود- پاکیزگی

نهاکچراپرابجا
هارهاريراوسداب
يوشعمجمبانعد

اهاطوهاکوتنس
ايناوخفشاکوت

لياحرهپسسراس
وکناوزارتراک
ناباتديشروخرازه
کديليمکيرودو
يرالايساميحل
نالوزنينعيات

يناثنيارروکف
ورولبديلورظن
شادراقشبيسرنيا

ادوهينيمزتشهب

 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 | 4201
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

145986327
963527184
872314659
358149762
714632598
629875413
486253971
531798246
297461835

متوسط

6 8 4       
1   4  7    
  7 9 6     
    3 6 5   
 4      2  
  3 8 7     
    1 9 2   
   5  2   6
      7 9 8762934158

183675429
549281367
326517894
475398612
918462735
697853241
251746983
834129576

ساده

متوسط

684351972
195427863
327968451
971236584
846195327
253874619
468719235
739582146
512643798

سخت

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

ساده

7 6     1   
 8 3  7  4  9
   2 8 1    
3 2 6   7   4
 7  3  8  1  
9   4   7 3 5
 9  8 5 3    
2  1  4  9 8  
  4 1    7 6
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شهاب مهدویسینما
روزنامه نگار

 کنسرت هایی که تا 80روز دیگر 
فرصت فعالیت دارند

 بازاری که 
هنوز داغ است

بعد از وقفــه طوالنــی، باالخره بــازار برگزاری 
کنسرت ها در پایتخت داغ شده است؛ کنسرت هایی 
که به محض باز شــدن گیشــه فروش بلیت در 
سایت ها ظرف چند ســاعت پر می شوند، حتی 
اگر قیمت شان هم افزایش داشته باشد. البته این 
افزایش قیمت در تهران بــه بلیت های 500هزار 
تومانی رســیده و در کیش بلیت های 700هزار 
تومانی هم به فروش می رسد، اما در شهرستان ها 
قیمت بلیت به نســبت کمتر اســت. با این حال 
عالقه مندانی که هنوز موسیقی در سبد فرهنگی 
آنها مانده، به کنسرت های دلخواهشان می روند. در 
این میان کسانی هم هستند که به واسطه افزایش 
بهای بلیت، برنامه رفتن به کنســرت را از زندگی 

خود حذف کرده اند.

فرصت80 روزه 
 فعالیت کنســرت ها تا هفته اول مرداد اســت و
فرا رسیدن ماه های محرم و صفر، تعطیلی فعالیت 
کنســرت ها را به همراه دارد. فعاًل گروه های پاپ 
بیشترین فعالیت را مثل همیشــه در سالن های 
موسیقی پایتخت دارند، در نمایشگاه بین المللی 
تهــران در ســانس های 18:30و 22گروه های 
موسیقی ماکان، امید حاجیلی، بهنام بانی، مجید 
رضوی، اشوان و زینعلی اجرا خواهند داشت. برج 
میالد هم از 18اردیبهشــت در 2 سانس میزبان 
حمید هیراد، مســیح و آرش، امیرعباس گالب، 
آرون افشــار، رضا یزدانی و فرزاد فرخ خواهد بود. 
محسن یگانه هم در روزهای 24 و 25اردیبهشت 
در اسپیناس پاالس 4ســانس اجرا دارد. برخی از 
اجراها نیز با توجه به اســتقبال مخاطبان، تمدید 
می شود. شهرهایی چون رشت، ارومیه، الهیجان، 
تبریز، رامسر و اهواز هم اردیبشهت شلوغی دارند؛ 
گروه های پاپ در این شــهرها کنسرت های خود 
را برگزار می کنند، اما قیمت بلیــت این گروه ها 
به نســبت ارزان تر از تهران و کیش است. سقف 
فروش بلیت در این شهرها بین 200تا 300هزار 

تومان است.

طنین بانوان در وحدت
در تاالر وحدت هم کنسرت های ویژه بانوان برقرار 
است. سیمین غانم در روزهای 23 و 29اردیبهشت 
ســاعت 14اجرا دارد و گروه نوشــه ویژه بانوان 
23 و 29 اردیبهشت ســاعت 14به اجرای برنامه 
می پردازد. 27خرداد ماه هم گروه نهال ســاعت 
14برنامه خواهد داشت. در تاالر رودکی هم رسیتال 
پیانو لیال رمضان ششــم و هفتم خرداد ماه برگزار 
می شود. البته در تاالر وحدت 28اردیبهشت ماه 
ارکستر سوژین به رهبری محسن میکائیلی ساعت 
21:30به اجرای برنامــه می پردازد و 2 روز پایانی 
اردیبهشت ماه هم ارکســتر ملی ایران به رهبری 
شهرام توکلی برنامه خواهد داشت. عموم اجراهای 
تاالر وحدت با کف بلیت 130تا سقف 400تومان 

به فروش می رسد.
کنســرت گروه تال با هنرمندی فرج علیپور هم 
در تاریخ 22اردیبهشت ماه در سالن ایرانیان روی 
صحنه می رود. پنجم مرداد هم داوود آزاد در تاالر 

وحدت اجرا دارد.

محمد اللهیاری در دفتر موسیقی ماندگار شد
چند ماهی بود محمد  اللهیــاری که رئیس دفتر 
موسیقی ارشــاد است، سرپرســتی دفتر توسعه 
کتاب و کتابخوانی را برعهده داشت. به نظر می رسد 
قرار اســت این مدیر از دفتر موسیقی کوچ کند، 
اما با توجه به انتخاب مدیر دفتر توســعه کتاب، 
 اللهیاری همچنان در دفتر موسیقی باقی می ماند. 
محمد اللهیاری به دنبال تغییر دولت، پاییز سال 
1400 به عنــوان مدیرکلی دفتر توســعه کتاب 
و کتابخوانــی انتخاب شــد و از آن زمان تاکنون 
به عنوان سرپرست دفتر موسیقی هم فعالیت کرده 
اســت. محمد اللهیاری پیش تر در 14 آبان سال 
1388 از سوی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به عنوان مدیرکل امور کتاب منصوب شده بود. او 
همچنین اردیبهشت ماه 98 به سمت مدیرکلی 

دفتر موسیقی منصوب شده بود.

فهیمه پناه آذرموسیقی
روزنامه نگار
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شب کارگردانان، روز قهرمان 
اصغرفرهادی، برادران ارک و 3 فیلمساز زن تجلیل شدند 

 در نخستین جشن بزرگ کارگردانان سینمای 
ایران به دبیری مصطفی کیایی از کارگردانان 
فیلم های »قهرمان« و »پوســت« و ســریال 

»خاتون« تجلیل شد.
به گزارش همشــهری، در این مراسم که به 
دبیری مصطفــی کیایی و به همــت کانون 
کارگردانان ســینمای ایران در هتل استقالل 
تهران برگزار شــد، منصور ضابطیان مجری 
بود. کیایی، دبیر این دوره از جشــن با اظهار 
خوشــحالی از گردهمایی کانون کارگردانان 
بعد از 2سال گفت: فراموش نکنیم که سینمای 
ایران این روزها نیازمند همبستگی دوباره است. 
محسن امیریوسفی، رئیس کانون کارگردانان 
درباره شــرایط امروز ســینمای ایران گفت: 
امیدواریم شرایط فیلمسازی و اکران در کشور 
فراهم شود، به گونه ای که بسیاری از کارگردانان 

جوان نیازی بــه تهیه کننده ندارنــد و خود 
می توانند تهیه کننده شوند اما به دلیل قوانین 
موجود مجبور به اســتفاده از تهیه کنندگان 
ســوری باشــند. در ادامه احمد امینی درباره 
کتاب »سی سال کانون کارگردانان سینمای 
ایران« نوشته احمد طالبی نژاد بیان کرد: یکی 
از مهم ترین کمبودهای ما در این کانون، نبود 
یک سند مکتوب درباره کانون و فعالیت های 
آن بود که باعث نگارش این کتاب شد؛ کتابی 

که نگارش آن نزدیک به 2سال طول کشید.
در ادامــه مراســم از دکتــر پیام طبرســی، 
متخصــص بیماری هــای عفونــی کــه در 

دوره کرونا همراه سینماگران بود، تقدیر شد.
منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه سینما 
نیز بیان کرد: یکی از نگرانی های این روزهای 
ما رواج نوعی از بی اخالقی است و برای اینکه 

بتوانیم به روش های اخالقی پایبند باشیم باید 
با یکدیگر گفت وگو کنیم.

تجلیل از 3 کارگردان زن
در این مراسم از 3نفر از کارگردانان زن سینمای 
ایران تقدیر شد. آیدا پناهنده، نیکی کریمی و 
منیژه حکمت برای ساخت فیلم های »تی تی«، 

»آتابای« و »بندربند« تجلیل شدند.
در ادامه مراســم، ابوالحســن داوودی بیانیه 
هیأت داوران این دوره از جشن را قرائت کرد. 
در بخشی از این بیانیه تأکید شد که امیدواریم 
داوری به گونه ای باشد که از سال آینده امکان 
داوری آثاری که فرصت اکران به دالیل مختلف 

پیدا نکرده اند، فراهم شود.
محمدمهدی عســگرپور برای اهدای جایزه 
روی صحنه آمد و به عنوان بهترین کارگردانی 

سریال شــبکه نمایش خانگی از تینا پاکروان 
برای سریال »خاتون« تجلیل شد.

جایزه بخــش بهترین کارگــردان فیلم اول، 
توســط علیرضا داوودنژاد اهدا شد. این جایزه 
به بهمــن و بهرام ارک برای فیلم »پوســت« 

تقدیم شد.

بهترین کارگردان؛ اصغر فرهادی 
جایزه بهترین کارگردان فیلم سینمایی توسط 
حمید نعمت اله به اصغــر فرهادی برای فیلم 
»قهرمان« اهدا شد که توسط محسن تنابنده 
این جایزه دریافت شــد. فرهــادی در تماس 
تصویری گفت: به همه دوســتانی که در این 
جشــن فیلم داشــته اند تبریک می گویم و از 
همه کسانی که باعث عالقه مندی ما به سینما 
شدند، کسانی که سنگ بنای سینمای ایران 

هستند، کسانی که سال هاست کار نکرده اند 
امــا می خواهند کار کنند تشــکر می کنم. به 
نمایندگی از کارگردانان تأثیرگذار سینمایی 
از پرویز کیمیایی، علیرضــا داوودنژاد با فیلم 
مهم و تأثیرگذار »نیاز«، کیومرث پوراحمد که 
فیلم های دلی و ساده برای کودکان و نوجوانان 
ســاخته اســت، نام می برم. در پایان مراسم 
محمد خزاعی، رئیس ســازمان ســینمایی 
روی صحنه آمــد و گفت: آمده ام شــنونده 

صحبت های شما باشم. 
خوشحالم بعد از 2سال شرایط برگزاری این 
جشن فراهم شــده تا فرصتی برای گفت وگو 
فراهم شــود تــا اتفاقات خوبــی رخ دهد. به 

برگزیدگان امشــب از سوی 
بنیــاد فارابی جوایــزی اهدا 

می شود.

حاج رسول رستگاری کیه؟
 پای صحبت های  »رسول مالیری«

آزاده ای که 7سال مسئول رادیوی اردوگاه 
موصل بود

 آمیزه ای از 
احساس و نیکوکاری زنانه  

 نگاهی به نقش بانوان مسلمان ایرانی 
در گسترش فرهنگ وقف

جشنواره ای به وسعت 
موسیقی ایران

گفت وگو با پژوهشگر موسیقی فولکلور و دبیر 
جشنواره ملی آیین های موسیقایی نواحی

هشتمین 
جشنواره شهر  
فیلم می پذیرد 

بــرای ارســال فیلم به 
جشــنواره  هشــتمین 
بین المللی فیلم شــهر و 
محله تا پایان اردیبهشت 
زمان هســت. به گزارش 
همشهری، این جشنواره 
در ۶ بخــش »مســابقه 
سینمای ایران«، »مسابقه 
ســینمای بین الملــل«، 
»مسابقه محله«، »مسابقه 
تبلیغات و اطالع رســانی 
سینمای ایران«، »مسابقه 
آفرینش های شــهری« و 
»جنبی« توســط مؤسسه 
تصویر شــهر – سازمان 
فرهنگی و هنری شهرداری 
تهران در تابستان امسال 
برگزار می شــود. ثبت نام 
این دوره از جشــنواره که 
از اسفند ماه ســال ۱400 
آغاز شــده اســت بنا به 
درخواســت فیلمسازان 
و هنرمندان برای ثبت نام 
اینترنتی و بارگذاری آثار 
در بخش های مختلف این 
رویداد سینمایی تا پایان 
اردیبهشت ماه ادامه خواهد 
داشت.ثبت نام آثار تنها به 
شکل اینترنتی و از طریق 
سایت جشنواره امکان پذیر 
است. هشتمین جشنواره 
بین المللی فیلم شهر و محله 
با شعار »اشــاعه حقوق و 
اخالق شهروندی« و با هدف 
تبدیل کالنشهر تهران به 
الگویی برای جهان اسالم به 
دبیری مجید اکبرشاهی در 
شهر تهران برگزار می شود.

دومین بفتای 
تلویزیونی برای 

جودی کامر

مراسم جوایز تلویزیونی بفتا 
برگزار شد و جودی کامر، 
بازیگر 29ساله بریتانیایی 
در رقابت با کیت وینسلت، 
برنده جایزه بهترین بازیگر 
زن به دلیل بــازی در فیلم 
تلویزیونی »کمک« شــد. 
این برای دومین باری است 
کــه او برنده جایــزه بفتا 
می شود. به گزارش ددالین، 
ســریال »کمک« درباره 
وضعیت خانه های مراقبت 
از سالمندان در بریتانیا در 
ماه های اول شیوع بیماری 
کروناســت. جودی کامر 
که بیشتر به دلیل بازی در 
سریال »کشتن ایو« شناخته 
شده است، برای دریافت 
جایــزه بهترین بازیگر زن 
با کیت وینســلت بازیگر 
سریال »مر از ایست تاون« 
در رقابت بود. جودی کامر 
به دلیل  پیش تر  همچنین 
بازی در سریال »کشتن ایو« 

برنده جایزه بفتا شده بود.

رونمایی از دکتر 
هوی جدید

ان کوتی کاتوا قرار است در 
سری جدید سریال قدیمی 
و پر سابقه »دکتر هو« نقش 
تلویزیونی  شخصیت  این 
محبوب را به جای جودی 

ویتاکر ایفا کند.
به گزارش ورایتی، از زمانی 
کــه خبر خــروج ویتاکر 
از ســریال »دکترهــو« 
اعالم شد، گمانه زنی های 
زیــادی مبنی بــر اینکه 
کدام بازیگر جــای وی را 
در این ســریال پر خواهد 
کرد، ذهن عالقه مندان را 
به خود مشغول کرده بود. 
پیش تر نیز در گمانه زنی ها 
نام بازیگرانــی نظیر اولی 
الکســاندر و لیدیا وست و 
حتی مایــکال کوئل مطرح 
شده بود. ان کوتی کاتوا در 
سخنانی در بی بی سی گفت 
که از اعالم خبر حضورش 
در نقش دکتر هو، بســیار 
احســاس افتخار می کند 
و فوق العاده هیجان زده  و 
البته تا حــدودی نیز دچار 
ترس و نگرانی شده است. 
او افزوده  که این شخصیت 
برای من و بسیاری از مردم 
دنیا، شــخصیتی محبوب 
است و هریک از بازیگران 
فوق العاده مســتعدی که 
قبل از مــن ایفاگر نقش 
این شــخصیت بوده اند، 
توانسته اند به خوبی از بازی 

در نقش دکتر هو برآیند. 

توپ در میدان سینماداران
چه کسی فیلم های روی پرده را قاچاق می کند؟

چند هفته پیش وقتی »ســگ بند« به عنوان تنها کمدی 
روی پرده با اقبال نسبی مخاطب مواجه بود و بیشتر از بقیه 
فیلم های اکران نوروزی می فروخت، نسخه قاچاق شده اش 
در فضای مجازی منتشر شد؛ نسخه ای که مشخص بود با 
تلفن همراه از روی پرده ضبط شده است؛ اتفاقی که قاعدتا 
در یکی از سینماهای نمایش دهنده سگ بند رخ داده بود. 
ســرقت فیلم ها از روی پرده سینما البته ســنتی دیرینه 
است و منحصر به اینجا هم نیست. روزگاری عالقه مندان 
ســینمای جهان، اگر عجله و اشــتیاق زیادی برای دیدن 
فیلمی داشتند، نسخه پرده ای اش را می دیدند که معموال 
کیفیت خوبی نداشت و با لرزش و قاب های ناموزون و صدای 
تماشــاگران داخل سالن همراه بود؛ نســخه ای که همان 
روزهای اول اکران فیلم از روی پرده دزدیده و به سایت های 
دانلود فیلم راه می یافت. نتیجه اینکه فیلم تازه اسپیلبرگ 
را 2روز بعد از اکران جهانی اش می شد در اینجا تماشا کرد؛ 
کیفیت هم فدای ســرعت می شــد تا چند ماه بعد نسخه 
باکیفیتش از راه برسد . در همان سال ها این اتفاق در مورد 
فیلم های ایرانی هم رخ می داد و گاهی ســی دی غیرمجاز 
فیلمی در پیاده رو و در چند قدمی سینمایی که آن را اکران 
کرده بود، فروخته می شد. در دهه80 ماجرای قاچاق شدن 
فیلم ها چنان شــدت گرفت که اصناف سینمایی و وزارت 
ارشــاد همراه نیروی انتظامی وارد میدان شدند و تقریبا از 
همان زمان ها بود که کمیته ای بــرای صیانت از فیلم های 
سینمایی تشکیل شد. اجماع سینماگران، ارشاد و نهادهای 
ذیربط باعث شد تب قاچاق فیلم های ایرانی قدری فروکش 
کند. در گذر زمان اما، قاچاق فیلم ها به شکلی ساده تر و در 
دسترس تر از قبل رواج یافت. اگر در گذشته بیشتر سرقت 
فیلم از روی پرده رواج داشــت، به مــرور از مجاری دیگر 
هم شــاهد لو رفتن محصوالت ســینمایی بودیم؛ مثال در 

برخی از فیلم های لو رفته عبارت »برای بازبینی« به چشم 
می خورد؛ عبارتی که نشان می داد فیلم از نهاد یا سازمانی 
که سازندگانش برای بازبینی ارائه کرده بودند، لو رفته است.
از دهه90 با گسترش شبکه های اجتماعی، فضای مجازی به 
محلی برای عرضه فیلم ها و سریال ها تبدیل شد؛ کافی بود 
فیلم یا سریالی در شبکه نمایش خانگی توزیع شود، چند 
ساعت بعد نسخه قاچاق شده اش در دسترس بود و تعدادی 
از شــبکه های ماهواره ای فارســی زبان هم آنتن خود را با 
همین نسخه های قاچاق پر می کردند؛ اتفاقی که همچنان 
در حال رخ دادن است و هر محصولی که به صورت آنالین 
عرضه می شود به سرعت نسخه قاچاقش به فضای مجازی 
راه می یابد. یکــی از دالیل عمده شکســت پلتفرم ها هم 
همین ماجراست. فعال که هیچ کنترلی بر قاچاق آثاری که 
به صورت آنالین عرضه می شوند وجود ندارد. ظاهرا کاری  
برای آن هم نمی شود کرد. آنچه قابل کنترل است قاچاق 
فیلم های روی پرده است و چند سالی است که سالن های 
سینما به دوربین های مادون قرمز تجهیز شده اند تا جلوی 
سرقت فیلم ها گرفته شــود؛ دوربین هایی که در برخی از 
ســالن ها یا کار نمی کنند یا خبری از افــرادی که باید کار 
مونیتورینگ دوربین ها را انجام دهند، نیســت. 2ســال 
کرونا و رکود کامل سینماها، هم سبب کاهش کارکنان و 
هم کم توجهی به خرابی برخی از تجهیزات سالن ها )مثل 
دوربین مادون قرمز( شده اســت. نتیجه اینکه این روزها 
و در ماجرای قاچاق فیلم های روی پــرده توپ در میدان 

سینماداران انداخته شده است.

هشدار به سینماداران
وزارت ارشــاد که در ماه های اخیر از انفعالش در ماجرای 
قاچاق فیلم ها انتقاد شــده بــود، حاال قرار اســت نقش 
نظارتــی اش را به صورت جدی تری ایفا کنــد ؛ نکته ای که 
در خروجی جلسه مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم 
سازمان سینمایی با سینماداران کامال مشهود است. روح اهلل 
سهرابی که به تازگی به این مسئولیت منصوب شده در این 

جلســه اینگونه به سینماداران هشــدار داد: »عدم نظارت 
برخی سالن های ســینما باعث قاچاق فیلم های روی پرده 
شده و به این منظور از این پس افرادی به صورت نامحسوس 
در سالن های سینما حضور خواهند داشت تا مانع این ضرر 
میلیاردی به ســینماگران شــوند. همچنین جریمه های 
ســنگین برای افراد دخیل در قاچاق فیلــم درنظر گرفته 

می شود.

به زودی جلسه فوق العاده ای با برخی دستگاه های مربوطه 
مانند پلیس فتا، نیروی انتظامی و صنوف برگزار می شود.

در این خصوص ســینماداران و انجمن ســینماداران باید 
پاسخگو باشند.«

واکنش سینماداران 
محمدقاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران در واکنش 
به اظهارات روح اهلل ســهرابی، مدیرکل نظــارت بر عرضه 
و نمایش فیلم ســازمان سینمایی که مســئولیت قاچاق 
فیلم های در حال اکران را متوجه سینماداران دانسته بود، 
به مهر گفت: ما روز شنبه همین هفته جلسه ای را در همین 
زمینه داشــتیم و من از آقای ســهرابی گله کردم. در این 
جلسه معاون دادستان، نماینده پلیس فتا، حبیب ایل بیگی، 
معاون ارزشیابی و نظارت، روح اهلل سهرابی و تعداد دیگری از 

مدیران سازمان سینمایی حضور داشتند. 
من، آقای ســرتیپی و آقای غالمرضا موســوی هم حضور 
داشتیم و درباره موضوعات مرتبط با قاچاق فیلم ها تبادل 
فکر و نظر کردیم. همه حاضران در این جلسه جریانات اخیر 
را محکوم کردند. واقعیت این است که ما با فعالیت یک گروه 
منسجم مواجه هستیم که هدف اصلی شان هم صرفا قاچاق 
چند فیلم نیســت و به دنبال ضربه زدن و از چرخه خارج 
کردن سینمای کشــور و لطمه به فرهنگ کشور هستند. 
اشرفی با اشاره به کیفیت فیلم های قاچاق شده در ماه های 
اخیر گفت: یکی از این فیلم ها اساسا کیفیت قابل تماشایی 
ندارد و مشــخص هم نیســت که از کجا ضبط شده است. 
شرایط فیلمبرداری آن هم مشــخص نیست. ما به عنوان 
سینمادار این اتفاقات را شــدیدا محکوم می کنیم و پیگیر 

موضوع هم هستیم.
 دستورالعمل هایی را هم مرتبط با این موضوع برای سینماها 
ارســال کرده ایم و پیش تر هم در این زمینه هشــدار داده 
بودیم تا مراقبت ویژه تری از سالن های اکران داشته باشند. 
متخلفانی که می خواهند به فرهنگ کشور آسیب برسانند 

باید شناسایی و به اشد مجازات محکوم شوند.

معرفی معاون سيما 
محســن برمهانی کــه پیش از این بــه عنوان 
مدیرکل تامین و رسانه بین الملل سیما فعالیت 

می کرد به عنوان معاون سیما حکم گرفت.
به گزارش همشــهري، پیمان جبلــی امروز 
محســن برمهانی را به ســمت معاون سیمای 
خــود منصــوب کــرد. محســن برمهانی در 
همیــن دوره بــه عنــوان مدیــرکل تامین 
و رســانه بین الملل ســیما منصوب شده بود. 
برمهانــی دانش آموخته کارشناســی ارشــد 
 تهیه کنندگی از دانشــگاه صداوســیما است.
از دیگــر تجــارب مدیریتی وی می تــوان به 
جانشینی مدیرکل تولید و مدیریت مستندهای 

خارجی شبکه   پرس تی وی  اشاره کرد.
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فرار به سوی نیروهای عراقی
رسول مدتی در کردستان فعالیت کرد تا اینکه حین 
درگیری به دست کومله ها  اسیر شد. او و چند نفر دیگر 
را دست بسته در طویله ای انداختند و 2دختر را هم 
گماشتند تا مراقب آنها باشند. دخترها جوان بودند 
و بی تجربه؛ رزمنده ها وقتی متوجه شدند آنها فریب 
منافقین را خورده اند، هوشیارشان کردند تا مسیر به 
اشتباه رفته را بازگردند. موفق هم شدند. دخترها به 
یاری رزمنده ها رفته و دست آنها را باز کردند. رسول 
ماجرای فرارشان را تعریف می کند: »شبانه فرار کردیم 
اما به جای اینکه به ســوی نیروهای خودی برویم به 
سمت مقر عراقی ها رفتیم. با دیدن سربازان عراقی آه 
از نهادمان برآمد ناچار با آنها درگیر شده و چند نفری 
را هم کشتیم. بعد اسلحه شان را برداشتیم به دل سنگر 
بعثی ها زدیم«. تعداد گلوله هایی که داشــتند زیاد 
نبود اما به لطف خدا هر تیری که شــلیک می کردند 
به هدف می خورد. چند تیر هم حواله انبارشــان شد 
و آنجا را به آتش کشید. دست آخر نگاه شان به تانکی 
خورد که آنجا بود. سوارش شدند تا بتوانند خود را به 
نیروهای ایرانی برسانند. با ورود به گردان 143ارتش 

تصور کردند که نجات یافته اند اما خبر نداشتند که 
دردسرهایشان شروع شده است.

حاجی کجایی؟ 
نیروی ارتش به تصور اینکه آنها ستون پنجمی هستند 
دستگیرشــان کردند. هر چه رســول و دوستانش 
می گفتند که همرزم هستند باور نمی کردند. تا اینکه 
رسول گفت  اگر باور ندارید با چمران تماس بگیرید. 
بعد از کلی اصرار با شــهید چمران ارتباط گرفتند. 
او می گوید: »شــهید چمران صالحیــت ما را تأیید 
کرد. برادرم حســین هم کنارش بــود. به رمز گفت 
حاجی کجایی؟ منم گفتم حاجی باباته. این رمز بین 
من و حســین بود«. بعد از چند ساعت کلنجاررفتن 
باالخره مشخص شد رسول و دوستانش نیروی خودی 
هستند. برادران ارتشی در مقام دلجویی شرایطی را 
مهیا کردند برای همرزمان فراری تا کمی استراحت 
کنند. اما آنها هنوز خستگی از تن به در نکرده بودند 
که دشــمن با بارش توپ و خمپاره قیامتی برپا کرد. 
تانک های عراقی پشت هم قطار و غرش کنان به سوی 
گردان 143می آمدند. رسول یک آرپی چی برداشت و 
تیری شلیک کرد. تانک اول منهدم شد. صدای انفجار 
انگار جانی دوباره به تن خسته سربازان جوان بخشید. 
او تانک دوم را هم زد. شعف رزمنده ها بیشتر از پیش 
شد. نوبت به تانک سوم رسید. رسول با خود گفت اگر 
تانک از خاکریز سرازیر شود افراد زیادی را زیر خود له 
خواهد کرد. از این رو همه توانش را به کار گرفت و تیر 
سوم را شلیک کرد. تیر به تانک خورد و او دید از داخل 
اتاقک فلزی مردی نعره کشان بیرون آمد و در شعله 
آتش سوخت. باقی ماجرا را از زبان خودش می شنویم؛ 
»مرد عراقی فرمانده شان بود. گویا گفت وگوی من با 
برادرم حسین را شنیده بود. اسم ام در ذهنش بود؛ حاج 
رسول. دستم به ماشه اســلحه رفت که او را به درک 
واصل کنم اما منصرف شدم. پیش خودم گفتم چند 
دقیقه دیگر می میرد. این کار را نکردم و همین دردسر 

حاج رسول رستگاری کیه؟
پای صحبت های  »رسول مالیری«، آزاده ای که 7سال مسئول رادیوی اردوگاه موصل بود

به مناسبت سالروز آزادسازی شلمچه
شلمچه؛ قلب جبهه ها 

اینجا شلمچه کربالی ایران است؛ دشتی پربال که آن را به 
میعادگاه عاشقان می شناسند. جنس خاک آن فرق دارد 
انگار با دیگر جاهای ایران زمین. از هر گوشه اش می توان 
بوی چادر خاکی مادر را استشــمام کرد. قصه نیست، 
افسانه هم نیست. تا کسی گذرش به شلمچه نیفتد به 
قداســت آن پی نمی برد. ذره ذره خاک آن می توانند 
گواهی دهند به خون های ریخته شــده و شهدایی که 
مظلومانه در کام باتالق ها و اروند رود فرورفته یا تشنه 
لب در کانال ماهی جان فدا کردند. 8سال بی وقفه زیر 
آماج توپ و خمپاره دشمن بودن کم نیست. چه روزها 
و شــب هایی که مورد تهاجم بعثی ها قرار نگرفت و چه 
دردها که به جان نخرید. درســت همان روزهای اول 
جنگ به دست دشمن افتاد. تصاحب آن در واقع راهی 
بود برای ورود به خاک ایران و دست درازی بیشتر. اما 
جوانان ما غیورتر از آن بودند که اجازه دهند شلمچه در 
گرو عراقی ها باشد. خرمشهر را با گذر از شلمچه گرفته 
بود. رزمنده ها باید دســت دشمن را قطع می کردند. از 
این رو برای بازپس گیری شلمچه مردانه جنگیدند. روز 
20اردیبهشت ســالروز آزادی شلمچه است. به همین 
مناسبت برگی از دفتر تاریخ جنگ را ورق می زنیم تا از 

این سرزمین مقدس بیشتر بدانیم.

شــلمچه؛ ســرزمینی مقدس در منتهی الیه جنوب غربی 
جلگه خوزستان. قداستش را از خون شهدایی دارد که برای 
بازپس گیری آن از چنگال دشمن دالورانه جنگیدند. اما قبل 
از اینکه بدانیم کجاســت و چرا از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت بدنیســت کمی بیشــتر درباره اش بدانیم. شلمچه 
ایران در جنوب غربی خوزســتان قرار گرفته و شرق آن به 
خرمشــهر و قســمت غربی اش به خط مرزی ایران و عراق 
منتهی می شــود. در واقع همجوار با شلمچه عراق است که 
در جنوب شرقی بصره قرار گرفته اســت. همجواری آن با 
اروند رود باعث شده در جای جای آن باتالق دیده شود. اما از 
ویژگی های منحصر به فردش وجود نخلستان های سرسبز 
و زیبایی است که در جنگ بخش اعظمی از آنها سوخت و 
از بین رفت. قبل از شروع جنگ، چندین روستای کوچک و 
بزرگ در شلمچه ایران وجود داشت که بعضی از آنها به دلیل 
دارابودن چشم انداز زیبا، محل تفریح مردم خوزستان بود. 
درصد قابل توجهی از اراضی کشاورزی خرمشهر در منطقه 
شلمچه قرار داشت و از این رو می توان گفت مردم ساکن در 
روستاهای شلمچه به کشاورزی و دامداری مشغول بودند. اما 
نکته حائز اهمیت اینکه چون شلمچه یکی از نقاط حساس 
مرزی به شمار می رفت چند پاسگاه در آن مستقر شده بود 
و وظیفه حراست از این محدوده را برعهده داشت. عالوه بر 
پاسگاه های شلمچه، مومنی و خین، چندین دژ هم جانمایی 

شده بود که امنیت منطقه را تامین می کرد.
با شروع جنگ در روز 31شهریور سال 1359ستون زرهی 
تیپ 26عراق با عبور از مرز وارد شــلمچه شدند. دشمن با 
به خطرانداختن امنیت منطقه می خواســت جاده شلمچه 
را تصرف کرده و وارد خرمشــهر شــود. در همان روزهای 
اول نیروهای مردمی بــا کمترین امکانات تســلیحاتی از 
خرمشهر و شلمچه دفاع کردند. بی سیم چی های مستقر در 
پاسگاه ها از دژهای اطراف کمک می خواستند اما نه جوابی 
می شنیدند و نه حمایتی می شدند. دژهای 5گانه شلمچه 
خیلی سریع به تصرف دشــمن درآمده و باقی نقاط دفاعی 
هم در محاصره قرار داشــتند. با بمباران پاســگاه شلمچه 
توسط هواپیماهای عراقی همه امید مردم نقش برآب شد؛ 
چرا که پاسگاه ســقوط کرد و تالش مردم برای حفظ آن 
بی نتیجه ماند. دشمن به خرمشهر رســید. شهر را گرفت 
و در چهارم آبان ســال 1359جاده شلمچه تبدیل به یکی 
از معابر اصلی تردد یگان های عراقی شــد. دشمن بعثی با 
مستقرشدن در این منطقه سریع دست به کار شده و اقدام 

به ساخت قرارگاه کرد.

تصرف شلمچه توســط دشــمن یکی از بدترین اتفاق های 
دوران جنگ بود؛ چرا که بعثی ها از این راه می توانســتند به 
دیگر شــهرهای ایران نفوذ کرده و به خاک ایران پیشروی 
کنند. بنابراین باید شلمچه بازپس گرفته می شد. این یعنی 
قطع دست تجاوزگر دشمن از کشور. برای همین نیروهای 
نظامی و سپاهی دســت به کار شــده و با طراحی عملیات 
بیت المقدس خواب خوش را از دشــمن گرفتند؛ عملیاتی 
که با هدف آزادسازی خرمشــهر درنظر گرفته شده بود. در 
مرحله اول عملیات، نیروهای ایرانــی 35کیلومتر از جاده 
اهواز- خرمشــهر را آزاد کردند، 5روز بعد و در مرحله دوم، 
مناطق جفیر، پادگان حمید و هویزه پاکسازی شد. مرحله 
ســوم که در نوزدهم همان ماه با هدف پیشــروی به سمت 
خرمشهر انجام شد، به دلیل مقاومت شدید دشمن از موفقیت 
چندان مناسبی برخوردار نبود. 10روز گذشت. رزمندگان در 
ضلع شمالی منطقه شلمچه، با تقویت نیرو و تجهیز بیشتر 
آماده حرکت آخر بودند. رزمنده ها با همه توان جلو می رفتند 
و عراقی ها در توهم تحلیل نیروهــای نظامی ایران بودند. تا 
اینکه ساعت 22و 30دقیقه روز اول خرداد نیروهای قرارگاه 
نصر به نیروهای عراقی مستقر در شلمچه حمله کردند و بعد 
از یک درگیری تنگاتنگ خود را به جاده شــلمچه رساندند. 
در همین زمان قرارگاه فجر نیز اعــالم کرد که یگان هایش 
 پل نو را تصرف کرده و به ســمت اروندرود پیشروی کردند. 
رزمندگان اســالم در روز20اردیبهشت ســال61 در ادامه 
عملیات ظفرمند بیت المقدس منطقه مرزی شــلمچه را از 
تصرف قوای بعثی آزاد کرده که در این فتح الفتوح، نیروهای 
ایرانی در مجموع 3060کیلومترمربع از منطقه شلمچه را از 

وجود نیروهای دشمن پاکسازی کردند.

»راز رسانه« نادر طالب زاده 
تجدیدچاپ شد

در آســتانه برگــزاری 
سی وسومین نمایشگاه 
کتــاب  بین المللــی 
تهــران، مجموعــه دو 
جلدی »راز رســانه«، 
گفتار ها و گفت وگو های 
رسانه ای نادر طالب زاده، 
تجدیدچــاپ و روانــه 

بازار نشــر شــد. این کتاب مجموعه گفتار ها و 
گفت وگو هــای نادر طالب زاده، گامی اســت در 
جهت تبیین مبانی نظری و باید های رسانه های 
انقــالب اســالمی و شــناخت سیاســت های 
رسانه های غربی که در دو جلد منتشر شده است. 
چاپ پنجم دفتر اول »راز رســانه« به کوشــش 
یاسر عسگری در 342 صفحه، شمارگان 1000 
نسخه و با قیمت  هزار تومان تومان منتشر شده 
است. همچنین چاپ دوم دفتر دوم »راز رسانه« 
در 320 صفحه، شمارگان هزار نسخه و با قیمت 
۸0هزار تومان توسط انتشارات »راه یار« منتشر 
شده است و عالقه مندان عالوه بر کتابفروشی ها 
می توانند از طریق صفحات مجازی ناشر به نشانی 
raheyarpub.ir و یا سایت vaketab.ir نسبت 
به تهیه کتاب اقدام کنند. همچنین این کتاب ها 
در غرفه انتشــارات »راه یار« در سی وســومین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهــران نیز عرضه 

خواهد شد.

برپایی یادواره شهدای روحانی
سپاه تهران بزرگ، بیست و یکم اردیبهشت یادواره شهدای 
روحانی استان تهران را با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اســالمی، عبداهلل حاجی صادقی، نماینده 
ولی فقیه در ســپاه و ائمه جماعات در دستگاه های اجرایی، 
مدیران عقیدتی و مســئوالن حوزه های علمیه و... با عنوان 
»تعهد سرخ؛ از حجره تا سنگر« در سالن همایش های وزارت 

کشور برگزار می کند.
تعداد جامعه ایثاری و حماسه سازان همیشه جاوید روحانیت 
بیش از 4هزار شهید، 25هزار رزمنده، 3هزار جانباز، 300 
آزاده، 730شــهید روحانی که تنها چند قطعه استخوان و 
پالکشان به خانواده بازگشــت، 93 شهید روحانی که هنوز 
اثری از آنان به دست نیامده، 132شهید روحانی ترور، 30 
شهید روحانی مجتهد مسلم، 1۸1شــهید روحانی سطح 
عالی 4 حوزه علمیه، 43 امام جمعه شهید، 72 امام جماعت 
شهید، 20 قاضی روحانی شهید، 70 شهید روحانی غواص، 
22 روحانی شهید در جایگاه فرماندهی قرارگاه، لشکر، تیپ 
و 222 شهید روحانی در مســئولیت های گردان و گروهان 
و نقش های کلیدی و 50 شــهید روحانی در مســئولیت 
تبلیغات جبهه و جنگ، 26 شــهید روحانی بر اثر شکنجه 
در زندان های ستمشاهی، 33 شهید روحانی بر اثر بمباران 
شــیمیایی، 19شــهید روحانی در انفجار حزب جمهوری 
اسالمی، 150شهید روحانی اهل سنت که بیشترین آن به 

شمال غرب و غرب کشور اختصاص دارد، است. 
در این میان اســتان تهران با حدود 700 شهید روحانی و 
طلبه که 400 شــهید آن متعلق به تهران بزرگ و مدفون 
در تهران است و نیز اســتان اصفهان با 543 شهید روحانی 
نسبت به دیگر استان های کشور بیشترین شهید روحانی را 

به خود اختصاص داده اند.

شهری که برای صدام به اندازه 
بصره مهم بود

مرکــز اســناد و تحقیقــات 
دفاع مقدس با تکیه  بر آثار و اسناد 
موجود در این مرکز، در آستانه 
ســالروز پیروزی ایــن عملیات 
غرورآفرین، جلوه های شــکوه، 
مقاومت و پایداری این حماسه 
عظیم را به روایــت فرماندهان 
حاضر در عملیات منتشر مي کند. 

در کتاب »تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق« سردار حسین 
عالیی از فتح خرمشهر چنین روایت می کند: »ارتش بعثی در 
تهاجم قوای ایران به خرمشهر غافلگیر نشد و برای از دست ندادن 
خرمشهر، تمام تدابیر و توان خود را به کار گرفت. ارتش عراق 
مطمئن بود که هدف نهایی عملیات بیت المقدس، بازپس گیری 
خرمشهر اســت و فرصت کافی برای مستحکم سازی  جبهه 
خرمشــهر در اختیار داشــت. عراق عالوه بر اقدامات نظامی، 
دست به تالش های زیادی برای باال بردن روحیه نظامیان خود 
و افزایش انگیزه آنها برای ماندن در خرمشهر زد. ارتش عراق در 
روز دوم خرداد 1361 یعنی یک روز پس از آغاز حمله نهایی 
رزمندگان اسالم به خرمشهر، اطالعیه ای بین همه نظامیان 
عراقی مستقر در این شهر و اطراف آن توزیع کرد. این اطالعیه 
دفاع از خرمشهر و حومه آن را مانند دفاع از بغداد و حومه آن 
و دفاع از همه شــهرهای عراق خوانده بود.« در این اطالعیه 
نوشته شده بود: »خرمشهر حکم بالشی را دارد که بصره بر آن 
آرمیده است و اگر خرمشهر به دســت نیرو های ایرانی بیفتد، 
دروازه های نکبت به روی عراق بازخواهد شد. صدام حسین هم 
طی نامه ای به فرمانده سپاه سوم نوشته بود: امنیت و ثبات بصره 

بدون خرمشهر در تهدید است.« 

خبر

برشی از کتاب

 خبر

یاد

او را به »حاج رسول رستگاری« می شناسند اما نامش »رسول مالیری« است. فامیلی رستگاری را از 
حاج آقا ابوترابی دارد. هر بار رسول را می دید به او می گفت: »رستگار شوی!« همین باعث شد باقی 
آزاده ها گمان کنند اسمش رستگاری اســت. اما اینکه چرا مرحوم ابوترابی چنین لقبی به او داد، به 
جسارت و شجاعت او در سال های اسارتش برمی گردد؛ وقتی بی ترس و واهمه از تنها رادیوی اردوگاه موصل محافظت می کرد؛ درست مثل جانش. ماجرای 
زندگی اش چند سال پیش در قالب یک سریال تلویزیونی از شبکه اول سیما پخش شد؛ سریال »نبردی دیگر«؛ داستان جذاب آزاده ای که مشعل همان فرمانده 
صورت سوخته عراقی در پی اش بود تا بتواند انتقام بالیی را که حاج رسول به سرش آورده بود، بگیرد. سرگذشت حاج رسول رستگاری یا مالیری آنقدر جذاب 

و شیرین است که اگر با او هم کالم نشوی باور نمی کنی سریال نبردی دیگر واقعیت دارد. او خاطرات تلخ و شیرین 10سال اسارتش را بازگو می کند.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگار

سن و سالی از او گذشــته و روزهای بازنشستگی 
را پشت سر می گذارد. البته نه اینکه هیچ فعالیتی 
نکند، نه اوقاتش را با خدمــت در NGO جمعیت 
آزادگان دفاع مقدس سپری می کند. اینکه بتواند 
گره ای از مشکالت خانواده آزادگان باز کند برایش 
کافی است. حاج رسول چه در جوانی و چه حاال که 
گرد سپید روی موهایش نشسته، به فکر همنوعانش 
بوده و سعی کرده در راه کمک به آنها قدم بردارد. 
بــرای همین وقتی جنگ شــروع شــد در مغازه 
آهنگری اش را بست و برای یاری مردم کرد راهی 
کردستان شــد. آن زمان تازه جنگ های نامنظم 
شروع شده بود. برادرش حسین با شهید چمران در 
جنگ های نامنظم حضور داشتند. او به آن روزها 
برمی گردد؛ »مادرم تازه برایم آستین باال زده بود. 
کسب وکار و خانواده ای داشتم. خوشحال بودم. تا 
اینکه حسین خبر داد دکتر چمران خواسته کسانی 
که ورزش های رزمی بلد هستند راهی منطقه غرب 
شوند؛ چرا که در آنجا جنگ تن به تن است. من هم 
اقدام کردم و یک ماهی هم در پادگان امام حسین)ع( 

دوره دیدم و بعد به کردستان رفتم.« 

زیادی برایم درست کرد.« 

رستگاری؛ لقبی که ابوترابی به من داد 
 با فروکش شدن درگیری نیروهای خودی هر کدام 
به ســویی رفتند. رســول هم راه صحرا را در پیش 
گرفت. در آنجا به گله گوســفندی برخورد. چوپان 
به او گفت که از خورجین االغ لباسی بردارد و بپوشد 
مبادا عراقی ها متوجه اش شوند. او سر در خورجین 
به دنبال لباس که عراقی ها رســیدند. نگاه شان به او 
افتاد. یکی شان گفت سربازالخمینی، سرباز الخمینی. 
رسول خود را به کرواللی زد شاید نجات پیدا کند اما 
موفق نشد. عراقی ها او را تا سر مرگ کتک زدند. رسول 
از روزهای تلخ اسارت می گوید: »ما را به بغداد بردند 
و در شهر گرداندند. مردم هم با سنگ و چوب و میوه 
گندیده کتکمان می زدند. و بعد هم به اردوگاه موصل 
بردند؛ چند ســالن 200متری که در آن 100نفر را 
نگه می داشتند؛ بی هیچ امکاناتی. روزی یک بار مجاز 
بودیم از سرویس بهداشــتی استفاده کنیم. از دم در 
آسایشگاه تا دستشویی با باتوم نوازش می شدیم«. تنها 
چیزی که در آن شرایط سخت به رزمنده جوان قوت 
قلب می داد، وجود حاج آقا ابوترابی بود که نه تنها برای 
رسول بلکه برای همه اسرا مایه برکت به شمار می آمد. 
می گوید: »حاج آقــا ابوترابی هر بار مــن را می دید 
می گفت رستگار شــوی. بچه ها هم تصور می کردند 

فامیلی من رستگاری است«. 

رادیو را به رهبرم هدیه دادم
با آمدن فرمانده جدید اردوگاه، شرایط کمی بهتر شد. 
اسرا مصمم شدند که از بیرون خبر بگیرند. اما برای این 
کار نیاز به رادیو داشتند. این کار تقریبا محال بود؛ چرا 
که اگر بعثی ها یک باطری به دست بچه ها می دیدند 
قطعا اعدامــش می کردند. رســول تعریف می کند: 
»اولین بار خیلی اتفاقی رادیویی از داخل سطل زباله 
پیدا کردیم. به هر سختی بود قطعات شکسته شده 
آن را از داخل سطل پیدا کردیم. مدتی طول کشید 
تا آن را ســرهم کردم اما مشکل نبود باطری بود. هر 
کس وسیله ای قیمتی داشت وسط گذاشت به یکی 
از ســربازهای عراقی می دادیم و باطری می گرفتیم. 
شــب ها وقت خواب به طور پنهانی اخبــار را دنبال 
می کردیم. مسئول حفاظت از رادیو من بودم؛ آن هم 
به مدت 7سال. بعد از رهایی از اسارت همان رادیو را به 

مقام معظم رهبری هدیه دادم«. 

پای صحبت های »کلر ژوبرت«، نویسنده تازه مسلمان فرانسوی به بهانه چاپ کتاب »پس مرتضی کو؟«

قهرمانهایتاریخمعاصررابهکودکانمعرفیکنیم

 کتاب »پس مرتضی کو؟« به قلم و تصویرگری کلر ژوبرت، نخستین 
جلد از مجموعه کتاب های »ستاره دنباله دار« است که  با هدف معرفی 
شخصیت های مهم و اثرگذار انقالب اسالمی چاپ شده است. کلر 
ژوبرت، متولد فرانسه است که پس از مسلمان شدن و ازدواج ساکن 
ایران شد. او حدود 25سال است که برای کودکان داستان می نویسد 
و تصویرگری می کند. به بهانه چاپ کتــاب پس مرتضی کو؟ با این 

نویسنده گفت وگو کرده ایم.

پس مرتضی کو؟ نخســتین کتاب از سری کتاب های 
ستاره های دنباله دار اســت که به معرفی شخصیت های تاریخی 
می پردازد. استاد مطهری به واســطه حضور در دانشگاه و حوزه، 
شخصیتی شناخته شده است. چگونه به شخصیت کودکی استاد 

پرداختید؟
تنها چند خاطره خیلی مختصر از کودکی ایشان ثبت شده  و گزینه های 
اندکی داشتم. برای نوشتن داستان، خاطره ای مربوط به اشتیاق شدید 
اســتاد به آموختن دانش از همان ایام کودکــی را انتخاب کردم که هم 
یکی از مشخصات بارز ایشان بود، هم بیشــتر از خاطرات دیگر قابلیت 
داستان پردازی داشت. خدا را شکر می کنم که توفیق پیدا کردم در مورد 
این استاد بزرگوار برای کودکان داستان بنویسم. وقتی سال ها پیش به ایران 
آمدم، یکی از انگیزه هایم برای یادگیری هر چه زودتر زبان فارسی مطالعه 

کتاب های شهید مطهری بود.
کتاب هــای تاریخی برای کــودکان به ویــژه درباره 

شخصیت های تاریخی چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
3ویژگی به گمانم خیلی مهم اند. اول اینکه باید از میان اطالعات تدوین 
شــده، جنبه هایی را انتخاب کنیم که مناســب مخاطب کودک باشد و 
ارتباطی دور یا نزدیک با زندگی و دغدغه های او داشته باشد. دوم اینکه در 
قالب جذابی با زبان کودکانه بیان شوند و سوم اینکه امانتداری رعایت شود 
و در اصل اتفاقات روایت شــده تغییر معناداری صورت نگیرد. یعنی بُعد 
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مستند و بُعد تخیلی متن قابل تفکیک باشند.
 نویسنده حوزه کودک چه نکاتی را باید برای نوشتن کتاب 

برای این گروه سنی درنظر بگیرد؟
ادبیات کودک مخاطب محور اســت؛ یعنی هنگام نوشتن، نویسنده باید 
قابلیت ها، عالیق و نیازهای مخاطبش را مدنظر داشــته باشــد تا بتواند 
اثر مناســبی را ارائه بدهد. پس حتما باید شناخت کافی از روانشناسی و 
مراحل رشد کودک داشته باشد و همچنین از خصوصیات کودکان امروز. 
نویسنده کتاب کودک، برای کسب و به روز کردن این شناخت، هم باید با 
کودکان، والدین و مربیان در ارتباط باشد، هم مطالعات متنوع و مستمر 

در این زمینه داشته باشد.
 اهمیت نوشتن کتاب هایی با موضوع پرداختن و معرفی 
شــخصیت های علمی، تاریخی و بومی به زبان کودکان را برایمان 

توضیح دهید.
شناختن این شخصیت ها قسمتی از میراث فرهنگی، دینی، ملی یا 

جهانی کودک را تشکیل می دهد و برای همین خیلی مهم است 
که به درستی انتخاب و معرفی شوند، چه در قالب داستان، چه 
به صورت ناداستان با روایتی روان و تصاویر جذاب. نیازی هم 
نیست که به تمام ابعاد شــخصیتی یا مراحل زندگی این 
بزرگان پرداخته شود، بلکه باید نکاتی را انتخاب کنیم که 

متناسب با نیازهای کودک باشند.
آیا هدف از معرفی شخصیت های علمی 

و تاریخی، الگوسازی برای کودکان است؟ 
الزاما چنین نیســت اما یکی از اهداف اصلی این 
کار همان ارائه الگوی مناســب و سازنده است. 
اگر هدف صرفا معرفی یک شــخصیت باشد، 
می توان به کل زندگی او به صورت خالصه و 

ساده شده پرداخت تا نمایی کلی به کودک ارائه شود. اما اگر ارائه الگوی 
ملموس مدنظر باشد، می بایست به یکی از خصوصیات اخالقی یا رفتاری 
آن بزرگوار بپردازیم و در قالب یک داســتان نیمه تخیلی )یعنی تلفیقی 

حساب شده از واقعیت و خیال( برای کودک قابل لمس کنیم.
 شــهدای دفاع مقدس مانند شهیدان همت، بابایی، 
صیاد شیرازی، سردار قاسم ســلیمانی و... از چهره های نام 
آشنا حتی برای کودکان هســتند؛ درباره اهمیت معرفی این 
چهره های تأثیرگذار و از تجربه خودتان از نوشتن در این زمینه  

بگویید. برایمان 
اهمیت این کار را کامال تأییــد می کنم، اما تا به حــال برای پرداختن 
به چنین موضوعاتی برنامه ریزی نکرده ام. چند داســتانی را هم که در 
مورد شخصیت های انقالبی نوشته ام، مانند »لبخند ادواردو« در مورد 
شهید ادواردو انیلی یا داستانی که دارم تالش می کنم برای مرکز اسناد 
به خانم مرضیه دباغ بنویسم، براساس درخواست یک  راجع 
ناشر یا مؤسسه بوده است. برای شهدای دفاع مقدس هنوز 
توفیق نوشتن هیچ داستانی را نداشته ام. اما در مورد شهید 
سلیمانی داستانی را به تازگی نوشتم و تصویرگری کردم که 

قرار است به زودی چاپ شود به امید خدا.

شهره کیانوش رادگفت وگو
روزنامه نگار

کوتاه از کتاب »پس مرتضی کو؟« 
 کتاب پس مرتضی کو؟ داستانی آمیخته با تخیل دارد و با محوریت عشق شهید مطهری به دانستن و علم آموختن و براساس خاطره ای از 
کودکی شهید بزرگوار مرتضی مطهری نوشته شده است. خاطره مربوط به زمانی است که پسربچه حدود 7 ساله ای بوده و به مکتب خانه 
می رفته است. او به حدی به درس خواندن عالقه مند بود که یک شب مهتابی، به تصور اینکه روز شده، به طرف مکتب خانه راه افتاده بود...

مکث
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یادداشت های تاریخی

تارخ ایران

تاریخ ناصری

زندگانیخصوصیناصرالدینشاه
کتاب »یادداشــت هایی از زندگانی 
خصوصی ناصرالدین شــاه« نوشته 
دوســتعلی خان معیرالممالــک را 
انتشــارات تاریخ ایران منتشر کرده 

است.
نویسنده در این کتاب، به بازنویسی 
گزیده ای از خاطرات خود و روایت های 

بازگوشــده از دوســتان خود دربــاره زندگــی خصوصی 
ناصرالدین شاه قاجار )1247-1313ق( پرداخته است. در 
این خاطرات نکاتــی در خور توجه درباره زنــان و فرزندان 
شــاه، چگونگی پرداخت حقوق همسران و بیان حال برخی 
از خواجه ســرایان، آداب و تفریحات اهــل اندرونی و... ارائه 
شده اســت. در پایان کتاب نیز تصاویری از زنان و فرزندان 
ناصرالدین شــاه و برخی از عمارت ها و خانه های شــاهی، 
ضمیمه شــده است. امیر دوســت محمدخان معیرالممالک 
)1233– 12۹1 ش( از رجال دوره قاجار و داماد ناصرالدین شاه 
بوده است. بزرگ ترین پســر دوســتعلی خان، نظام الدوله و 
 ماه نســاء خانم دختر آقــا علی اکبر پیشــخدمت مازندرانی 
)پیشخدمت فتحعلی شاه( بود. او در ده سالگی با عصمت الدوله، 
دختر ناصرالدین شاه از تاج الدوله )دختر سیف اهلل میرزا، پسر 
فتحعلی شــاه( ازدواج کرد. پس از وفات پدر چون رغبتی به  
کار دولتی نداشت، مشــاغل پدری خاندان معیرالممالک را 
که از زمان شــاه سلطان حســین صفوی، متصدی ضرابخانه 
بودند، نپذیرفت و از این رو ناصرالدین شــاه، خزانه داری را به 
امین السلطان و عیارزنی مســکوکات را به امین الضرب واگذار 
کرد. پس از وفات مادرش بدون اجازه شــاه به کربال رفت و از 
راه فروش اموال پدری در کربال مخارج سفر را به  دست آورد و 
از راه مصر راهی اروپا شــد. انتشارات ایران کتاب این اثر را در 

160صفحه منتشر کرده است.

باستانشناسیخلیجفارس
کتاب »بررسی باستان شناسی ساحل 
خلیج فارس« نوشــته  حمید زارعی، 
استادیار پژوهشــگاه میراث فرهنگی 
و گردشــگری، دربردارنده  مطالعاتی 
علمی و میدانی مرتبــط با بندرهای 
نای بند، عسلویه، ســیراف، کنگان و 
َدیّر است. این کتاب از سوی انتشارات 
گنجینه  منتشر شده است. این کتاب در 

چهار فصل به معرفی و بررسی باستان شناختی مناطق یادشده 
می پردازد و مواد فرهنگی و تاریخی به دست آمده را شناسایی و 
بررسی می کند. این اثر آگاهی های جامعی را در اختیار خواننده  
عالقه مند به چنین مباحثــی قرار می دهد. بــرای پی بردن به 
اهمیت علمی و تحقیقی کتاب »بررسی باستان شناسی ساحل 
خلیج فارس« کافی  است اشاره کنیم که تا پیش از چاپ این اثر، 
آگاهی ها درباره  باستان شناسی بنادر عسلویه، سیراف، کنگان و 
َدیّر در ســاحل خلیج فارس محدود به مطالعاتی بود که در سال 
1311شمسی توسط »سر اورل اشتاین«، باستان شناس انگلیسی، 
انجام گرفته بود. حمید زارعی، نویسنده  کتاب، در مقدمه  اثر خود 
اشاره می کند که اشتاین در آن سال ضمن بررسی بخش هایی از 
جنوب شرقی ایران موفق شده بود بقایای باستانی بندر سیراف را 
شناسایی و از محوطه هایی در آن محدوده، بازدید کند. هرچند 
پس از مطالعات اشتاین کاوش های باستان شناسی کم شماری 
در آن گســتره انجام گرفت اما تحقیق کنونی )کتاب »بررسی 
باستان شناسی ساحل خلیج فارس«( نخستین کار علمی بعد از 
انقالب اسالمی است. حمید زارعی، نویسنده  و محقق کتاب، از 
صالحیت علمی برای انجام چنین کار ارزنده و مهمی برخوردار 
است. او دارای فوق دکتری تخصصی باستان شناسی خلیج فارس و 
جزو انگشت شمار باستان شناسانی است که حوزه  مطالعاتی خود 

را به خلیج فارس اختصاص داده است.

جامعهوبازاردرعصرناصری
کتاب » جامعه و بازار در عصر 
ناصری« نوشته فیاض زاهد 
را انتشــارات ایران کتاب در 
460صفحه منتشــر کرده 
اســت. این کتاب تالشــي 
بــرای واکاوی و آشــنایی 
بیشتر با بخش هایی از تاریخ 

اجتماعی ایران در عصر ناصرالدین شــاه قاجار است. 
در این مطالعه محدود ضمن تمرکز بر وضعیت بازار 
و مولفه های اقتصادی، شــیوه معاش و دادوســتد 
اقتصادی، وضعیت آموزش و پــرورش و نهادهای 
اجتماعی مرتبط، زنان و منزلت آنان، پول و مسائل 
مرتبط با آن، تجارت داخلی و خارجی، بیماری های 
واگیردار و... مورد بررســی قرار می گیرد. این کتاب 
درصدد روشن تر نشان دادن وضعیتی است که اجداد 
ما در اوج دوران قاجار با آن مواجه بودند. این رویکرد 
حتی به مــا در درک بهتر نهضت هــا و پویش های 
سیاسی، مذهبی و اجتماعی کمک می کند. در این 
مطالعه تمرکز بیشتری بر بازار شده و نشان می دهد 
که این نهاد اقتصادی چه میــزان تأثیر و کارآمدی 
بر مولفه های اجتماعی داشــته است. بازار به عنوان 
مهم ترین رکن حیات شــهری در دوره باســتان و 
اســالمی عرصه حضور و کوشــش یکی از عناصر 
متشکله اجتماع شهری، یعنی بازاریان اعم از »تجار 
عمده فروش و اصناف خرده فروش« بوده است. چنان 
که می دانیم بازار انبار غله، کارگاه، محل کسب وکار، 

بانک، هسته آموزشی و دینی جامعه بود. 

قمری، دستور ساخت مســجدی را در نزدیکی 
حرم مطهر داد. مســجدی که در سال 821ق، 
ساخت آن به اتمام رسید و بعدها به نام واقفش، 
»مسجد گوهرشاد« نام گرفت. البته گوهرشادآغا 
به غیراز این مســجد، مســجدی را هم در شهر 
هرات ساخت و برای آن مسجد هم مانند مسجد 
گوهرشاد، مستغالتی را وقف کرد. اما نکته جالب 
این است که ظاهرا در سلسله تیموری، ساخت و 
وقف مستغالت توسط بانوان این خاندان مرسوم 
بوده است. زیرا همسر تیمور گورکانی نیز در سال 
801ق ، مسجدی بزرگ و زیبا در شهر سمرقند 
ساخته بود و مستغالتی هم برایش درنظر گرفته 
بود. این مســجد به نام »بی بی خانم« مشــهور 

است.)2(

زنانواقفدردورهصفویه
وقف در ایران پس از اســالم، به ویــژه در دوران 
آل بویه، سلجوقیان و ایلخانان رشد یافت اما در 
دوره صفویه به اوج رســید. در این دوره عالوه بر 
مردان، زنان هم در امور عام المنفعه مشــارکتی 
فعال داشته و در ساخت مدارس، مساجد و تعمیر 
امامزادگان و بقاع متبرکه، نقش پررنگی داشتند. 
به طوریکه قدیمی ترین سند وقفی آستان قدس 
رضوی)ع(، نشان می دهد که بانویی به نام »بیگم 
آغاخانم ذوالفقار« در ســال ۹۹7ه.ق ]در زمان 
پادشــاهی شاه طهماســت اول[، تمامی موضع 
قریه ســلیمان آباد قزوین را، برای آبادانی حرم 
امام رضا)ع( و توسعه حرم و رفاه زائران حضرت 
وقف کرده است.)3( یکی از مهم ترین زنان واقف 
عصر صفوی، زینب بیگم بود. او چهارمین دختر 
شاه طهماسب اول صفوی و عمه شاه عباس اول، 
مقتدرترین زن خاندان دربار او بود. این بانو بناها، 

راه ها، پل ها، کاروانسراها و شفاخانه های متعددی 
از خود به جای گذاشت و در آن زمان، نزدیک به 
صد هزار تومان در این راه خرج کرد! از آن جمله 
کاروانسرایی در راه قزوین به ساوه ساخت که به 
کاروانسرای بیگم معروف بود. عالوه بر آن حمام 
سه ســوق در اصفهان نیز، توســط این بانو وقف 
شده بود. همچنین ایشــان زمین های زیادی را، 
برای مرقد حضرت عبدالعظیم حســنی)ع( در 
شهرری وقف کرد. در مرحله بعد چهارمین دختر 
شاه عباس اول صفوی به نام »حوابیگم« همچون 
عمه اش، از بانوان واقف و نیکوکار بود. او همســر 
میرزارضی شهرستانی معروف به منشی الممالک 
بود و بیشــتر کارهای خیر و عمرانی خود را، در 
شــهر اصفهان دنبال می کرد. او یک مدرســه و 
مسجد در این شهر ساخت که متأسفانه هم اکنون 
از آنها، جز یک ســنگ ســقاخانه، اثری بر جای 
نمانده است. البته وی برای رفاه مردم، عالوه بر 
ساخت حمام، یک تیمچه هم ساخته بود که این 

دو اثر هم هم اکنون تخریب شده است. 
اما بانوی بعدی نیکــوکار صفوی، »مریم بیگم« 
دختر شاه صفی جانشین شــاه عباس اول بوده 
است. از اقدامات خیریه وی، می توان به تأسیس 
مدرســه مریم بیگم در مجاورت چهارراه نقاشی 
شهرستان خوانسار اســتان اصفهان اشاره کرد. 
این مدرسه بعدها به مدرسه راهنمایی حاتم بیگ 
مبدل شد و هم اکنون در اختیار مرکز تحقیقات 
معلمان آموزش و پرورش قرار دارد. مسجد مریم 
بیگم هم در دروازه دولت کوچه مقابل مســجد 
باب الرحمه، از دیگر موقوفات این بانوی نیکوکار 
اســت. وی همچنین موقوفات بســیاری برای 
آبادانی شهر و رفاه طالب حوزه های علمیه معین 
کرد.)4( همچنین »دالرام خانــم« مادربزرگ 
شــاه عباس دوم)1052-1077ق( هم، از زنان 
واقف این سلسله به شمار می رود. او مدرسه جده 
کوچک و جده بزرگ را تأسیس و موقوفاتی نیز 
برای آن قرار داد. مدرســه جده بــزرگ در بازار 
اصلی اصفهــان واقع بود و نهر آبی از وســط آن 
می گذشت و اطراف صحن آن، کاشی کاری شده 
بود. همچنیــن بنای اطــراف آن، در دو طبقه و 
با حجره هایی مخصوص طلبه ها ســاخته شده 

بود.)5(

ازوقفکتاب،تاساختداراالیتام
زنان درباری دوره قاجار نیز به دلیل تمکن مالی و 
البته برخورداری از روحیه دینی، موقوفات زیادی 
از خود به یادگار نهاده اند. فاطمه خانم معروف به 
»انیس الدوله«، یکی از همسران ناصرالدین شاه 
قاجار بود. این بانو بسیار خیرخواه بود و با اینکه 
خداوند به او فرزندی عطا نکرد، اما به دلیل عقل، 
درایت و هوشمندی اش، مورد توجه ناصرالدین 
شاه بود. به همین علت هم مواجب زیادی برایش 
مقرر شده بود که انیس الدوله بیشتر این مقرری 
و ملک و امالک را، به کارهای خیر و عامه المنفعه 
اختصاص می داد. مانند وقف چندین باب مغازه 
در بازار تهران به نفع فقرا، وقف 10 باب مغازه در 
مشــهد برای روضه خوانی در حرم امام رضا)ع(، 
ساخت ضریح نقره برای شهدای کربال، تعمیر در 
نقره و طالکوب مسجد گوهرشاد و از این قبیل. 
البته به همه این موارد، باید ساخت بقعه و گنبد 
برای امامزاده شاهزاده حسین در روستای امامه 
کاشانک و چاپ و توزیع رایگان مجلد مربوط به 
زندگانی حضرت زهرای مرضیــه)س( از کتاب 
ناسخ التواریخ را، در مســاجد و بقاع متبرکه هم 
اضافه کرد.)6( یکی دیگر از بانــوان واقف دوره 
قاجار، خانم جمیله ذوالفقــاری نظام الدوله بود. 
این بانو در اواســط دوره قاجار، در زنجان به دنیا 
آمد. پدرش حسین قلی خان، از متنفذان شهر بود. 
این بانو از محل ارث و مستغالت خود، تصمیم به 
ساخت مسجد و مدرسه ای گرفت که البته قبل 

از اتمام این دو بنا، وفات یافــت. او قبل از فوت 
دخترش قمرتاج را، به عنــوان متولی این دو بنا 
تعیین کرد و دخترش هم با وسواس زیاد، وصیت 
مادر را انجام داد. هم اکنون مدرســه و مســجد 
»خانم« در شهر زنجان، از آثار دیدنی و بسیار زیبا 

محسوب می شود.)7(
اما یکی از مشــهورترین زنان واقف دوره قاجار، 
اشرف الملوک مشهور به »فخرالدوله« از دختران 
مظفرالدین شاه قاجار بود. مادرش سرورالسلطنه 
نام داشــت. او ابتدا نامزد پســر خاله خود دکتر 
محمد مصدق شــد اما عالقه ای به پسرخاله اش 
نداشت! سپس به واســطه رقابت های سیاسی 
وقت، صدراعظم مظفرالدین شــاه یعنی میرزا 
علی خــان امین الدوله، تصمیــم گرفت جهت 
استحکام قدرت خود، با خاندان سلطنتی وصلت 
کند. برای همین فخرالدوله را برای پســر خود 
میرزا محسن خان معین الملک )امین الدوله( که 
دارای همسر بود، خواستگاری کرد! فخرالدوله که 
از نامزدی با پسر خاله راضی نبود، قبول کرد و به 
این وصلت تمایل نشان داد. میرزا محسن خان نیز 
همسر خود را طالق داد و پس از برگزاری جشنی 
باشکوه، عروس و داماد به خانه مشترک رفتند. 
از آن پس بین خانواده سرورالســلطنه و خواهر 
وی نجم الســلطنه ]مادر محمــد مصدق و بانی 
بیمارســتان خیریه نجمیه[، اختالف و کدورتی 

شکل گرفت که هیچ گاه از بین نرفت.
اشــرف الملوک فخرالدوله، اعتقــادات مذهبی 
محکمی داشــت. او در عین حال که یک فعال 
اقتصادی بود و زمین های تحت کشــت فراوانی 
داشت و از این راه ثروت بسیاری به دست می آورد، 
بسیار حســابگر بود. کلیه مخارج منزل، هزینه 
تحصیل و پوشــاک فرزندانش، تحــت ضابطه 
خاصی قرار داشــت. او به هر یــک از فرزندان و 
نوه هایش، مقــرری ماهانه  می داد. هر ســه ماه 
یکبار، فرزندان او پس از امضا کردن صورتحساب، 
مقرری خود را دریافت می کردند. این امر تا پایان 
عمر فخرالدوله ادامه داشت. روایت شده در زمان 
حکومت زاهدی، هنگامی کــه علی امینی وزیر 
دارایی بود، برای اخذ مقــرری ماهانه خود نزد 
مادرش رفته بود. او با کمال تعجب دید که بابت 
حقوق سه ماهه او، فقط دو هزار تومان واریز شده 
است! چون علت تقلیل آن را پرسید، فخرالدوله 
گفت:»یکی از مأمورین مالیه، شش هزار تومان 
از مستأجرین من رشوه گرفت، من آن پول را به 
مســتأجر پس دادم و گفتم از حقوق تو که وزیر 
مالیه هستی کســر کنند، تا بهتر بفهمی مردم 
از دســت مأمورین جنابعالی چه می کشند؟!«. 
او همچنین زمین هایی را در لشت نشاء گیالن، 

برای فقرای منطقه وقف کرد.
فخرالدوله بعد از آشــفتگی وضــع ایران پس از 
جنــگ جهانــی اول و در بحبوحــه اقدامــات 
رضاخان، در حدود 78 دختر و پسر یتیم را تحت 
پوشــش قرار داد و به همراه جمعی از زنان خیر، 
داراالیتامی تأسیس کرد که بعد ها، بنگاه خیریه 
بانوان نیکوکار نامیده شــد. چند تــن از بانوان 
منتســب به خاندان قاجار و دخترش معصومه، 
او را در اداره ایــن بنــگاه خیریــه و نگهداری و 
تربیت کودکان بی سرپرســت یا بدسرپرســت 
یاری می کردند. فخرالدوله در ســال 1334ش 
درگذشــت. او وصیت کرده بود برای او مجلس 
ختمی گرفته نشــود و مخــارج آن صرف امور 

خیریه گردد.)8(

کالمآخر
به طورقطع موارد فوق، تنها نمونه های اندکی از 
انبوه بانوانی هســتند که با وقف امالک و اموال 
خود، به دنبال دستگیری از فقرا و کمک به رشد 

دین و دنیای مردم بوده اند.
*پینوشتهادرگروهتاریخموجوداست.

 آمیزه ای از احساس و نیکوکاری زنانه
 در ادوار تاریخی

نگاهی به نقش بانوان مسلمان ایرانی در گسترش فرهنگ وقف

زنان واقف؛ ایرانی نمادهای نیازسنجی و ابتکار
اندیشههایینوآوروخیراندیش

شاید بهتر باشــد که در باب موضوع یادداشت، از این نکته 
آغاز کرد که حضرت آیت اهلل جــوادی آملی از مراجع تقلید 
حاضر، در متن وقفنامه زمین ارثی خود برای حوزه علمیه 
آمل، چنین مرقوم کرده اند: »مال در اســالم، نماد اقتصاد 
است و تأثیر آن در حریت یک امت و استقالل یک ملت، به 
قدری است که ]خداوند[ سبحان از آن به قیام، ایستادگی و 
مقاومت در برابر حوادث یاد کرد )و ال توتوا السفهاء اموالکم 
التی جعل اهلل لکم قیاما( و فرد یــا جامعه فاقد مال را، از آن 
جهت فقیر می گویند که ستون فقرات آنها شکسته و توان 
قیام در برابر نظام سلطه و استکبار یا طغوای محروم از تقوی 

را ندارد...«.
ایشــان بر این مبنا، وقف را که مزایای اقتصــادی فراوانی 
برای امت اسالم دارد، مقدس شمرده اند ولی عظمت آن را، 
به دلیل دیگری یعنی نیت خالص و به قصد نزدیکی به خدا 
دانسته اند؛ »وقف که نموداری از این رهنمود حیات مستمر 
است، راز تداوم آن تنها این نیست که اصل آن ثابت و در آمد 
آن سیال اســت بلکه قصد قربتی که در آن معتبر و اعمال 
می شود و از این منظر در بخش عبادت های مالی فقه امامیه 
قرار دارد، مایه پایداری آن خواهد بود. نهاد وقف همانند به 
بارآوردن فرزند صالح، ســالک و داعی، محبوب و ماناست 
چنان که همسان سنت صحیح و ماندگار است، لذا این امور 

در کنار هم قرارگرفته اند... .«
حال بر این اســاس، باید به نیت های پــاک واقفان به ویژه 
بانوان واقف، برای کمک به نیازمندان و ارتقاي سطح علمی 
مســلمانان و رشــد دانش دینی، رفاه عمومــی و نیازهای 
هموطنان شان در طول تاریخ ایران زمین آفرین گفت. با این 
همه باید انصاف داد که اگر در تاریخ بیشتر نام زنان  درباری 
به عنوان واقف ثبت شده است، قطعا به این معنا نیست که 
سایر اقشار بانوان، سهمی در سنت حسنه وقف نداشته اند، 
بلکه این موضوع به این دلیل بوده است، که بانوان درباری 
از تمکن مالی باالتری نســبت به عموم بانوان هم عصر خود 
برخوردار بوده اند وگرنه قدرمســلم بانوان بسیاری بوده اند 
که در اعصــار مختلف تاریخ ایران، امــوال و امالک خود را 
)هرچند به میزان کم( وقف برآورده شدن نیاز مردم کرده اند 
ولی به علــت عدم ثبت وقفنامه یــا عدم نگهداری صحیح از 
وقفنامه های ایشان، امروز ردپای آنها در تاریخ کمتر دیده 
شود. این موضوع در عداد ســایر وقایعی است که در تاریخ 
گذشــته ایران، اســناد مکتوب آن کمتر مورد صیانت قرار 
گرفته است. با این همه با گسترش ارتباطات و رسانه ها در 
دهه های اخیر، انبوه اسناد ثبت شده از وقفنامه های بانوان 
در سازمان اوقاف، نشان می دهد که بانوان بسیاری از اقشار 
متمکن، متوسط مالی و حتی از اقشــاری که تمکن مالی 
آنچنانی نداشــته، با وقف اموال و امالک خود در این عرصه 
ورود کرده اند و همچنان به این اقدام دینی و انسانی، رغبت 

نشان می دهند.

جالب اســت که پس از پیروزی انقالب اســالمی، عالوه بر 
رشد فراوان وقفیات، شــاهد تنوع انواع وقف، با نیات بعضا 
متفاوت و جالب بانوان واقف نیز بوده ایم؛ از ســاخت و وقف 
مجتمع های درمانی و آموزشــی، تا وقف یک سیم کارت و 
گوشــی تلفن همراه برای انجام کارهــای فرهنگی در یک 
بقعه متبرکه! از وقف یک دستگاه بلندگو برای جلسه قرآن 
زنانه محله تا وقف یک خانه توســط مادر یکی از شــهدای 
دفاع مقدس، برای گسترش فعالیت های فرهنگی بسیجیان 
یک مسجد. از وقف یک منزل در خرمشهر برای حمایت از 
تحقیقات و پژوهش های دانشمندان جوان ایرانی در رشته 
انرژی هسته ای، تا وقف یک خانه در جمکران برای گسترش 
فرهنگ مهدویت.  از وقف 100درخت یک باغ برای تامین 
هزینه ازدواج طــالب در کرمان تا وقف یــک مغازه برای 
گســترش فرهنگ کتابخوانی. این همه نمادی از اندیشه 
مبتکر و ذوق سرشار زنان فرهیخته کشــورمان به شمار 
می رود؛ نیت هایی که نشان می دهد بعد از انقالب و تاسیس 
نظام اسالمی، بانوانی از اقشار گوناگون، با ابتکار و شناسایی 
مسائل و نیازهای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی اطراف 
خود ]در حد توانایی مالی شخصی[، سعی کرده اند عالوه 
بر باز کردن  گره ای از مشــکالت مردم و کشــور، باقیات و 
صالحاتی از خویش برجای بگذارند و در راستای توسعه این 

فرهنگ و سنت حسنه، کوشش کنند.

زکیهعاقلی؛تاریخ پژوهنگاه

زناندورهقاجارکهپوششآندورهرابهسردارند

انوشهمیرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

فخرالدوله بعد از آشــفتگی وضــع ایران 
در دوره جنگ جهانــی اول و در بحبوحه 
اقدامات رضاخان، در حــدود ۷۸ دختر 
و پسر یتیم را تحت پوشش قرار داد و به 
همراه جمعی از زنان خیــر، داراالیتامی 
تاســیس کــرد کــه بعد هــا، بنــگاه خیریه 
بانــوان نیکــوکار نامیــده شــد. چنــد تــن 
از بانــوان منتســب بــه خانــدان قاجــار و 
دختــرش معصومــه، او را در اداره ایــن 
بنگاه خیریه و نگهداری و تربیت کودکان 
بی سرپرســت یــا بدسرپرســت یــاری 

می کردند

وقفدراســالم،یکیازاقداماتتحسین
شدهایاســتکهمنافعفراوانیبرایعموم
مردموجامعهاسالمیبهدنبالدارد.ازقرون
اولیهاسالم،مسلمانانزیادیبرایبرآوردن
نیازهایمردم،امــوالوامالکخودراوقف
میکردهاند.درایرانهماینســنتحسنه،
ازهمانزمانجاریبودهاست.دراینمیان
اما،بانوانواقفزیادینیزهستندکهبانثار
مایملکخویش،درپیکمکبهنیازمندان
بودهاندیاباساختمسجد،مدرسهو...ووقف
مستغالتومنابعیبرایآن،موجباترشد
ایمانیمســلمانانرافراهممیآوردهاند.در
مقالهپیآمدهوبهگونهایمختصر،اشارهای
داشتهایمبهزناننیکوکاریکهباوقفاموال
وامالکخود،اثریدرتاریخدینیمابرجای

گذاشتهاند.

موقوفاتسیدهالنساءالعالمین)س(
»وقف« در لغت، به معنای حبس کردن، توقف، 
ایســتادن و منحصر کردن چیزی به کســی 
اســت. اما وقف در اصطالح فقهــی، به معنای 
حبس مایملــک و جلوگیری از نقــل و انتقال 
آن به دیگری، چه از طریــق خرید و فروش و 
چه از طریق بخشش اســت تا منافع آن برای 
تأمین نیازهای مردم مصرف شود.)1( »وقف« 
در اسالم، جایگاه بسیاری باالیی دارد و مسلما 
در طــول تاریــخ آن، زنان و مردان بســیاری 
بوده اند که با وقف اموال و امالک خود، ســود و 
منافع زیادی به بندگان خدا رسانده اند و باعث 
پیشرفت مادی و معنوی مردم شده اند. براساس 
حدیثی از امام رضا)ع(، ام االئمه حضرت زهرای 
مرضیه)س(، یکی از بانوان پیشگام صدر اسالم 
در امر وقف بوده اند. در این حدیث، شخصی از 
امام رضا)ع( درباره باغ های هفت گانه ای که از 
حضرت رسول اعظم)ص( به حضرت زهرا)س( 
ارث رسید، می پرسد و حضرت در جواب سؤال 

او فرموده اند:
»آنها وقف بودند و رســول خــدا از محل درآمد 
آنها، مخارج مهمان های خــود را تأمین می کرد 
و هنگامی که رحلت کــرد، عباس عموی پیامبر 
درباره آنها با حضرت فاطمه به خصومت پرداخت 
و حضرت علی)ع( و ســایرین شهادت دادند که 
آنها وقف حضرت فاطمه بوده است و آنها عبارتند 
از: دالل، عواف، حســنی، صافیه، مال ام ابراهیم، 

مبیت و برقه«. )کافی، جلد7، ص 47و 48( 

زنانایلخانی،ازوقفچاهوقناتتامسجد
یکی از وقفیات مهم در قرون گذشته، حفر چاه، 
قنات، تأمین آب آشامیدنی و آب کشاورزی مردم 
در ایران بوده اســت. جالب اســت که نخستین 
ســند وقفی در ایران که واقف آن یک خانم بوده 
نیز، مربوط به بانویی به نام »خدیجه بنت ربیعا« 
است که نزدیک به هزار ســال پیش، در قزوین 
زندگی می کرده و قناتی را وقف کرده اســت. اما 
بعد از این سند، عمده ســندهای قدیمی وقفی 
که توسط یک بانو وقف شده است، به زنان دوره 
ایلخانی به ویژه زنان درباری دوره تیموری تعلق 
دارد. »گوهرشادآغا« همســر شاهرخ تیموری، 
بانویی شیعه و بســیار معتقد بود. او دستور داده 
بود که معماران، به عمران حرم مطهر امام هشتم 
علی بن موســی الرضا)ع( بپردازند. همچنین به 
دستور او در داخل حرم، دارالحفاظ، دارالسیاره، 
دارالتوحید و دارالضیافه ساخته شد تا زوار جایی 
برای غذاخوردن، استراحت کردن و مکانی برای 
قرآن خوانی و پرسش و پاسخ دینی داشته باشند. 
این بانــو همچنین در ابتدای قــرن نهم هجری 

بایــد انصــاف داد کــه اگــر در تاریــخ، بیشــتر نام 
زنان دربــاری به عنوان واقف ثبت شــده اســت، 
قطعا به این معنا نیست که سایر اقشار بانوان، 
سهمی در سنت حســنه وقف نداشــته اند بلکه 
به ایــن دلیل بوده اســت کــه درباریــان از تمکن 
مالی باالتری نســبت به عموم بانــوان هم عصر 
خــود برخــوردار بوده انــد وگرنه بانوان بســیاری 
بوده انــد کــه در اعصــار مختلــف تاریــخ ایــران، 
اموال و امــاک خــود را وقف برآورده شــدن نیاز 

مردم کرده اند
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جشنواره ای به وسعت موسیقی ایران

جشنواره های موسیقی نواحی تضمینی برای ماندگاري
موسيقي بومي ناشناخته مانده است

دومین جشنواره ملی موســیقی و آیین های 
موســیقایی نواحی ایران در حالی ۲۵ تا ۳۰ 
اردیبهشت ماه در شهر شیراز برگزار می شود که 
بخش خصوصی در قالب مؤسسه فرهنگی هنری آوای هنر 
ایل قشــقایی با توجه به ظرفیت ها و داشته های موسیقایی 
و فرهنگی شهر شیراز و دیگر اســتان ها اقدام به راه اندازی 
چنین جشنواره موسیقایی کرده است در واقع حضور بخش 
خصوصی را می تــوان در برگزاری یک رویــداد آغاز خوبی 
برای ورود و حمایت این بخش از گنجینه ملی موســیقی 

ایران دانست.
آرش صفری، مدیر اجرایی این جشــنواره بر این باور است 
که شیراز به خاطر شرایطی که ازگذشــته داشته و معروف 
به پایتخت فرهنگ و تمدن ایران است ظرفیت های زیادی 
دارد برای اینکه هر ساله میزبان برگزاری جشنواره هایی از 
این دست باشد. وی دراین باره می گوید: از آنجا که بستر الزم 
با توجه به تنوع قومیتی که در خود شهر شیراز و استان فارس 
فراهم است و شــیراز هم که یکی از جاذبه های گردشگری 
ایران است فکر می کنم اگر این اتفاق بیفتد ظرفیت این را 
دارد که مخاطب جذب کند و شیراز را تبدیل به مرکزی برای 

برگزاری جشنواره های این چنینی کند.
طی ســالیان اخیر با ورود انواع موســیقی ها کــه برخی از 
آنها نامناسب هســتند و عدم معرفی موسیقی نواحی و نیز 
عدم حمایت دولت از ترویــج این ژانر از موســیقی، مردم 
سرزمین مان شناخت کمی از موســیقی بومی ایران دارند 
که شاید بتوان با برگزاری جشــنواره های متعدد تا حدی 
این معضل را کاهش داد. آرش صفری که ســابقه برگزاری 
جشنواره های متعددی را در مؤسسه فرهنگی هنری آوای 
هنر دارد در این باره می گوید: متأســفانه موسیقی اقوام ما 
کمی ناشناخته اســت و مخاطب خیلی موسیقی بومی را 
نمی شناســند و متأسفانه طی سالیان گذشــته به این ژانر 
از موسیقی آنطور که باید پرداخته نشده و هنوز نیاز به این 
است که در این زمینه کار شــود در واقع باید  ابتدا این نوع 
موسیقی، فرهنگ ها و آیین ها را بشناسانیم و سپس با ورود 

بخش های خصوصی اقدام به برگزاری جشنواره ها کنیم.
وی ادامه می دهد: در شــرایط امروزی مردم تعداد کمی از 
موسیقی های قوم ها را می شناسند و با اکثریت آنها آشنایی 
ندارند و همین مســئله کار را ســخت می کند. درحالی که 
اگر برگزاری چنین جشــنواره هایی تداوم داشته باشد هم 
به شناساندن این موســیقی ها و هم به حفظ این گنجینه 
ارزشمند که نسل به نسل با مشقت های فراوان به دست ما 
رسیده است، کمک می کند و هم اینکه هنرمندانی که در این 
زمینه کار می کنند را دلگرم و ترغیب می کند که هنرشان را 
ادامه دهند و به نسل های بعدی برسانند در واقع باید در این 

زمینه فرهنگسازی صورت گیرد که تا به حال نشده است.
صفری با اشاره به عدم حمایت سایر ارگان ها در برگزاری این 
جشنواره می گوید: ما این روند و حرکت را شروع کرده ایم و 
امیدواریم که از ما حمایت شود ولی متأسفانه جز اداره کل 
فرهنگ و ارشاد استان ارگان های دیگر به هیچ عنوان حاضر 

نشدند کنار ما باشند و ما را کمک و همراهی کنند.
جشنواره موسیقی نواحی شیراز دومین دوره خود را تجربه 
می کند که البته در قیاس با دوره اول که ۳سال پیش برگزار 
شــده تفاوت های چشــمگیری دارد. صفــری در این باره 
می گوید: در دوره اول ۱۴ گروه حضور داشــتند و ما در این 
جشنواره شــاهد حضور ۱۸ گروه از نقاط مختلف هستیم. 
همچنین بخش پژوهشی به این دوره اضافه شده و قرار است 
کارگاه های جانبی با حضور استادان بزرگ و دانشگاه برگزار 
شود.در طول برگزاری جشنواره نیز تمامی اجراها به صورت 
صوتی و تصویری ضبط می شود و درپایان جشنواره به صورت 
مجموعه صوتی وتصویری در اختیار عالقه مندان قرار خواهد 
گرفت. همچنین درنظر داریم کتاب جشنواره را با دربرگیری 

مقاالت پژوهشی آماده و منتشر کنیم.
گروه های موســیقی نواحی در بهترین زمان فصلی مهمان 
شیراز هستند.فصلی پر از توریست های داخلی و خارجی که 
می توان با برنامه ریزی منسجم و حضور ارگان های مرتبط 
عالوه بر شناساندن موسیقی قومی ایران در جذب گردشگر 
نیز موفق تــر عمل کرد. مدیــر اجرایی دومین جشــنواره 
موســیقی نواحی شــیراز در این خصوص معتقد است که 
برگزاری جشــنواره هایی از این دســت می تواند در جذب 
گردشگر بسیار مؤثر باشند ولی زیرساخت های الزم؛ فراهم 
نیست و عدم شناختی که مردم از موسیقی نواحی دارند در 
شرایط کنونی جوابگو نیست ولی اگر ادامه دار باشد به نظر 
می رسد این قابلیت وجود دارد که شیراز به مرکز برگزاری 
چینین جشــنواره هایی تبدیل شــود. وی ادامه می دهد: 
اردیبهشــت یکی از بهترین زمان ها برای ســفر به شیراز 
است به خاطر جاذبه ها و آب و هوای شیراز و اگر این کمک 
و حمایت باشد که بتوانیم در قالب جشــنواره ها موسیقی 
نواحی را معرفی کنیم و به مخاطبان بشناســانیم قطعا در 
آینده ای نه چندان دور می تواند درجذب گردشگر داخلی و 
خارجی تأثیر بگذارد چرا که موسیقی ما خیلی قابلیت دارد 
ولی متأسفانه هیچ وقت به آن پرداخته نشده وسعی نشده 

این ژانر را به مخاطب بشناسانند.
یکی از مشکالت و معضالت جشنواره های هنری خصوصا 
موسیقی عدم تداوم آن است که متأسفانه به دالیل گوناگون 
ازجمله تغییــر مدیریت فرهنگــی برگزاری هــر رویداد 
موسیقایی دستخوش ســلیقه های فردی می شود اما شاید 
ورود بخش خصوصی به برگزاری جشــنواره های موسیقی 
را بتوان اتفاق خوشایندی جهت تداوم آنها دانست اما اینکه 
چه فاکتورهای نیازمند این تداوم اســت نیز بســیار حائز 
اهمیت است. مدیر اجرایی دومین جشنواره ملی موسیقی 
و آیین های موســیقایی نواحی دراین باره می گوید:کمیت 
و کیفیت برگزاری جشــنواره، درنظر گرفتن  شأن و منزلت 
هنرمندان شــرکت کننده و نیز تنوع در برنامه های اجرایی 
برای مخاطبان ازجمله مواردی است که ما برای جشنواره 
و خصوصا برای تــداوم آن درنظر گرفته ایم. خوشــبختانه 
ظرفیت برگزاری جشــنواره های متعدد هم در شیراز و هم 
در اســتان های دیگر وجود دارد و فکر می کنم بشود با یک 
برنامه ریزی مناســبت آنها را تــداوم داد. صفری همچنین 
معتقد است که تعدد جشنواره ها به معرفی و شناسناندن هر 
چه بیشتر موسیقی نواحی کمک می کند و باعث بقا این ژانر 

از موسیقی می شود.

پالی فينک بزرگ
»پالی فینک بزرگ« نوشته 
»الی بنجامین« اســت که با 
ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی 
توسط نشر افق منتشر شده 
است. این پالی فینک افسانه ای 
کیســت که بچه ها از او یک 
قهرمان ساخته اند؟ کیتلین 
در مدرسه ای کوچک ثبت نام 
می کند که کالس هفتم اش 

فقط ۱۰دانش آموز دارد و تمام دانش آموزها از پسری 
به  نام پالی فینک حرف می زنند. پالی که سال گذشته 
در این مدرسه  درس می خوانده و باعث تمام اتفاق های 
عجیب و غریب، بامزه و درعین حال دردسرساز بوده، 
ناگهان غیبش زده. حاال کیتلین، مسئول برگزاری رقابتی 
می شود تا پالی فینک بزرگ بعدی را انتخاب کنند. الی 
بنجامین، نویسنده کتاب های کودک و نوجوان که در 
خانه ای قدیمی در حومه نیویورک بزرگ شد، بیشتر 
دوران کودکی اش را در طبیعت گذراند و عاشق بازی 
با حشــرات و قورباغه ها بود. رمان عروس دریایی او در 
فهرست پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز قرار 
گرفت و رمان پالی فینک بزرگ در سال ۲۰۱9از سوی 
مجله پابلیشرز ویکلی و کرکس ریویو به عنوان بهترین 
رمان سال برگزیده شد. رمان  های او به ۲۵زبان ترجمه 
شــده اند. الی بنجامین اکنون در شهر ویلیامزتاون در 
ایالت ماساچوست زندگی می کند. او دانش آموخته کالج 
گرینل در ایالت آیوواست. نشر افق به تازگی این رمان 
۴۰۸صفحه ای را در هزار نسخه، به بهای ۱۲۰هزار تومان 

منتشر کرده است.

معرفي کتاب

تازه ها

پیشخوان

گــپ

دل ما
»دل ما« نوشــته »گی دو موپاسان« را 
محمود گودرزی به فارســی برگردانده 
و به تازگی از ســوی نشــر افق منتشر 
شده اســت. دل ما آخرین رمان گی 
دو موپاســان، نویسنده ناتورالیست 
فرانسوی، داســتان زندگی مردی 
متشــخص و ثروتمند به نام آندره 
ماریول را روایت می کند. او دلباخته 

زنی در پاریس اواخر قرن نوزدهم می شــود؛ زنی که عاشق 
کسی نیست جز خودش. وجود نامه ها، نشانه ها، دیدارهای 
پنهانــی و نگاه هایی که باید مثل راز ســربه مهر بمانند، در 
بســیاری از آثار ادبی بــا درونمایه های عاشــقانه، پررنگ 
بوده اند. آنچه در رمان دل ما نوشــته »گی دو موپاســان« 
فضای متفاوتی ایجاد می کند، تالش هایــی برای بیان آن 
ابعادی از شخصیت است که افراد تمام عمر وانمود کرده اند 
وجود ندارد. تظاهر به دوســت داشــتن دیگــری و تمایل 
دیوانه وار به دوست داشته شــدن؛ نیاز به مورد توجه بودن، 
درحالی که شاید کسی توان رویارویی با واقعیت درونی آن 
فرد را ندارد. این تضاد در رمان دل ما قابل لمس است. میشل 
که ظرافتش در چهــره و کالم، در نگاه اول همه را مجذوب 
می کند، در درونش غرور و خودشیفتگی، جای مهر و محبت 
را گرفته است. میشل و آندره ماریول بارها با یکدیگر دیدار 
می کنند و دوباره به درون خویش و به گوشــه های تنهایی 
همیشگی شــان پرت می شــوند. این دیدارهــا در نهایت 
ماجراهایی غیرقابل پیش بینی برای آنها رقم می زند. محمود 
گودرزی، مترجم زبان فرانسوی در ترجمه دل ما کوشیده 
تصاویر ذهنی نویسنده را با شرح جزئیات به شکل قابل درکی 
منتقل کند. نشر افق این رمان ۲۴۰صفحه ای را با شمارگان 

هزار نسخه، به بهای ۸۵هزار تومان منتشر کرده است.

سحر طاعتیگفت وگو
روزنامه نگار

با توجه به گستردگی موسيقی نواحی 
و تکثر گروه های موسيقی در هر منطقه، انتخاب 
گروه ها از هر قومی بر چه اساسی صورت گرفته 

است؟ 
از آنجا که برای این جشنواره زمان مان محدود بود و 
فرصت فراخوان نداشتیم براساس مطالعات و تجربیات 
طی سالیان گذشته و مشورت با پژوهشگران و استادان 
حوزه های مربوطــه یکی از شــاخصه هایمان را در 
این جشــنواره عمدتا حضور افرادی درنظر گرفتیم 
که در ســال های گذشــته کمتر حضور داشته و یا 
در جشنواره های سراســری فرصت حضور کمتری 
یافته اند، البته با درنظر گرفتن استانداردها و توانایی 
اجرایشــان و از طرفی دیگر اســتادانی که چندین 
سال از جشنواره های نواحی دور بودند؛ به طور مثال 
استادی چون عاشیق حسن اسکندری که به نوعی از 
شناسنامه های معتبر موسیقی آذربایجان بوده و در 
سال های اخیر کمتر به دالیل مختلف در جشنواره های 
موســیقی نواحی به روی صحنه رفته اندکه البته در 
جشنواره  نواحی سال گذشته که جناب دکتر مرآتی 
دبیر بودند و بنده هم در هیات انتخاب حضور داشتم 
در خدمتشان بودیم و یا گروه موسیقی و آیین های 
موسیقایی کرمان که ازجمله گروه های بسیار باسابقه 

در سال های دور بوده اند.
مــورد دوم با توجه بــه درنظر گرفتــن مهم ترین و 
غنی ترین رپرتوار موسیقی هر منطقه گروه هایی از 
آن منطقه را که توانمندتر باشند و اعضایش مسلط 
و دارای درجه کیفی خوب اجرایی باشند برگزیدم. در 
واقع انتخاب هایمان را بر این اساس صورت دادیم که 
هم به نوعی تکرار افراد به صورت متوالی نباشد و هم با 
توجه به مرتبه استادی و چهره بودن، افرادی باشند که 
در کنار متخصص بودن، تسلط کافی بر رپرتوار اصلی 

منطقه خود داشته باشند.
موســيقی نواحی ما چقدر قابليت 
برگزاری جشــنواره های متعدد را در طول سال 
و در مناطق مختلف دارد و آیا برگزاری چندین 
جشنواره با رویکردهای متفاوت به نفع موسيقی 
است و یا بهتر است همه با یک بودجه در قالب یک 

جشنواره مشخص برگزار شود؟ 
ما در ایران تنوع موسیقایی، فرهنگی و خرده فرهنگ ها 
و اقوام بسیاری داریم و می توان گفت بعضا در پهنای 
یک قاره به اندازه کشورمان تنوع فرهنگی وجود ندارد 
و ارائه همه این فرهنگ ها و تنوع شان می تواند تأثیرات 
اجتماعی، فرهنگی و حتی توریستی و اقتصادی را به 

همراه داشته باشد.
کمیت و تعداد یک امر مفید است ولی درصورتی که 
کیفیت و استاندارد علمی و پژوهشی آن فستیوال ها 
به خوبی لحاظ شــود؛ یعنی اگر کمیت زیاد باشد اما 
زیرساخت های پژوهشی و علمی اش مناسب نباشد و 
از لحاظ محتوا خروجی خاصی هم نداشته باشد حتی 
می تواند لطمه هم بزند ولــی اگر این کمیت و تعداد 
فستیوال ها در کنار استاندار دهای علمی، پژوهشی 
و آکادمیک برگزار شود آن هم در گستره جغرافیایی 
مثل ایران، بــدون هیچ گونه تعصبــی، اگر صدها و 
صدها فستیوال دیگر هم برگزار شود باز هم کم است؛ 
چرا که ما به قدری تنوع موســیقایی و فرهنگی در 
مناطق مان داریم که حتی برخی از آنها به روی صحنه 
هم نرفته اند و سالیان سال می تواند این مسئله با تنوع 
فستیوال ها ادامه پیدا کند. اما درخصوص بودجه باید 
گفت که بودجه ای که هم اکنون برای جشنواره های 
موسیقی نواحی وجود دارد برای جشنواره موسیقی 
نواحی، بخش نواحی جشــنواره موســیقی جوان و 
جشنواره موسیقی فجر است و اگر این بودجه بخواهد 
در همین حد، فستیوال های دیگر را هم هدایت کند 
طبیعتا کافی و مناسب نخواهد بود. به هرحال بودجه 
ویژه ای با نگاه ویژه ای بایســتی برایش درنظر گرفته 
شود، مثل خیلی از کشــورهای دیگر وزارتخانه های 
دیگری بیایند درصدی را جهت حمایت امور فرهنگی 
اختصاص دهند که در این صورت می توان در مرکز 

گفت وگو با پژوهشگر موسیقی فولکلور و دبیر جشنواره ملی آیین های موسیقایی نواحی ایران

گابریل المبر
رمــان »گابریــل المبر« نوشــته 
»الکساندر دوما« با ترجمه محمود 
گودرزی، به تازگی از سوی نشر افق 
منتشر شده است. الکســاندر دوما 
در زمــان اقامتش در شــهر تولون 
با مــردی محکوم به اعمال شــاقه  
مواجه می شود که چهره اش برای او 
آشناست. تالش ذهنی نویسنده برای 

بازشناختن محکوم بی نتیجه می ماند تا اینکه خود زندانی 
نام سابقش را فاش می کند. با این اتفاق دوما غرق خاطرات 
و سرگذشت عجیب این مرد می شود. در پشت جلد کتاب، 
بخشی از کتاب آمده اســت: »هرچه بیشتر به این مرد نگاه 
می کردم، بیشتر به نظرم می رسید در گذشته ای نه چندان 
دور، به نحوی در زندگی ام دخالت کرده است. کجا؟ چطور؟ 
این چیزی بود که به یاد نمی آوردم. جست وجوی لجبازانه 
حافظه ام ،۳ ۲ســاعت وقت گرفت، بی آنکه نتیجه ای در پی 
داشته باشــد. مرد محکوم نیز به نوبه خود از نگاهم پرهیز 
می کرد و کم کم از تأثیری که گویا این نگاه بر او می گذاشت 
معذب شــدم و همتم را صرف این کردم کــه به موضوعی 
دیگر بیندیشــم اما همه می دانند که ذهن وقتی بخواهد به 
مردی توجه کند چقدر مستبد است. خواه ناخواه دوباره به 
او فکر می کردم... .« دوما به خاطــر رمان های ماجراجویانه 
فراوانش یکی از مشهورترین نویســندگان فرانسه به شمار 
می رود. بســیاری از رمان های او، از قبیل »سه تفنگدار«، 
»ملکه مارگــو« و »گردنبند ملکه« رمان هایــی دنباله دار 
و سریالی هســتند. او عالوه بر رمان نویســی، مقاله نویس، 

نمایشنامه نویس و خبرنگار پرتوانی بود.
نشر افق این رمان ۱6۸صفحه ای را با شمارگان هزار نسخه، 

به بهای ۵۵هزار تومان منتشر کرده است.

 آرش صفری؛ پژوهشگر

طی دهه های اخير با همت پژوهشگران و فعاالن موسيقی نواحی و البته با مشارکت و همراهی بخش های 
دولتی و گاه خصوصی، جشنواره هایی مختص موسيقی نواحی برگزار شده که در این ميان می توان به جشنواره 
موسيقی نواحی کرمان، جشنواره موسيقی آیينه دار، بخش نواحی جشنواره موسيقی جوان و بخش موسيقی 
نواحی جشنواره موسيقی فجر اشاره کرد اما آنچه حائز اهميت است برگزاری جشنواره هایی در ابعاد جشنواره های دولتی برای این ژانر از موسيقی در استان های 
مختلف است که با بضاعت خود سعی در معرفی و حفظ آیين های موسيقایی خود کرده اند. جشنواره ملی موسيقی و آیين های موسيقایی نواحی ایران یکی از همين 
جشنواره هاست که با ورود بخش خصوصی قرار است آیين ها موسيقایی نواحی مختلف را در شهر فرهنگی شيراز کنار هم قرار دهد و با برگزاری مباحث پژوهشی 
به هر چه بهتر شدن شرایط این نوع موسيقی کمک کند. این دوره از جشنواره تالش دارد اصيل ترین و ناب ترین گونه های موسيقی و آیين های موسيقایی اقوام 
ایرانی را با اولویت حفظ اصالت ها و ترویج فرهنگ غنی ایرانی جهت مخاطبان تخصصی و عام به بهترین شکل ممکن معرفی و به نمایش بگذارد.  به مناسبت برگزاری 
این جشنواره، دامون شش بلوکی، پژوهشگر موسيقی فولکلور و نوازنده، به پرسش های همشهری درباره چگونگی برگزاری این دوره جشنواره پاسخ داده است.

جشنواره موسيقی نواحی شيراز بر چه 
اساسی و با چه ایده ای شکل گرفته است؟

من طــی ســالیان گذشــته هم در 
قالب های اجرایی بــا همکاری گروه 
حاوا پروین بهمنی و دیگر گروه ها چون  
ســازی نه نواحی ایران و همینطور در دوره هایی به 
عنوان شورای علمی و سیاستگذاری و هیات انتخاب 
در جشنواره های مختلف موســیقی نواحی حضور 
داشــته ام. همینطور در بســیاری از جشنواره های 
مرتبط با موســیقی نواحی تجربه همکاری به طرق 
گوناگونی با اســتادان و پژوهشــگران و بســیاری 
پیشکســوتان این حوزه در ایــران و همکاری های 
بلندمدتی با فســتیوال های بین المللی و اســتادان 
عمدتا حوزه آســیای میانــه و خصوصا بخش های 
دانشگاهی و کنسرواتوارهای ترکیه نظیر فستیوال 
جهانی فرهنگ و ادبیات و موسیقی توسط دانشگاه 
آتاتورک ترکیه و کنسرواتوار کارس به همراه استادانی 
چون ژان دورینگ را داشته ام. همواره و همیشه درباره 
پتانسیل موسیقی بومی و نیازمندی های این حوزه 
مباحثی را مطرح و درباره موضوعات مربوطه رایزنی 
می کردیم. در شــرایط کنونی به ایــن فکر کردیم 
که شیراز شهری است با ســابقه فرهنگی، موقعیت 
اقلیمی و تنوع فرهنگی و با داشــتن اقــوام فارس، 
ترک لر بویراحمد، عرب از ایل خمســه و قشــقایی 
که می تواند مرکزیت خوبی بــرای برگزاری چنین 

جشنواره ای باشد.
چقدر بخش دولتی می تواند در تعامل با 
بخش خصوصی و مؤسسات در هر چه بهتر برگزار 

شدن جشنواره های موسيقی مؤثر عمل کند؟
در کشور ما بخش دولتی مرتبط در زمینه برگزاری 
جشنواره های موســیقی، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هر استانی است که البته عموما از لحاظ بودجه 
با توجه به گستره  فعالیتی شان دارای کمبود بودجه 
و دچار مشکالت مالی هستند و عموما هم ثروتمند 
نیستند اما با حضور و حمایت نهادهای دیگر می توانند 
این روند را ادامه دار کنند؛ چون همه جای دنیا خصوصا 
شهرها و کشورهای موفق، شهرداری ها بیشتر امور 
فرهنگی و مباحث فولکلورها و فرهنگ شــفاهی و 
یا حتی فرهنگ هــای مربوط به گســتره  فرهنگی 
بین الملل را با نگاه میراث ناملمــوس جهانی توجه 

می کنند و با درنظر گرفتن بودجه به آنها می پردازند.
در ایران نیز برای بسیاری از ارگان ها بودجه ای برای 
پرداخت به امور فرهنگی تعریف شــده اســت که 
می توانند قطعا بخشــی از آن  را در زمینه موسیقی 
نواحی که کمپلکسی از آیتم های مختلف فرهنگی 
اعتقادی و آیینی و فرهنگ شفاهی است هزینه کنند؛ 
چراکه تفاوت ویژه ای که این ژانر از موسیقی با بقیه 
دارد این اســت که تمامی حوزه های فرهنگ و هنر، 
علوم انســانی و اجتماعی را در بخش محتوایی خود 
دارد؛ به عنوان مثال موســیقی عاشیقی در موسیقی 
آذربایجان یا دیگر اقوام دارای این رپرتوار مهم فقط 
صرف یک بخش سازی - آواز  نیست بلکه در دل خود 
منظومه های داستانی با قالب های مختلف را دارد که 
این منظومه ها حوزه تاریخ شفاهی و مکتوب و مباحث 
زبان شناســی را دربرمی گیرد؛ یعنی یک مجموعه 
فرهنگی، هنری و اجتماعی است و خود همین برای 
همه دولت ها و حکومت ها در حکم سرمایه ای بسیار 
مهم معنوی است که از تمامی این ظرفیت ها می توان 
با مشــارکت و همراهی نهادهای مختلف استفاده و 

بهره برداری کرد.
کشورهایی که ســاالنه ده ها فســتیوال و کارناوال 
موسیقی فقط برای یک نوع ژانر موسیقی شان برگزار 
می کنند وسعت داشته های موسیقایی و فرهنگی شان 
حتی به اندازه کل موسیقی جنوب خراسان تنوع ندارد 
ولی برای همان یک سبک نیز شاهد برگزاری چندین 
جشــنواره، ســمینار و ...  در ابعاد ملی و بین المللی 
در طول ســال هســتیم و این درحالی است که ما 
می توانیم با این همه تنوع موسیقی در کشور ساالنه 

بهره برداری های فرهنگی باالیی داشته باشیم.
در حوزه مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بخش 
زیادی انرژی و بودجه ســاالنه صــرف جلوگیری از 
وجود فرهنگ های نازل و موســیقی های نامناسب 
می شــود اما زمانی می توانیم جلوی این تهاجم را به 
بهترین شکل بگیریم که یک جایگزین با ریشه های 
فرهنگی داشته باشیم که البته در دولت سیزدهم و 
با رویکردی که از جناب آقای دکتراسماعیلی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد شــاهد هستم موسیقی نواحی جزو 
اولویت ها و سیاستگذاری شان است و این نگاه از جانب 
ایشان به عنوان مدیر ارشد فرهنگی کشور جای بسیار 

خوشبختی و امیدواری دارد.
برای ایــن دوره از جشــنواره به چه 
بخش هایی از موســيقی نواحــی پرداختيد و 
گروه ها چه نوعی از موســيقی قوم خودشان را 

اجرا می کنند؟ 
در دهه های گذشــته عمدتا جشنواره های موسیقی 
نواحی بــدون عنوان خاصــی برگزار می شــدند و 
راویان هر منطقه در بخش اجراها عموما به انتخاب 
خودشــان رپرتواری را اجرا می کردند. در مقایســه 
جشنواره های متداول داخلی با سایر جشنواره های 
کشورهای همسایه می دیدیم در کشورهایی که در 
حوزه فرهنگ موســیقایی برنامه و چشم اندازهای 
بلندمدت و موفق دارند ازجملــه آذربایجان به طور 
مثال سمینار کوراوغلو  یا فستیوال ویژه ای برای این 
منظومه برگزار می شود و تمامی جنبه های موسیقایی 
و ادبی آن را مورد بررســی قرار می دهند و به صورت 
جزئی تر به دیگر ابعــاد آن می پردازند. در دوره هایی 
در سال های گذشته در جشــنواره های داخلی هم 
دیدیم که در چند دوره تقسیم بندی های موضوعی ای 
صورت گرفت و با تمرکز بر یک موضوع خاص گروه ها 
و رپرتوار اجرایی آنها مشخص شــد. در پژوهش ها 
و بررسی های جشنواره های موســیقی و آیین های 
موسیقی نواحی نتایجی حاصل شد که مشترکاتی 
در موضوعاتی نظیر دوبیتی خوانی، منظومه خوانی و 
موضوعات دیگری داریم که بین اقوام مشترک است 
اما این نتیجه حاصل شد که یک موضوع مابینی وجود 
داشته باشد که دارای محتوای خاص و متفاوت باشد 
گرچه در این نگرش مهم نیز ممکن است در بین اقوام 
در یک موضوع مشخص وســعت متفاوت کارگانی 
باشــد، به طوری که به طور مثال در موضوعی مانند 
دو بیتی خوانی منطقه ای مانند ایالت شاهســون  یا 
جنوب ایران کارگان وسیعی باشد اما در برخی مناطق 
شاید این موضوع گستره ای به آن وسعت نداشته باشد.
در این دوره با برداشــت از تجربیات دوره های چه با 
موضوع مشخص و چه با فرمت آزاد این ایده را دادم که 
هر منطقه رپرتوار خودش را که در آن تواناتر و غنی تر 
است، چه به لحاظ مقام های خاص آن منطقه با ریشه 
کهن و چه به لحاظ ملودی های سازی  و چه آوازی، ارائه 
دهد؛به عنوان مثال در حوزه اقوام ترک ایران بدنه اصلی 
موسیقی عاشیقی است و آن بخش ها در آن مناطق 
قوی تر است  یا در منطقه بلوچستان موسیقی زار و 
گواتی و یا موسیقی شاعری و قلندریشان غنی است 
و در این حوزه بخش  سازی  و آوازی اصالت بیشتری 
دارد، اصیل ترین و توانمندترین موسیقی و رپرتوارش 
را ارائه دهد. به طور کلی اقوامی که در این دوره حضور 
دارند سعی شــده که به نوعی گل سرسبد فرهنگ 

موسیقایی شان را در این جشنواره اجرا کنند.

کشــور با همکاری تمامی محققــان بومی مناطق، 
شورای سیاستگذاری و دبیرخانه دائمی شکل بگیرد 
که من خودم شخصا اعتقاد راســخ دارم که عالوه بر 
خروجی های مثبت فرهنگی این جریان می توان به 
بازگشت سرمایه هم رسید و خود اهالی موسیقی به 
جای اینکه از موســیقی های فولکلورشان دور شوند 
همان ها را بــا کیفیت باال و به صــورت کامال اصیل 

نگاه دارند. 
آیا اســتان های ایــران این ظرفيت 
را دارند که جشنواره موســيقی نواحی منطقه 
خودشان هم به منظور معرفی موسيقی قومی شان 
و هم برای جذب گردشگر، به صورت ساالنه برگزار 
کنند که در عين حال که موسيقی های آن منطقه 

احيا شود به صنعت گردشگری هم کمک کند؟
 تمامی استان ها در ایران این ظرفیت را دارند و حتی 
درصورت نبود بودجه الزم در یک استان، استان هایی 
مثل ایالم که چند فرهنگی و قومی هســتند و اقوام 
کرد و لر و لک را در خود دارند می توانند با مشارکت 
استان هایی نظیر کردستان و لرستان که اقوام نامبرده 
را در دل خود دارند با همکاری هم و با بودجه و برنامه 
مشخص، جشــنواره های بین فرهنگی برگزار کنند 
که اگر کار اصولی انجام شــود در کنار بازخوردهای 
فرهنگی مهــم و در کنــار موضوعات توریســم و 
گردشگری موسیقی و فرهنگی می توانند مباحثی را 
درحوزه های دانشگاهی و آکادمیک به عنوان مرکزیت 
حتی بین کشــورهای مختلف و مرتبــط نیز ایجاد 
کنند. در برخی موارد و براساس تجربه های شخصی 
که با کشورهای خصوصا آســیای میانه داشتم، آنها 
بسیار از این موضوعات مشترک استقبال می کردند 
و خودشــان هم البته این کار را می کنند و ســاالنه 
در حوزه های تخصصی فســتیوال برگزار و به خوبی 
از داشته هایشــان اســتفاده می کنند که هم باعث 
رونق گردشگری می شــود و هم در کنار بحث های 
دانشگاهی، شاهد خروجی های خیلی خوبی در حوزه 
کتاب، تحقیقات و پایان نامه ها هستند. بایستی این 
مسئله را هم درنظر گرفت که شاید اداره کل فرهنگ و 
ارشاد استان ها بودجه الزم را نداشته باشند که ساالنه 
چندین فستیوال تخصصی برگزار کنند اما می  توان با 
مشارکت سایر ارگان ها و حتی حامیان بخش خصوصی 
نظیر کارخانجات بزرگ و مؤسســات اقتصادی این 
حرکت خوب و مثبت را به راه انداخت. البته با رعایت 
جنبه های اســتاندارد علمــی، آکادمیک، فرهنگی 
و پژوهشی که در این راه ســازمان های مردم نهاد و 
آژانس های گردشگری هم می توانند ساالنه در جذب 

توریست داخلی و خارجی برنامه ریزی داشته باشند.
یکی از معضالت بسياری از فستيوال ها 
عدم ثبات و ادامه آن اســت. بــا توجه به اینکه 
جشنواره شيراز دومين دوره خود را تجربه می کند 
آیا می توان برای سال های آتی چشم اندازی برای 

ثبات این جشنواره درنظر گرفت ؟ 
متأسفانه بسیاری از موضوعات فرهنگی ما با تغییر 
دولت ها روند برگــزاری اش تغییر می کند یا مباحث 
ســلیقه ای اعمال می شــود اما اگر از این پتانسیل 
خدادادی در ایران که تکثر و تنوع قومی و فرهنگی 
است به درستی استفاده شود و تصمیم گیری هایی 
منطقی برای آن گرفته شــود، با راه اندازی دبیرخانه 
دائمی و هدایت آن از سوی بخش دولتی و مشارکت 
بخش خصوصی و نیز تدوین اساسنامه مدون از سوی 
متخصصان خبره، می توان چشــم انداز ۵ یا ۱۰ساله 
برای آن تعریف شود و الزاماتی را برای ادامه دار بودن 
آن درنظر بگیرند. من شاید تجربه فعالیت در حوزه 
پژوهش موسیقی و گردشــگری را داشته باشم اما 
در یک حوزه می توانم خیلی کارا باشم و تئوری های 
کامل تری بدهم ولی در چنین موضوعی بایســتی 
از متخصصــان اجرایی و عملی حوزه گردشــگری 
و اقتصــادی و حتی متخصصان جامعه شناســی و 
مردم شناسی کمک گرفت و به صورت رسمی الزامی 
برایش درنظر گرفته شود که سالیان سال تداوم داشته 
باشد. خوشبختانه با توجه به رویکرد و سیاستگذاری 
حمایت از موسیقی اصیل و ارزشمند نواحی در وزارت 
فرهنگ دولت ســیزدهم، امیدوارم در کشــورمان 
شرایطی ایجاد شــود که تمام چهره های فرهنگی و 
عالقه مندان حوزه فرهنگ کــه در این زمانه افرادی 
هستند که سختی های مختلفی را در زندگی داشتند 
و فقط عاشقانه کار و تحقیق کردند، حاصل تحقیقات 
و تجربه هایشــان را با کمک بخش دولتی ببینند و 
این حرکت باعث شود فرهنگ عظیم چندهزارساله 

گرانبهای در ایران حفظ و نگهداری شود.

موســیقایی،  تنــوع  ایــران  در  مــا 
فرهنگــی و خرده فرهنگ هــا و اقــوام 
بســیاری داریــم و می تــوان گفــت 
بعضــا در پهنــای یــک قــاره به انــدازه 
کشورمان تنوع فرهنگی وجود ندارد
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