
دود از »کرونا« 
برخاست

  مصرف سيگار، قبل از كرونا 
در مردان 25 درصد و در زنان 
5 درصد بــود، حــاال به 30و 

10درصد رسيده است
  مصــرف قليــان كــه قبال 
20درصد بود، اكنون به 30درصد 

افزايش پيدا كرده است

  در سال 2020، بيش از 45هزار 
نفر در آمريکا در اثر شليک گلوله 
كشته شــده اند. تلفات جاده ای 

40هزار نفر بوده است

  به ازای هــر 100آمريکايی
 120قبضــه ســالح در آمريکا

در دست مردم است

  عالوه برآنکه 5 نماينده مجلس 
امضای خــود را پــس گرفتند، 
وزارت ميراث از مجلس خواست 

طرح را از دستور كار خارج كند

  كارزار مخالفت بــا اين طرح 
همين ديروز توانســت بيش از 

24هزار امضا جمع كند

 مالكيت اسلحه
همه گيري آمريكايي

 همه عليه 
طرح ضدميراث

 توقع از جهان عرب
 ایستادن مقابل 

صهیونیست هاست

افزایش قیمت ها 
کاهش 

بازدیدکنندگان

طالفروش 
 ورشکسته

 سارق حرفه ای شد

 یادگاری های 
خاله خورشید

  راه حل مسائل منطقه گفت وگو 
است البته نه از موضع ضعف

  امير قطر: همه بايد در برابر 
حوادث فلسطين و جنايات 

صهيونيست ها ايستادگی كنيم

 رهبرمعظم انقالب 
در ديدار امير قطر و هيأت همراه :

 گزارشی از روزهای   نخست
سی وسومين نمايشگاه كتاب

 مرد ثروتمند پس از آنکه 
همه اموالش را از دست داد سر از 

دنيای تبهکاران درآورد

خاله خورشيد  آرزو دارد آيندگان 
با ديدن »بارداخ« به ياد او بيفتند
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 »هوای نو« ز یر ساختی 
برای عرصه هیئت 

االسالم  حجت  سخنان 
مهرواره:  درباره  قمی 

2

تعالی جامعه با 
بهره گیری از هیئت

حجت االســالم مجید باباخانی :

3

هیئت جایی برای 
مرزبندی نیست 

ضرغامی: الله  عزت 

2

 فرهنگسازی 
ز یر سایه هیئت

ملتجی   وحید 
نو« هوای  مهرواره  »دبیر 

4

هوای نو را 
بین المللی کنید

درباره  ارشاد  وزیر 
گوید: می  نو  هوای 

7

 با هیئت ها کار مشترک 
تعریف می کنیم

اهالی  دیدار  در  کانی  زا
: هیئت

14

يادداشت
عيسی محمدی ؛ دبير گروه روز هفتم

در مورد پيشــرفت و توســعه، چه فردی، چه جمعی، 
سازمانی، عمومی و ... نکته ای وجود دارد كه معموالً مورد 
توجه قرار نمی گيرد. غالباً فکــر می كنيم كه بايد دنبال 
توسعه و پيشــرفت يا چيزی كه تحت عنوان موفقيت 
می شناسيم، برويم و بدويم تا اتفاقات مثبتی برای مان بيفتد. اما نکته ای كه در اين ميان 
وجود دارد، همان نکته ای است كه جيم ران گفته است: موفقيت بايد جذب شود، نه اينکه 
دنبال شود. حقيقت امر اين است كه به گفته برخی از پژوهشگران توسعه در ايران، توسعه 
مملکت ها نسبت مستقيم با شخصيت اين مملکت ها دارد. البته اين نکته در حوزه فردی 
هم به شدت درست است؛ يعنی توسعه فردی شما نسبت مستقيم با شخصيت شما دارد. 
به عبارت ديگر و طبق ضرب المثلی جهانی، كاراكتر يا شخصيت شما، سرنوشت شما را 
می سازد. محمود سريع القلم در اين مورد، نکته های جالبی را مورد اشاره قرار می دهد: 
»افراد، سازمان ها، گروه ها و كشورها همه شخصيتی دارند كه نسبتاً با ثبات است. منظور 
از شخصيت چيست؟ چقدر حوصله دارند؟ چقدر به ديگران گوش می كنند؟ چقدر از 
يک تا صد يک موضوع را دقيق محاســبه كرده اند و نه آنکه فقط تا 10 بررسی كرده و 
متوقف شوند. چقدر احساسی و هيجان زده هستند؟ چقدر به تأييد ديگران نياز دارند؟ 
چقدر عالقه مندند تغيير كنند؟ چقدر زمان می برد تا به يک موضوع واكنش نشان دهند؟ 
می شود 10سال، 20 سال و يا بيشتر صبر كرد؟ شايد بتوان گفت اينها مسائل فکری 
هستند ولی در عين حال روحيه، درون و مزاج افراد و كشورها را به نمايش می گذارند و 

».Character is destiny :همه نماد ضرب المثل معروف هستند كه
شايد ساده ترش اين باشد كه بگوييم، در واقع اين سبک زندگی است كه سرنوشت و 
موفقيت و توسعه آنها را می سازد. طبيعی است كه شخصيت ما نيز خودش را در سبک 
زندگی ما نشان بدهد و همين سبک زندگی در نهايت تبديل به عادت هايی نهادينه شده 

در ما می شود كه می تواند موفقيت يا عدم موفقيت ما را نشانه گذاری كند.
يکی از مهم ترين نکته هايی كه در شخصيت افراد و حتی سازمان ها، كشورها، شركت ها و 
گروه ها وجود دارد، نکته كتاب و كتابخوانی است. اينکه چقدر اهل كتاب هستند و چقدر 
كتاب خواندن برای شان جدی است. ضرب المثلی نروژی وجود دارد كه می گويد بهتر است 
آدمی پابرهنه باشد تا بی كتاب. در مثلی ديگر، اشاره شده يک وعده غذايی را از دست بدهيد 
ولی يک كتاب خوب را هرگز. اما چرا اين همه روی كتاب و كتاب بازی و كتابخوانی تأكيد 
می كنيم؟ چرا كه همين كتاب ها هستند كه وسعت بينش، دانش و وسعت علم و در نهايت 
وسعت پيشرفت، توسعه و موفقيت ما را معين و مشخص و نشانه گذاری می كنند. به قول جيم 
ران، زندگی بهترين های خودش را در باالترين طبقات قفسه اش گذاشته و بايد كتاب هايی را 

كه می خوانيد زير پای تان بگذاريد تا قدتان به برداشتن اين بهترين چيزها برسد.
اما نکته مهم تر اينجاست كه افراد، خانواده ها، ســازمان ها، شركت ها، گروه ها و حتی 
كشورها، چقدر اين قصه برای شــان مهم و حياتی است. همين تعهد به قصه »مرگ و 
زندگی« بودن كتاب و كتابخوانی، تفاوت ها را رقم می زند. ايرلندی ها در روزگاری كه 
مستعمره و به نوعی نوكر انگليســی ها بودند، مدام درگير كار، عملگی و بيگاری برای 
بريتانيايی ها بودند؛ ولی در عين حال كتاب از دست شان نمی افتاد. به خاطر همين بود 
كه اين ســنت، فرهنگی عظيم را ايجاد كردند. طبيعی است كه هر خانواده و فرد و هر 
شركت و گروه و حتی كشوری اگر می خواهد به توسعه ای پايدار و ماندگار برسد، بايد 
كه توجه و تعهد به كتابخوانی را بگيرد؛ يعنی حتی پابرهنه باشد، ولی بی كتاب نه؛ يعنی 
حتی يک وعده غذايی اش را فراموش كند، اما خواندن يــک وعده مطالعاتی خوب را 
فراموش نکند. شخصيت ما چقدر اقتضا می كند كه كتابخوان باشيم؟ در ابتدا می دانيم 
كه شخصيت ما ارتباطی مستقيم با توسعه و پيشرفت ما دارد؛ فردی يا عمومی و هرچقدر 
اين كتابخوان بودن نقش مهمی در شخصيت ما داشته باشد، به همان نسبت توسعه و 
پيشرفت فردی و عمومی ما پايدارتر، قابل احترام تر و ماندگارتر خواهد بود. اينها را نوشتم 
تا ادای دينی شده باشد به نمايشگاه بزرگ كتاب كه اين روزها، بار ديگر به صورت فيزيکی 
و چهره به چهره، دارد برگزار می شود  كه درک كنيم چنين وقايعی، چه اهميتی در توسعه 

يک كشور می توانند داشته باشند.

از کتاب ها تا پيشرفت ها
شيخ تميم بن حمد آل ثانی، امير قطر پنجشنبه در رأس هيأتی 
به تهران آمد و با رهبرمعظم انقالب و رئيس جمهور ايران ديدار 
و گفت وگو کرد؛ سفری که کارشناسان معتقدند با رايزنی درباره 
طيف متنوعی از مسائل منطقه ای همراه بوده است. حسن هانی  زاده، 
کارشناس مسائل غرب آسيا، معتقد است با توجه به تحوالت اخير 
در سطح منطقه و محيط بين المللی، سفر اميرقطر به تهران در 
حوزه هايی مانند مذاکــرات وين و همكاری های اقتصادی، 

به ويژه در حوزه انرژی از اهميت ويژه ای برخوردار است...

حسن هانی زاده در گفت وگو با همشهری تشريح كرد
اهداف چندگانه سفر اميرقطر به تهران

2

24

از امروز نگاه واليبالی ها به آزادی و سالن 12 هزارنفری است، 
به ستاره های نامدار جهان، به سعيد معروف و دوستانش. 

شايد تا چند هفته پيش مسابقات جام باشگاه های 
آسيا برای خيلی ها مهم نبود اما حاال با رقابتی 

که پيكان و شهداب يزد در جذب ستاره ها 
داشته اند، اين مسابقات جذاب شده است.

پيكان به همراه فدراسيون ميزبان مسابقات 
است. ...

پای صحبت برادرِ »حسن آباد«؛ يکی از شهدای  ايل بختياری
سردار پرافتخار سرزمين عشاير

جام باشگاه های واليبال آسيا از امروز در تهران آغاز می شود
سعيد معروف ستاره جام معروف ها

22
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رمان »زمانی برای بخشش« اثر جان گريشام، نويسنده مطرح 
آمريكايی به تازگی توسط انتشــارات مرواريد انتشار يافته، 
جان گريشام در اين رمان به داستانی مهيج و چالش برانگيز در 
زمينه حقوقی با استفاده از شخصيت جيک بريگنس که وکيل 
دعاوی زبردستی اســت، پرداخته است. او در رمان »زمانی 
 برای بخشــش« برای بار سوم از شــخصيت خيالی وکيل 
دوست داشــتنی اش جيک بريگنس که 30 سال قبل در 

»زمانی برای کشتن« با او آشنا شديم، استفاده می کند...

رمان »زمانی برای بخشش« بار ديگر نام گريشام را زنده كرده است
چالش دفاع از متهم تنها

سال ها از جنگ گذشته اما نام سردار حسن آباد 
هنوز نقل محافل عشاير بختياری است. ايل 

زياليی به خود می بالد از داشتن چنين دالوری. 
مردی که حماســه ها آفريد در جنگ و از نبرد با 
دشمن هيچ ترس و واهمه ای نداشت. قطار فشنگ 
را دور خود می پيچيد و اسلحه به دست راهی کوه 

می شــد و کمين می گرفت. هر دشمن متجاوزی را 
می ديد امانش نمی داد و او را به درک واصل می کرد...

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

انتقاد یک استاد دانشگاه از طرح مجلس 
مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس درباره 
طرح »اســتفاده بهینه از اشــیای باســتانی و گنج هــا«در 
مجلس گفت: شاید در بهترین حالت برای امضاکنندگان 
طرح، بحث درآمدزایی مطرح بوده و می خواسته اند یک گره 
اقتصادی را باز کنند، اما آدم گشــایش اقتصادی را 

که با نوامیس ملی کشورش انجام نمی دهد.

تردد ماشین ۵هزار تومانی در تهران!
در حالی  که قیمــت انواع خودروی داخلــی و خارجی 
این روزها سر به فلک کشــیده، یک خودروی ۵هزار 
تومانــی در تهــران تــردد دارد. طــراح و ســازنده ایــن 
خودرو که در مرکز پایتخت صافکار ماشــین اســت، 
برای طراحی و ساخت مدل های ابتکاری، موهایش 

را سپید کرده است. 

اینترنت ماهواره ای در کدام کشورها قابل دریافت است؟
شرکت فضایی ایالن ماسک می گوید برخالف قبل که 
مشتریان ماه ها برای دریافت دیش های خود منتظر 
می ماندنــد، اکنون آنهــا »فورا« ارســال خواهد شــد. 
استارلینک تصویری را در توییتر به اشتراک گذاشت 
که نقشــه در دســترس بــودن این ســرویس را نشــان 

می دهد...

تصاویر ابرخودرویی با سرعت باد
براســاس اعــالم شــرکت مازراتــی، نســخه کانورتیبل 
ابرخــودروی  MC20 بــه زودی عرضه خواهد شــد. این 
برند ایتالیایی تا پایان سال۲۰۲۱، حتی چند تصویر تیزر 
از یک  MC20 منتشر کرد. نکته قابل توجه دیگر این 
است که مازراتی  MC20تنها در مدت زمان ۲.۹ثانیه به 

سرعت ۹۶کیلومتر در ساعت می رسد.

ماه پر از سبزی خواهد شد
کشــاورزی قمری گام بزرگی به جلو برداشــته اســت، 
به طوری که دانشــمندان از رشــد نخســتین گیاهانی 
گــزارش داده انــد کــه در خاک مــاه رشــد کرده انــد. ما 
شاهد موفقیت دانشمندان در جوانه زدن محصوالت 
در خاک هــای شبیه سازی شــده قمــری کــه از صحرای 

آریزونا به دست آمده اند، بوده ایم ...

ميراث

محله

فناوری

فناوری

دانش

دولت به هر خانواده 4نفره 3 دهک اول، یک میلیون و 600هزارتومان 
 کمک معیشتی می دهد که 814هزار تومان آن صرف خرید سبد کاالی

با قیمت جدید می شود.

داده نما
گرافيک: مهدی سالمی

 وضعيت اقتصادی خانواده ايرانی 
چه تغييری كرده است؟

3برابر شدن یارانه خانوارهای متوسط

سبد کاالی خانواده 4نفره چند در می آید؟

درصــد افزایش یارانه  میزان افزایــش یارانه     یارانه جدیــد      یارانه قبل      

      100.500
     300.000

199.500
 %199

خانوار ۱ نفره
      274.500
     900.000
625.500
 %228

خانوار 3 نفره
      432.500
     1.500.000
1.067.500

 %247

خانوار ۵نفره
      194.000
     600.000

406.000
 %209

خانوار ۲ نفره
      354.000
     1.200.000

846.500
 %239

خانوار 4 نفره

قیمت جدیدقیمت قدیم

120.000
۲شانه 3۰عددی۲شانه 3۰عددی

152.000

32.000
4بسته ۵۰۰گرمی4بسته ۵۰۰گرمی

68.000

32.000
4بسته 8۰۰گرمی4  کیسه  یک لیتری

60.000

120.000
4کیلوگرم4کیلوگرم

240.000

45.000
3عدد 8۰۰گرمی3عدد 8۰۰گرمی

180.000

60.000
3عدد 4۰۰گرمی3عدد 4۰۰گرمی

114.000

4۰۰گرمییک  لیتری8۰۰گرمییک کیلو3۰عددییک کیلو

60هزار 
تومان 

63هزار 
تومان 

76هزار 
تومان 

15هزار 
تومان 

40هزار 
تومان 

38هزار 
تومان 

صبح جمعه کنار مرد م
سيد ابراهيم رئيسي صبح روز جمعه براي بررسي مشكالت نظام توزيع کاالهاي اساسي، به جمع مردم رفت
رئيس جمهوري: تا من زنده ام به هيچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنه سازی يارانه ها آسيب ببينند

4

رونق ساخت  وساز بدون شهرفروشی
شهرداری تهران  در 200روز گذشته موتور شهرسازی در پايتخت را روشن كرده است

1۵0هزار 
 واحد ساختمانی امسال 

ساخته می شوند.

2هزار 
پروانه ساخت در سال۱4۰۰ 

صادر شده است.

4۵0میلیون تومان
تسهیالت ساخت داده 

می شود.

۵00میلیارد تومان 
در بافت فرسوده هزینه 

می شود.

60میلیون تومان
بابت ودیعه مسکن 

داده می شود.

هوای نو؛ ضميمه رايگان امروز
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حسن هانی زاده، کارشناس مسائل غر ب آسیا تشریح کرد
 اهداف چندگانه سفر امیرقطر

به تهران
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر پنجشــنبه در 
رأس هیأتی به تهــران آمد و بــا رهبرمعظم انقالب و 
رئیس جمهور ایران دیدار و گفت وگو کرد؛ ســفری که 
کارشناسان معتقدند با رایزنی درباره طیف متنوعی از 
مسائل منطقه ای و بین المللی همراه بوده است. حسن 
هانی  زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، معتقد است با 
توجه به تحوالت اخیر در سطح منطقه و همچنین محیط 
بین المللی، سفر امیرقطر به تهران در حوزه هایی مانند 
مذاکرات وین، امنیت منطقه ای، تقویت محور مقاومت و 
همکاری های اقتصادی، به ویژه در حوزه انرژی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و می تواند راهگشای بسیاری 
از چالش های کنونی باشــد. گفت وگوی همشهری با 

هانی زاده را در ادامه می خوانید.

با توجه به تحوالت منطقه ای و جهانی، سفر امیرقطر 
به تهران در شــرایط کنونی از چه جنبه هایی دارای اهمیت 

راهبردی است؟
قطر یکی از 6کشور عضو شــورای همکاری خلیج فارس محسوب 
می شود که در طول 4دهه گذشته روابط قابل قبول و متعادلی را با 
جمهوری اسالمی ایران برقرار کرده و با وجود فشارهای منطقه ای و 
بین المللی، تالش ویژه ای را برای حفظ مناسبات هوشمندانه خود 
با ایران به کار گرفته اســت. به همین دلیل هم تاکنون در بسیاری 
از بحران ها و مشــکالت منطقه ای و حتی بین المللی نقش مثبتی 
برعهده داشــته و در برخی مواقع نیز سیاســت ها و اقدام های این 
کشور توانسته راهگشا باشد. با توجه به این موضوع، سفر امیرقطر به 
تهران در حوزه هایی ازجمله »مذاکرات هسته ای در وین«، »مسائل 
منطقه ای«، » تقویت محور مقاومت« و »همکاری های اقتصادی و 

به ویژه در حوزه انرژی« از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در بن  بست کنونی به وجود آمده در گفت وگوهای 
هسته ای در وین، قطر تا چه اندازه می تواند درمسیر گره گشایی 

از مذاکرات نقش آفرینی کند؟
باید درنظر داشــت که قطــر به دلیل برخورداری مناســبات کامال 
حســنه و خوب با آمریکایی ها و به ویژه تروئیکای اروپایی، می تواند 
در بن بست  شــکنی از مذاکرات هســته ای میان ایران و 1+4 نقش 
مثبتی ایفا کند. کما اینکه در گذشــته نیز شاهد بودیم قطری ها در 
مقاطعی اقدام های مؤثــری را در نزدیک   کردن دیدگاه های طرفین 
در گفت وگوهای هسته ای انجام دادند که بعضا راه گشا نیز بوده است. 
بنابراین معتقدم این ســفر می تواند در روند مذاکرات هسته ای در 
وین گشایشی ایجاد و مسیر دستیابی به توافق مثبت را هموار کند. 
به نظر می رسد در شــرایط کنونی امیر قطر این آمادگی را دارد که 
حلقه اتصالی باشــد برای لغو بخش مهمی از تحریم هایی که  علیه 
ایران اعمال شده است. در جریان مذاکرات هسته ای سال2015 نیز 
2کشور قطر و عمان نقش آفرینی مؤثری داشتند و در نزدیک کردن 
دیدگاه ها برای حصول توافق موفق عمل کردند. بنابراین اکنون هم 
با توجه به مناسبات رو به توسعه قطر با آمریکا و همچنین تروئیکای 
اروپا، دوحه می تواند در ایجاد زمینه مناسب برای رفع اختالف های 

به وجود آمده در وین کمک کند.

گسترش مناسبات تهران – دوحه در مقطع کنونی 
در حوزه مسائل منطقه ای از چه اهمیتی برخوردار است؟

با توجه به اینکه قطر عضو شــورای همکاری خلیج فارس اســت، 
می تواند سبب نزدیک  شــدن دیدگاه های اعضای این شورا و ایران 
شود و در بسیاری از چالش  های منطقه ای راه گشا باشد و به ایجاد 
ثبات و امنیت روزافزون در منطقه کمک قابل توجهی کند. ازسوی 
دیگر اکنون دوحه با بهبود مناســبات خود با کشــورهای عربی، 
از آمادگی الزم بــرای تغییر فضای موجود میان ایران با 3کشــور 
عربستان ســعودی، امارات متحده عربی و بحرین برخوردار است و 
می تواند در این زمینه هم نقش آفرینی مؤثری داشته باشد و سبب 

ایجاد فضای بهتر در روابط ایران با این 3کشور شود.
 این ســفر چه تأثیری بر تحوالت محــور مقاومت به همراه

 خواهد داشت؟
 این کشور برخالف برخی کشورهای عربی که درمسیر عادی سازی 
روابط خود بــا رژیم صهیونیســتی گام برداشــتند، دراین حوزه 
هوشــمندانه عمل کرد و درگیر این توطئه نشد. با توجه به ویژگی 
سیاست منطقه ای قطر که برمبنای عقالنیت و تعادل استوار شده، 
ســفر امیرقطر به تهران درنهایت می تواند به تقویت و پیشــبرد 

آرمان های محور مقاومت کمک کند.
حضور امیرقطر در تهــران در حوزه اقتصادی چه 

دستاوردهایی به همراه خواهد داشت؟
در شــرایط کنونی همکاری های اقتصادی ایــران و قطر، به ویژه در 
حوزه انرژی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه 2کشور در 
خلیج فارس حوزه های مشترک نفتی و گازی دارند و تقویت مناسبات 
در این حوزه، به ارتقای 2کشور در بازار انرژی جهان منجر می شود. 
باید درنظر داشت که تحوالت اوکراین فضای ملتهبی را بر بازارهای 
بین المللی انرژی حاکم کرده است و احتمال قطع کامل صادرات انرژی 
روسیه به اروپا نیز وجود دارد، بنابراین جمهوری اسالمی ایران و قطر 
می توانند به صورت مشترک نقش ویژه ای در تأمین انرژی موردنیاز 
اروپا برعهده بگیرند. سفر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به تهران در این 

حوزه در آینده نزدیک بسیار راهگشا خواهد بود.

خبرهای کوتاه

گفت وگوهسته ای

رهبرمعظم انقالب در دیدار امیر قطر و هیأت همراه :

 توقع از جهان عرب
 ایستادن مقابل صهیونیست هاست

   عملیات ارتش علیه دزدان دریایی
تفنگداران نیروی دریایی ارتش صبح دیروز مانع ربوده شــدن یک 
کشتی تجاری ایرانی توسط دزدان دریایی شدند. ناوگروه 80نیروی 
دریایی ارتش بامداد دیروز  با دریافــت پیامی مبنی بر حمله دزدان 
دریایی ناشــناس به کشــتی تجاری ایرانی در خلیج عدن با دزدان 
دریایی درگیر شد. با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش به منطقه 
و تبادل آتش بین دوطرف، دزدان دریایی متواری و کشتی تجاری 

ایرانی با سالمت کامل درحال عزیمت به سوی مقصد است./ ایسنا

   این دولت صداقت دارد
خطیب نمازجمعه تهران در خطبه های روز گذشته گفت: منصفانه 
بپذیریم که اقتصاد کشور بیمار اســت و این را همه افرادی که در 
اقتصاد کار کرده اند، معترف هستند. در عرصه بانکی، نظام مالیاتی، 
ساختار بودجه، فضای کسب وکار، توزیع کاالها، وابستگی اقتصادی 
کشور به نفت و سایر حوزه ها مشکالتی وجود دارد. سیداحمد خاتمی 
گفت: این بیماری برای یک روز و دو روز و یک سال و دو سال نیست 
بلکه سابقه نیم قرن دارد. مشکالت اقتصادی از دهه 50شروع شد 
و دولت ها بعد از انقالب تالش کردند این مسائل را برطرف کنند که 
چندان موفق نبودند، اما دولت ســیزدهم همت کرده و تالش دارد 
که آرام آرام این بیمار را از بیمــاری در بیاورد، این دولت صداقت را 
پیشه کرده و در پیشانی دولت صداقت نوشته است. این جای تشکر 

دارد./ فارس

   در مبانی اصالح یارانه ها تردید ندارم
رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی گفت: در صحیح  بودن 
مبانی اصالح یارانه ها تردید ندارم و در زمان دولت قبل هم متوجه 
شدیم که ارز ترجیحی فساد می آورد و هنوز هم تکلیف میلیاردها 
دالر تخصیص ارز ترجیحی در دولت قبل مشــخص نشــده است. 
غالمعلی حدادعادل در نشست حزب نسل نو افزود: جریانات سیاسی 
در داخل خانواده اصولگرایی هستند که مبنای کار سیاسی خود را بر 
تضاد گذاشته اند و برای جلوه دادن خودشان، فرد یا جریان دیگری 
را سیبل می کنند و به جای اینکه خودشان بگویند ما چه عرضه ای 
داریم و هنرمان چیست، همه بدنامی ها، تهمت ها و فشارها را متوجه 
یک نفر مي کنند و موجودیت خود را با تخریب یک عده دیگر اثبات 

مي کنند و اینها باعث تفرقه است./ فارس 

 ابهام خروج مذاکرات هسته ای
از بن بست 

جوزف بورل، مســئول سیاســت  خارجی اتحادیــه اروپا، 
پس از پایان ســفر انریکه مورا، معاون خود بــه ایران، اعالم 
 کرد: مذاکرات هســته ای از بن بست خارج شــده   و از سر

گرفته می شود.
به  گزارش همشهری، این درحالی  اســت که اخبار منتشر 
شــده از گفت وگوهای انریکه مورا، معاون مسئول سیاست 
 خارجی اتحادیه اروپــا در تهران، از پیشــبرد مذاکرات در 
فضایی مثبت همراه با روند و پیشرفت خوب حکایت دارد و 
گفته می شود گفت وگوها تقریبا به مراحل نهایی خود رسیده 
 است؛ موضوعی که مسئول سیاست  خارجی اتحادیه اروپا هم 

آن را تأیید کرده  است.
بورل در حاشیه نشست ســران »گروه 7« در آلمان با بیان 
اینکه پنجره مذاکرات متوقف شده هسته ای دوباره باز شده 
 اســت، اظهارکرد: مذاکرات به بن بست رســیده بود و حاال 
بن بست رفع شده و به این ترتیب چشــم اندازی از رسیدن 
به یک توافق وجود دارد. وی درعین حال تأکید کرده  است 
که اختالف های موجود در مسیر احیای برجام را نمی توان 

»یک  شبه« حل کرد.
دومین سفر مورا به تهران از زمان اعالم تنفس در مذاکرات 
درحالی بــود که قریــب به اتفــاق کشــورهای حاضر در 
گفت  وگوها، خواهان جمع بندی سریع تر مذاکرات هستند، 
اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیم های سیاسی 

آمریکا درباره چند موضوع باقیمانده مهم و کلیدی است. 
در چنین شرایطی وزیر امورخارجه کشــورمان نیز پس از 
سفر مورا در توییتی در این باره نوشت: »در توافق با جوزف 
بورل، سفر انریکه مورا به تهران و گفت وگوهایش با همکارم 
علی باقــری، فرصت مجددی بود تا بر ابتــکارات برای حل 
موضوع های باقیمانده مذاکرات وین متمرکز شویم. توافق 
خوب و قابل اتکا در دســترس اســت؛ اگر آمریکا تصمیم 
سیاسی خود را بگیرد و به تعهداتش پایبند باشد. تماس ها 

ادامه دارد.«

رهبرمعظم انقالب عصر پنجشنبه در 

دیدار شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر رهبری
قطر و هیأت همراه با تأکید بر افزایش 
همکاری های سیاســی و اقتصادی 
2کشور، راه حل مســائل منطقه را گفت وگوي بدون 
 دخالت عوامل خارجی دانستند و با اشاره به استمرار 
جنایات رژیم صهیونیســتی علیه مردم فلســطین، 
گفتند: توقع از جهان عرب، ورود صریح به میدان عمل 

سیاسی در مقابل این جنایت های آشکار است.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظم 
رهبری، حضرت آیــت اهلل خامنه ای در ایــن دیدار، 
اســتحکام و پایداری روابط ایران و قطر را به نفع هر 
دو کشور دانســتند و افزودند: سطح کنونی ارتباطات 
اقتصادی 2کشور بسیار پایین اســت و باید چندبرابر 
شــود، همچنین در مسائل سیاســی نیز زمینه برای 
تبادل نظرهای بیشتر وجود دارد که امیدواریم این سفر 

مبدا جدیدی برای گسترش همکاری ها باشد.
رهبرمعظــم انقالب با تأیید ســخنان امیــر قطر در 
محکومیــت جنایــات رژیــم صهیونیســتی، ظلم 
چند10 ساله صهیونیست های خبیث به مردم فلسطین 
را واقعیتی تلــخ و ضربه ای به دنیای اســالم و جهان 
عرب خواندند و گفتند: در مقابل این جنایت ها، توقع 
جمهوری اسالمی ایران از دنیای عرب ورود صریح به 

میدان عمل سیاسی است.
ایشان با اشــاره به ســخنان امیر قطر درباره حوادث 
سال گذشته محله شیخ جّراح، خاطرنشان کردند: در 
آن قضیــه، حمایت برخی کشــورهای عربی از مردم 
فلســطین حتی به اندازه بعضی اروپایی ها هم نبود و 
هیچ گونه موضع گیری نکردند که اکنون نیز همین گونه 

عمل می کنند.

توصیه ای به کشورهای عربی
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکیــد کردند: این رویکرد 

کشــورهای عربی اگر از ترس رژیم صهیونیستی یا از 
روی طمع به آن است، باید بدانند امروز رژیم اشغالگر 
نه در شرایطی است که می توان به او طمع داشت و نه 

از او ترسید.
ایشان راه حل مســائل منطقه را به دست کشورهای 
منطقه و از طریق گفت وگو دانستند و افزودند: مسائل 
ســوریه و یمن نیز با گفت وگو قابل حل اســت. البته 
گفت وگو نبایــد از موضع ضعف باشــد، درحالی که 
طرف های مقابــل، یعنی عمدتاً آمریــکا و دیگران به 

قدرت نظامی و مالی متکی هستند.
رهبرمعظم انقــالب با تأکید بــر اینکه بــرای اداره 
منطقه احتیاجی به دخالت دیگران نیســت، گفتند: 
صهیونیست ها هرجا پا می گذارند، فساد ایجاد می کنند 
و هیچ قــدرت و امتیازی نیز نمی توانند به کشــورها 
بدهند، بنابراین ما کشورهای منطقه هرچه می توانیم 
باید روابط خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت 
کنیم. ایشان با اشاره به قرارهای تعیین شده بین ایران 
و قطر، تأکید کردند: این قرارها در زمانبندی معین و 
مشخص، عملیاتی شود. در این دیدار که رئیس جمهور 
کشورمان نیز حضور داشت، امیر قطر با ابراز خرسندی 
از دومین ســفر خود به ایــران، به جایگاه برجســته 
رهبرمعظم انقالب در جهان اسالم اشاره کرد و گفت: 
جنایات رژیم صهیونیســتی در فلسطین ناگوار است 

و همه باید در برابر حوادث فلسطین ایستادگی کنیم.
امیر قطر با اظهار تأســف از شــهادت یــک خبرنگار 
زن در جنین به دســت نظامیان صهیونیســت افزود: 
صهیونیست ها با خونسردی تمام این جنایت را انجام 
دادند. شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین راه حل 
مسائل کشورهای منطقه ازجمله سوریه، عراق و یمن 
را گفت وگو دانست و درباره روابط اقتصادی ایران و قطر 
نیز خاطرنشان کرد: کمیته اقتصادی بین 2کشور فعال 
شده و امیدواریم تا سال آینده همکاری های اقتصادی 

ارتقاي قابل توجهی پیدا کند. 

همسویی ایران و قطر در بسیاری از مسائل منطقه ای 

سفر پنجشــنبه امیر قطر به تهران در 
پاسخ به دعوت اسفندماه سال گذشته 
سیدابراهیم رئیسی در اجالس گازی 
قطر، یک بار دیگر تأکید مقامات 2کشور 
بر اجرای توافقات قبلی و گســترش 
مناسبات همسایگی را به همراه داشت. 
پایان جنگ یمن، برقراری صلح و ثبات 
و امنیت در افغانســتان و محکومیت 
حمالت رژیم صهیونیستی در منطقه 

جزو نقطه نظرات مشترک دیدار رئیسی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی بود. رئیسی در دیدار 
خود با امیر قطر با اشاره به سفر قبل عید خود به این کشور بر لزوم توسعه روابط اقتصادی و 
تجاری بین ایران و قطر تأکید کرد و گفت: بخشی از توافقات ما در سفر به قطر اجرایی شده و 
در این دیدار برای تحقق حداکثری آن گفت وگو و تصمیم گیری می کنیم. توسعه همکاری های 
2کشور به ویژه در حوزه های گردشگری، ترانزیت، همکاری های بندری و دریایی، انرژی و نیز 
افزایش همکاری های تجاری و سرمایه گذاری در ماه های اخیر نشان دهنده عزم و اراده تهران 

و دوحه برای توسعه ارتباطات بین 2کشور است.
 در عین حال، این سفر محور رایزنی مهم دیگری هم داشت. به دنبال گمانه زنی ها مبنی بر 
میانجیگری و نقش تسهیل گر امیر قطر برای باز شدن گره احیای برجام در رایزنی های دوجانبه 
با ایران و آمریکا، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور اشاره 
گذرایی به مسئله برجام داشت و گفت: همواره نگاه مثبتی به گفت وگوهای وین داشته ایم، 
چون باور داریم که گفت وگو راه  حل و فصل این مسئله است. رویترز پیش از این سفر گزارش 
داده بود که امیر قطر قرار است در سفری فرامنطقه ای به ایران و سپس به آلمان، بریتانیا و 
دیگر کشورهای اروپایی برود. این خبرگزاری همچنین مدعی شده بود هدف سفر او به ایران 
و اروپا در راستای تالش ها برای احیای توافق برجام و رایزنی درباره امنیت انرژی در اروپا 
عنوان شده است. امیر قطر با بیان اینکه ایران و قطر در بسیاری از مسائل منطقه ای مواضع 
همسو و یکسان دارند، می گفت: »آماده ایم در زمینه مسائل سوریه، عراق، فلسطین، یمن و 

افغانستان به توسعه همکاری ها ادامه دهیم.«
رئیسی نیز در نشست خبری و در بازخوانی خود از دیدارش، با بیان اینکه 2کشور بر ضرورت 
حل و فصل مسائل منطقه توسط کشورهای منطقه تأکید داشتند، گفت: ایران و قطر بر این 
نکته که دخالت کشورهای خارجی و غربی ها در منطقه نه تنها امنیت ساز نیست بلکه برای 
امنیت منطقه مضر نیز خواهد بود، اتفاق نظر دارند. رئیس جمهور افزود:  در گفت وگو با امیر 
قطر همچنین بر این نکته تأکید داشتیم که محاصره یمن باید هر چه سریع تر رفع شود. ایران 
و قطر باور دارند که این فقط مردم یمن هســتند که می توانند برای آینده کشور خودشان 
تصمیم بگیرند. دو طرف در گفت وگوهای خود تأکید کردند که مردم افغانستان باید دولتی 
فراگیر داشته باشند که بتواند همه گروه های سیاسی و همه قومیت ها را در بر گرفته و بتواند 
در افغانستان امنیت پایدار برقرار کند. به گفته رئیسی »در مذاکرات خود با امیر قطر بر آزادی 
فلسطین و قدس شریف تأکید داشتیم و تأکید کردیم که محاصره مردم غزه باید شکسته 
شود. همچنین جنایات هولناکی که توســط رژیم صهیونیستی انجام می شود، باید پایان 
بپذیرد. در همین رابطه شهادت خانم شیرین ابوعاقله را به خانواده ایشان و امیر قطر و دیگر 
همکاران ایشان در شبکه الجزیره تسلیت عرض می کنم. یقین داریم اینگونه جنایات به هیچ 
عنوان نمی تواند برای رژیم صهیونیســتی امنیت ساز باشد بلکه نفرت عمومی را نسبت به 
جنایات رژیم صهیونیستی بیش از پیش خواهد کرد.« شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با تسلیت به 
خانواده شیرین ابوعاقله، خبرنگار خبرگزاری قطری الجزیره که توسط نیروهای رژیم اشغالگر 
قدس به شهادت رسید، گفت: تأکید می کنیم که مرتکبان این جنایت باید مجازات شوند و 
جهان نباید با این حادثه براساس معیارهای دوگانه برخورد کند.امیر قطر در نشست خبری 
گفت: »طرفین در گفت وگوی خود تأکید کردند که درگیری هایی که در منطقه وجود دارد باید 
از طریق گفت وگوی سازنده و راه حل های عادالنه و جامع حل و فصل شود. موضوع اصلی بحث 

فلسطین بود، همچنان که درخصوص سوریه و عراق گفت وگو داشتیم.«

مکث

مکث

قدردانی امیر قطر از میزبانی ایران
امیر قطر در پیامی توییتری از میزبانی و استقبال گرم ایران در جریان سفرش به تهران 
تشکر کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در این پیام آورده است: »از جناب آقای ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور برای میزبانی و استقبال گرم در ســفر امروزم به تهران تشکر 
می کنم. در این سفر با ایشان درباره ابعاد همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف 
گفت وگو کردیم. همچنین پیرامون راهکارهای تقویت امنیت و ثبات منطقه با توجه به 

تحوالت کنونی جهان و منطقه تبادل نظر کردیم.«
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نشست  اختتامیه مهرواره هوای نو در حوزه تشکل های دینی 
با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و حجت االسالم 

مجید باباخانی، مدیرکل تشکل های دینی سازمان تبلیغات 
اسالمی، دیروز در سالن همایش هتل الله برگزار شد. این 

نشست به پرسش و پاسخ میان شهردار و مدیران و مسئوالن 
هیأت های شاخص کشور و برگزیدگان مهرواره هوای نو 

اختصاص داشت.

شهردار: توافق با وزارت دفاع را دنبال 
کردیم کــه ۱۱هکتار در خیابــان پیروزی 
تبدیل به فضای سبز عمومی   شود؛ این 
فضا تــا 3ماه آینــده تحویل شــهرداری 

می شود

شهروندان تهرانی آخرین روز هفته 

گزارش
سالمت را با پیاده روی خانوادگی به 
پایــان رســاندند. صبــح جمعه 
23اردیبهشت ماه که هوا کمی از 
خنکی ابتدای بهار را حفظ کرده و شاخص آلودگی 
هم سطح »قابل قبول« را نشان می داد  جمع بزرگی 
از تهرانی ها در همایش پیاده روی خانوادگی بوستان 
جوانمردان شرکت کردند. به گزارش همشهری، این 
همایش با اجرای برنامه های گوناگونی همراه بود و 
شهردار تهران در آن با اشــاره به اهمیت سالمت 
عمومی در جامعه گفت: در ابتدای این دوره مدیریت 
شــهری، با توجه به همه گیری ویروس منحوس 
کرونا، ایجاد یک حرکت فراگیر در مقابله با کرونا را 
در شــهرداری پیگیری کردیــم و در کنار وزارت 
بهداشت و پرســنل خدوم کادر پزشکی کار این 
مقابله را آغاز کردیم. امروز شرایط کشور با توجه به 
جهاد بزرگی که صورت گرفته، نمونه و الگو است. 
علیرضا زاکانی در پایان همایش پیاده روی یک خبر 
مهم هم برای پایتخت نشــینان داشت: » محوطه 
11هکتاری مجموعه جنگ افزارسازی وزارت دفاع 
در خیابان پیروزی به فضای ســبز عمومی تبدیل 

می شود.«
زاکانی با تأکید بر توسعه فضای سبز درون و حاشیه 
شهر تهران، گفت: سالمت روحی، روانی و جسمی 

و در کنار آن سالمت فردی، اجتماعی و جمعی در 
جامعه برای ما بســیار اهمیت دارد؛ لذا ورزش در 
جامعه یک رکن اساسی اســت. با تقویت ورزش 
عمومی در شهر، هم انســجام اجتماعی، وحدت 
و پیوســتگی جمعی و هم تقویت اراده در جهت 

پیشبرد اهداف انقالب را دنبال می کنیم.
شــهردار تهران افزود: ادامه این مسیر، شادابی و 
سالمت روح و جسم با ورزش استمرار پیدا می کند، 
در شــهرداری تالش می کنیــم در بحث ورزش 
عمومی کار خود را در مجموعه های ورزشی متعلق 
به شهرداری انجام داده و موضوع ورزش را جدی 

بگیریم تا خدمات شایسته ای به مردم ارائه دهیم.
شهردار تهران افزود: شهرداری ها مکلفند در توسعه 
ورزش همگانی گام های بلندی بردارند؛ بر همین 

اساس با همکاری وزارت ورزش و همراه با وزارت 
بهداشت، در کنار رونق سالمتی و توجه به ارتقای 
سالمت روحی و جسمی شهروندان، رونق ورزش 
همگانی را دنبال می کنیم. سرپرست مرکز روابط 
 عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی نیز در این همایــش گفت: با 
تالش های صورت گرفته کادر سالمت، امروز امید 
و ســالمت میان مردم موج می زند و باید قدر این 
سالمتی را بدانیم. محمد هاشمی افزود: سال1۴۰۰ 
همین موقع فکر نمی کردیم امسال بتوانیم اینگونه 
دور هم جمع شــویم و در جشن هفته سالمت در 
این بوستان شرکت کنیم. خوشبختانه با مشارکت 
و کمک مردم توانستیم به این مرحله برسیم و کادر 

سالمت برای مهار کرونا 3۰۰شهید تقدیم کرد.

توسعه فضای سبز 
شــهردار در پایان همایش پیــاده روی و در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره کافی نبودن 
طرح ترافیک برای کاهش ترافیک شهر بیان کرد: 
راه حل این مشکل توسعه حمل  و نقل عمومی است 
و توجه ما در شهرداری نیز به این است که به سرعت 

حمل  و نقل عمومی را در شهر سامان دهیم.
زاکانی در ادامه دربــاره اضافه کردن 12۵۰هکتار 
به فضای ســبز پیرامونی تهران در چند ماه اخیر 

عنوان کرد: برای ما ایجاد فضای ســبز و تنفسگاه 
برای تهران یک امر قطعی و قهری اســت و تالش 
می کنیم ســاالنه ظرفیت فضای سبز پیرامونی و 
متن شهر را اضافه کنیم. شهردار تهران گفت: اضافه 
کردن 12۵۰هکتار به فضای سبز پیرامونی را از آبان  
سال گذشته شروع کردیم که در روز درختکاری 
آغاز شد و امسال نیز افزایش 1۵۰۰هکتار فضای 
ســبز برای اطراف تهران را در کنار توجه به رونق 
و توسعه بوستانه های درون شهری مدنظر داریم؛ 
در این راســتا توافق با وزارت دفاع را دنبال کردیم 
که 11هکتار در خیابان پیروزی تبدیل به فضای 
سبز عمومی می شود؛ این فضا تا 3ماه آینده تحویل 
شهرداری می شــود تا رونق فضای سبز و توجه به 

هوای پاک در تهران را پیگیری کنیم.
او با بیان اینکه در غرب تهران نیز توسعه فضای سبز 
و ایجاد مراکز تفرجگاهی برای ما مهم است، افزود: 
در دره فرحزاد در مناطق2و۵ جنبه پاکسازی این 
روددره را دنبال می کنیــم؛ در کنار آن در ماه های 
آینده فاز سوم بوستان نهج البالغه را باالی نیایش 
آماده می کنیم. همچنین تالش می کنیم مناطق 
گردشگری و تفرجگاهی مانند کوهسار را در شهر 
تهران توسعه دهیم.به گزارش همشهری، نیروهای 
مرکز اورژانس تهران نیز در بزرگ ترین پیاده روی 

خانوادگی هفته سالمت حضور داشتند.

پایان هفته سالمت با پیاده روی خانوادگی
زاکانی خبر داد: محوطه 11هکتاری مجموعه جنگ افزارسازی وزارت دفاع در خیابان پیروزی به فضای سبز عمومی تبدیل می شود

مذاکره شهرداری تهران با صنف کفاشان برای تملک خانه شیخ فصل اهلل نوری به نقطه نتیجه بخشی رسیده است
احداث موزه علمای مشروطیت در بهشت

دیپلماسی شهری و فرهنگی ایران و لبنان روی پل طبیعت

خانه ای قدیمی که روزگاری محل سکونت شیخ فضل اهلل نوری بود، 
به موزه تبدیل می شود؛ بنایی متروکه که دوره های پیشین مدیریت 
شــهری در تملک آن ناموفق بود، اما در این دوره، مذاکره با مالکانش 
به طور جد در دســتور کار قرار گرفت و حاال خبر می رسد که به زودی 
توافق الزم صورت می گیرد. بنابراین یکــی از خانه های تاریخی قلب 

تهران با سرگذشتی جالب، تبدیل به موزه مشروطه خواهد شد.
به گزارش همشهری، شرکت توســعه فضاهای فرهنگی شهر تهران 
براساس تأکیدات علیرضا زاکانی، شهردار تهران قصد دارد خانه شیخ 
فضل اهلل نوری )از روحانیون مشــهور عصر مشروطه( را که در خیابان 
بهشت )بن بست جوان( قرار دارد، تملک و پس از مرمت و بازسازی آن را 
به موزه ای برای تبیین نقش علما در دوره مشروطیت تبدیل کند. اکنون 
این ملک متعلق به صنف کفاشان است و چون سال ها بالاستفاده رها 
شده، در معرض تخریب و نابودی قرار دارد. براساس گفته های محمد 

مویدی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران طی 
روزهای اخیر برای تملک خانه، جلسات متعددی با اعضای هیأت صنف 
کفاشان برگزار شده که امیدوارکننده بوده است. به گفته او مذاکرات 
برای واگذاری این ملک به شهرداری همچنان ادامه دارد. این در حالی 
است که شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شــهر تهران قصد دارد با 
رویکرد مدیریت فرهنگی، عالوه بر بررسی چگونگی تملک خانه های 
دارای ارزش فرهنگی و تاریخی، بناهای تملک شده توسط شهرداری 
را به عنوان سرمایه های معنوی شــهر، مرمت و پس از آماده سازی در 
اختیار عموم شــهروندان قرار دهد. در همین راستا پیش  از این، خانه 
شــهیدان آیت اهلل سیدمحمد بهشــتی، مرتضی مطهری، مصطفی 
چمران و ... توسط این شرکت مرمت و بازسازی شده و اکنون قرار است 
برای جلوگیری از نابودی خانه شیخ فضل اهلل نوری که حدود 11۰سال 
قدمت دارد، آن  را تملک و بازسازی کند. آن طور که در کتب تاریخ ذکر 
شده و مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی هم تأیید کرده است، 
حدود 18ماه مزار شیخ فضل اهلل نوری در داخل این خانه بوده و پس از آن 
به قم منتقل و در صحن حضرت معصومه)س( به خاک سپرده می شود. 
محمد مویدی با بیان اینکه خانه شیخ فضل اهلل نوری به لحاظ تاریخی 

و میراثی ارزشمند است، عنوان کرد: »صنف کفاشان باهدف احداث 
خیریه، این ملک را خریداری کرده، اما گویا به دالیلی ازجمله مشکالت 
مالی نتوانسته اقدام کند. همچنین براساس فتوای آیت اهلل سیستانی و 
آیت اهلل وحید خراسانی، امکان تغییر کاربری این خانه به واحد تجاری 
وجود ندارد و ازاین رو شهرداری تهران هیچ گونه نگاه تجاری یا مادی 
به این ملک ندارد و تملک آن در راستای حفاظت از میراث تاریخی و 
فرهنگی شهر تهران انجام می شود. هزینه تملک هم در اختیار خیریه 

صنف کفاشان قرار می گیرد.«

رونق گردشگری ادبی با احیای خانه های تاریخی
خانه پدری فروغ فرخزاد )یکی از شعرا و مستندسازان معاصر( نیز مورد 
دیگری است که البته تملک شده و اکنون در مرحله مرمت قرار دارد؛ 
بنایی معروف به خانه فروغ )خیابان ولیعصر، نرسیده به تقاطع مولوی، 
کوچه خادم آزاد( که در ســال 13۹۷ توسط وزارت میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی ثبت ملی شد. مهر سال گذشته این ملک 
توسط شهرداری منطقه 11 تملک و طی تفاهمنامه ای به شرکت توسعه 

واگذار شده است تا پس از مرمت، آماده بهره برداری شود.

آموزش مدیریت شهری از راه 
تفاهم شورا و شهرداری

  سروری: پیگیر فرونشست زمین از طریق دولت و 
کمیسیون کالنشهرها هستیم

  زاکانی: درصورت ساختگی بودن صدمات شهردار 
ناحیه، با عامالن برخورد جدی صورت می گیرد

آیین تفاهمنامه همکاری شورای عالی استان ها و مجمع شهرداران 
کالنشهرهای ایران در پنجمین اجالس شــورای عالی استان ها و در 
صحن این نهاد به امضا رســید. به گزارش همشهری، شهردار تهران 
و رئیس مجمع شهرداران کالنشــهرهای ایران در آیین امضای این 
تفاهمنامه در راســتای همکاری در زمینه های آموزشی و پژوهشی 
گفت: دشمن تالش می کند وصله ناچســب ناکارآمدی را بر تارک 
انقالب اسالمی بنشاند و تبلیغات وسیعی را برای این کار انجام می دهد. 
ما در این مسیر 2 وظیفه داریم؛ نخست جهاد تبیین در جهت بازگویی 
توانمندی های رخ داده در ۴3 سال اخیر و افق روشن فراروی ما و دوم 
سرعت بخشیدن به رفع نیازها و تشدید پیشرفت کشور در ابعاد مختلف 
و توجه به ظرفیت هایی که به طور کامل مورد استفاده قرار نمی گیرند.

علیرضا زاکانی ادامه داد: شوراها در انتهای دهه ۷۰ با 2۰سال تأخیر 
تاسیس شدند و بخش زیادی از وظایف آنها که در اصل 1۰۰ تا 1۰۵ 
قانون اساسی آمده است،  توسط سایر نهادها ازجمله مجلس دنبال 
می شد و امروز نیز بخشی از وظایف شوراها را مجلس دنبال می کند. 
مجمع باید ظرفیت های خود را در اختیار شورای عالی استان ها قرار 
دهد و باید ظرفیت ها را در کنار هم دید و مشکالت را برطرف کرد که 
امیدآفرینی برای مردم ملموس و خدمت مشخص و پیشرفت کامال 

آشکار باشد.
شهردار تهران در جمع خبرنگاران با اشــاره به تفاهمنامه امضاشده 
بین شورای عالی اســتان ها و مجمع کالنشــهرهای ایران اسالمی، 
گفت: امیدواریم براساس این تفاهمنامه بتوانیم با این وجه از مدیریت 
مشارکتی و کار و تالشی که توسط ما و این نهاد مقدس صورت می گیرد 
برای آینده تحقق قانون اساسی در اصول 1۰۰ تا 1۰۵ که بخش های 

زیادی از آن مغفول مانده بود، اقدام کنیم.
زاکانی با بیان اینکه قانون اساســی ظرفیت های کم نظیری را برای 
شوراها درنظر گرفته است، خاطرنشان کرد: چون شوراها با یک تأخیر 
2۰ساله تشکیل شدند علی القاعده بخشی از این ظرفیت ها به سایر اجزا 

و عناصر فعال در عرصه حکمرانی کشور منتقل شده است.
وی درخصوص شهردار ناحیه 3 منطقه 1۹ با بیان اینکه ما وقتی متوجه 
شــدیم این حادثه اتفاق افتاده به عنوان یک وظیفه به عیادت ایشان 
رفتیم و با همه ظرفیت ها در جهت استیفای حقوق شهر، شهروندان و 
پرسنل مان گام برمی داریم، گفت: بعد از این، گزارش هایی مبنی بر این 
آمد که ممکن است اتفاقاتی که افتاده جنبه ساختگی داشته باشد. هم 
به بازرسی، هم به حراست و معاونت مناطق دستور اکید دادم که بررسی 
جدی انجام دهند. این موضوع چیزی نیست که بخواهیم نسبت به آن 
اغماض کنیم. پس از بررسی و مشخص شدن آن، اقدامات افزایشی و 

تشدید شده ای خواهیم داشت.

زاکانی با تأکید بر اینکه تخلف در آن ساختمانی که مراجعه کردند محرز 
است، گفت: ساختمان ۴ طبقه است و ۴ طبقه اضافی می سازند و اقدام 
ناحیه اقدام درستی برای جلوگیری از ضایعه ای که آسیب جانی، مالی 
و حیثیتی برای شهروندان دارد، بوده است. گزارش پزشکی قانونی بیان 
صریح ندارد و یک گمانه زنی است. با گمانه زنی نمی توان قطعی صحبت 
کرد. ما از این جهت بررسی می کنیم و اگر ساختگی باشد برخورد و 
مواجهه سخت و جدی با عامل این کار خواهیم داشت و اگر ساختگی 
نباشد حتما از حق و حقوق پرسنل صیانت خواهیم کرد و در هر صورت 

مانع تخلف خواهیم بود.
به گزارش همشهری، موضوع تفاهمنامه همکاری بین دو نهاد، درباره 
موضوعات آموزشی و پژوهشی با محوریت مدیریت شهری، همکاری 
در زمینه تدوین و اصالح قوانین مورد نیاز شــهرداری ها، تشــکیل 
کمیسیون خاص کالنشهرها و مراکز استان ها، برنامه ریزی برای توسعه 
فناوری های نوین با هدف هوشمند ســازی  شهرهاست. مدت زمان 

همکاری براساس این تفاهمنامه به مدت 2 سال خواهد بود.

شرایط دولت را درک می کنیم
رئیس شورای عالی اســتان ها نیز در این اجالس با بیان اینکه نقش 
شوراها نقش بی بدیلی در کشور است، گفت: ما شرایط دولت را درک 
می کنیم و می پذیریم که دولت در ابتدا باید به صورت نقدی یارانه را 
پرداخت کند. پرویز سروری با بیان اینکه خبرهای خوبی برای جامعه 
شورایی به گوش می رســد گفت: تعامالت ما با دستگاه های دیگر 
مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسالمی در 
حال نتیجه دادن است. اما رابطه با قوه قضاییه براساس انتظارات ما 
شکل نگرفته است و کارهای زیادی برای همکاری داریم. وی گفت: 
در این مدت اتفاقاتی رخ داد که اگر مهار نمی شد نهاد شوراها به محاق 
می رفت. شــورای نگهبان به الیحه درآمدهای پایدار شهرداری ها 
و دهیاری های کشــور ایراد وارد کرده بود. اگر این اتفاق رخ می داد 
اختیار شوراها از دست می رفت و شوراها عمال ظرفیت و قدرت خود را 
از دست می دادند. تنها نظارت بر عوارض بر عهده شوراها گذاشته شده 
بود که هیچ سودی نداشت. زمانی که شوراها عوارض را وضع نکرده اند 

چطور می توانند بر آن نظارت کنند؟
سروری گفت: ما 2 پیشــنهاد ارائه دادیم. پیشنهاد اول این بود که 
شورای عالی استان ها به صورت مســتقیم و گسترده با کمیسیون 
سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط باشد. پیشنهاد 
دوم هم این است که شورای عالی استان ها با سران قوا و رهبر معظم 
انقالب به صورت مستقیم مکاتبه کند. من معتقد هستم ما باید این 

دو کار را انجام دهیم.
سروری با اشاره به بحران کم آبی و فرونشســت زمین نیز گفت: در 
شورای عالی استان ها از طریق دولت و کمیسیون کالنشهرها پیگیر 
فرونشست زمین هســتیم تا علت و راهکار این موضوع را پیدا کنیم. 
در ماه های اخیر خبرهای بسیار بدی از سراسر کشور به ویژه مناطق 
تاریخی ما مانند استان هاي فارس و اصفهان در زمینه فرونشست زمین 
می رسد. ما با یک بحران جدی مواجه هستیم. در همین تهران هم چند 
مورد فرونشست زمین داشته ایم. اگر فکری به حال این مشکل نکنیم 

می تواند تبدیل به یک فاجعه ملی شود.

مهدی هدایت
شهردار منطقه19 تهران

جشنواره »نه به فست فود« با هدف ترویج 
تغذیه سالم برگزار می شود. شهروندان فعال 
و مشــارکت جو در زمینــه حفــظ و نگهــداری 
گل و گیاه و فضای ســبز در این جشــنواره با 
آماده کردن غذاها بر اســاس ارزش غذایی، 
ســالم بودن، ســفره آرایی، اســتفاده از مواد 
ارگانیــک و گیاهــی، اســتفاده به انــدازه از 
نمک و روغن و سایر موارد با یکدیگر رقابت 
می کننــد. عالقه منــدان می تواننــد امــروز 
ساعت11 صبح در مرکز تحقیقات آموزش و 
مشاوره فضای سبز به نشانی خیابان شهید 
زلفی، داخل بوستان شریعتی حضور یابند.

 لطف هللا فروزنده
 معاون برنامه ریزی، توسعه 

سرمایه انسانی و امور شورای 
شهرداری تهران

افزایــش حقــوق کارکنــان شــهرداری از 
یک میلیــون و 700هــزار تومان تــا ۳میلیون 
برای پرسنل رسمی که ۲۴هزار نفر هستند 
اعمــال می شــود. همچنیــن حقــوق مابقی 
کارکنــان شــهرداری بیــن یــک تــا ۳میلیــون 
تومان برای سال1۴01 افزایش پیدا می کند. 
در راســتای عمــل به وظایفــی کــه در حیطه 
اختیارات مان بود، حق مسکنی که در اختیار 
شورای حقوق و دستمزد بود را تغییر دادیم 
و براســاس آن به صــورت میانگیــن یــک تــا 
۳میلیون تومان حقوق کارکنــان با توجه به 

متأهل یا مجردبودن آنها افزایش یافت.

 هر فصل یک سوله
 مدیریت بحران ساخته می شود

مدیرعامل ســازمان عمرانی مناطق شهرداری 
تهران اعالم کرد که تــالش می کنند تا هر 3ماه 
عملیات ساخت یک پایگاه پشتیبانی )سوله( به 
اتمام برســد و در اختیار سازمان مدیریت بحران 

قرار گیرد.
به گزارش همشهری، هادی حق بین، در بازدید از 
سوله های بحران در حال ساخت واقع در مناطق 
18، 2۰ و 22 گفت: »سوله بحران منطقه2۰ در 
مراحل پایانی اتمام عملیات ســاخت قرار دارد. 
مذاکرات پیرامون ساخت سوله در منطقه یک نیز 
به جمع بندی رسیده و به زودی وارد فاز اجرایی 
خواهد شد.« او با اشــاره به ظرفیت باالی فنی و 
مهندسی ســازمان عمرانی مناطق گفت: »طی 
ماه های اخیر مدیریت احداث ســایر سوله های 
تهران، به این سازمان سپرده شــد و با توجه به 
رویکرد مدیریت شهری و اهمیت موضوع آمادگی 
مقابله با بحران با به کارگیری از ظرفیت موجود، 
در تالش هستیم تا در هر فصل یک سوله مدیریت 
بحران را با باالترین سطح کیفی در اختیار سازمان 
مدیریت و پیشگیری بحران و شهرداری مناطق 

قرار دهیم.«

نقل قول خبر

مدیریت بحران

عکس خبر

شورا

وزیر فرهنگ لبنان با هیــأت همراه از پل 

درشهر
طبیعت، بوستان اکو و آسمان نمای گنبد 
مینا در منطقــه فرهنگی و گردشــگری 
عباس آباد دیدن کرد.  به گزارش همشهری، 
این بازدید با همراهی سیدمحمدحسین حجازی مدیرعامل 
منطقه فرهنگی و گردشــگری عباس آبــاد و تنی چند از 
مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسالمی ایران انجام 

شد.
دیدار وزیر فرهنگ لبنان از بوستان آب و آتش آغاز شد و در 
ادامه پل طبیعت به عنوان سازه مدرن و زیبای شهر تهران 

مورد بازدید قرار گرفت.
در ادامه محمد وســام اولمرتضی از بوستان اکو دیدار کرد 
و با تاریخچه و هدف از تاســیس این بوســتان آشنا شد. 
آسمان نمای گنبد مینا و تماشــای فیلم هایی درخصوص 
کهکشان و اجرام آسمانی از دیگر برنامه های وزیر فرهنگ 

لبنان در بازدید از این مکان علمی-تفریحی بود.
محمد وسام اولمرتضی، وزیر فرهنگ جمهوری لبنان پس 
از بازدیــد از منطقه فرهنگی و گردشــگری عباس آباد در 
نشست مشترک با سیدمحمد حسین حجازی، مدیرعامل 
شرکت نوسازی عباس آباد شرکت کرد و گفت: هر دو کشور 
ایران و لبنان، مشترکات فرهنگی و اجتماعی زیادی دارند. 
هم اکنون لبنــان در مرحله انتقالی و برگــزاری انتخابات 
اســت و اخیرا با بحران محاصره اقتصادی روبه رو بوده ایم 
و خوشــحالیم که همراه دوســتان ایرانی این بحران ها را 
شکست دادیم و پشت سر گذاشتیم و برای بهبود وضعیت 
اقتصادی مان در حال تالش هســتیم. وزیر فرهنگ لبنان 
گفت: خیلی مایلیم از تجربه های دوستان مان به ویژه ایران در 
مسائل فرهنگی و گردشگری استفاده کنیم. او به اهتمام ویژه 
دولت لبنان برای توجه ویژه به امور مردم و خدمت به آنها 
اشاره کرد و آن را هدف مشترک هر دو دولت ایران و لبنان 

برشمرد. در ابتدای این نشست سیدمحمدحسین حجازی، 
مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد ضمن خوشامدگویی 
به وزیر فرهنگ لبنان و هیأت همراه در خصوص موقعیت 
منطقــه فرهنگی و گردشــگری عباس آبــاد و همچنین 
ظرفیت های فرهنگی و گردشگری آن توضیحاتی ارائه کرد.
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رئیس جمهوری: تا من زنده ام به هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنه سازی  یارانه ها آسیب ببینند.

سیدابراهیم رئیســی دیروز صبح با حضور در میدان 

بازار
عرضه گوشــت و مرغ در جنوب تهران و فروشگاه های 
سطح شهر به مردم اطمینان داد اجازه نخواهد داد آنها 

بابت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها آسیب ببینند.
به گزارش همشهری، حضور در یکی از مراکز اصلی توزیع مرغ و گوشت 
در جنوب تهران، بازدید از یکی از فروشگاه های زنجیره ای مرکز شهر و 
شرکت در جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور اعضای دولت و سایر نهادها، 
3برنامه سیدابراهیم رئیســی در روز جمعه بود. سیدجواد ساداتی نژاد، 
وزیر جهادکشاورزی رئیس جمهوری را در این بازدید همراهی می کرد.

در جریان این بازدید میدانی، رئیس جمهوری از فرایند توزیع کاالهای 
اساســی در تهران بازدید و از نزدیک با مردم حاضر در محل های توزیع 
کاالهای اساسی گفت وگو کرد و در جریان وضع توزیع کاالهای اساسی و 
مشکالت آن قرار گرفت. رئیس جمهوری با حضور در میدان بهمن تهران و 
در جریان بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ تأکید کرد: تا من زنده ام 
به هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنه سازی  یارانه ها آسیب 
ببینند. واکنش های مردمی در فضای مجازی نشان می دهد حضور رئیسی 
در جمع مردم پس از اصالح قیمت برخی اقالم خوراکی و کاالهای اساسی 
آرامش نسبی را به مردم منتقل کرده است. طبق وعده مسئوالن ذیربط 

دولتی، انتظار می رود در روزهای آینده از صف های طوالنی برای خرید 
کاالها کاسته شود و بازارها آرام گیرد. از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، 
سیدابراهیم رئیسی حضور فعال در بین مردم داشته و حتی بسیاری از 

روزهای جمعه را هم به گفت وگو و دیدار با مردم اختصاص داده است.

رسیدگي دقیق به اعتراض ها
رئیس جمهوري عصر دیروز در جلسه ســتاد تنظیم بازار که با حضور 
معاون اول، وزرا و مســئوالن دســتگاه های ذیربط برگزار شد،  پس از 
اســتماع آخرین گزارش ها از نحوه اجرای طرح ملی مردمی ســازی و 
عادالنه کردن یارانه ها از مسئوالن مربوط خواست که به درخواست های 
معترضان عدم دریافت  یارانــه در کوتاه ترین زمان ممکن و به شــکل 
عادالنه و ضابطه مند، رسیدگی کنند.  رئیس جمهور بر ضرورت وجود 
شــاخص های عادالنه در تعیین دهک ها برای دریافت یا عدم دریافت 
یارانه ها تاکید کرد و گفت: تمام رسالت و هدف اجرای طرح مردمی سازی 
و توزیع عادالنه یارانه ها، برقراری عدالت اقتصادی بوده است، لذا وزارت 
رفاه، کار و تعاون اجتماعی باید با همکاری سایر دستگاه های مربوط با 
شاخص های دقیق، استحقاق افراد را احراز کنند و مراقب باشند در حق 
کسی اجحاف نشود. رئیس جمهوري با اشــاره به کفایت حجم ذخایر 

کاالهای اساسی به دســتگاه های متولی دستور داد نسبت به مدیریت 
بهینه توزیع کاال در اقصی نقاط اقدامات الزم را به عمل آورند تا از هرگونه 
افزایش قیمت باالتر از قیمت مصوب جلوگیری شود. رئیس جمهوري از 
وزیر جهادکشاورزی خواست تا با رصد و پایش دقیق بازار نسبت به رفع 
برخی مشکالت موجود در زمینه کمبودها و نیازهای توزیع اقالم اساسی 
مورد نیاز مردم به ویژه ۴ قلم کاالی اساسی یعنی روغن، لبنیات، مرغ و 

تخم مرغ تدابیر الزم اتخاذ شود.

کاال فراوان است
پیش تر، در روز پنجشنبه هم جلسه ستاد تنظیم بازار در ۲نوبت صبح و 
عصر به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شده بود و اعضا آخرین 
وضعیت تامین، توزیع و نظارت بر بازار را مورد بررسی قرار داده بودند. در 
۲جلسه یادشده، حاضران بر لزوم فراوانی کاالهای اساسی در بازار و تامین 
و توزیع مناسب اقالم مورد نیاز مردم تأکید و مقرر کردند تمهیدات الزم 
برای توزیع گسترده اقالم مختلف نظیر مرغ، تخم مرغ و روغن اندیشیده 
شود. در این جلســه ها همچنین مقرر شد ساعت کاری میادین میوه و 
تره بار افزایش پیدا کند و در نوبت عصر روز جمعه نیز فعال باشند تا مردم 

دغدغه ای برای خرید و تامین نیازهای خانوار نداشته باشند. 

صبح جمعه کنار مردم
سیدابراهیم رئیسی صبح روز جمعه برای بررسی مشکالت نظام توزیع کاالهای اساسی، به جمع مردم رفت

مصوبه واردات خودرو در هفته جاری نهایی خواهد شد، انتظار می رود نخستین خودروهای خارجی تا قبل از تابستان وارد بازار شود
تعیین ضوابط واردات خودرو تا پایان هفته

بازار خودرو در انتظار یک گشایش 

خودرو
اساسی است، اگر همه چیز آنگونه 
کــه گفته می شــود پیــش برود، 
می توان امیدوار بود که این بازار با ورود رقبای خارجی 
چابک و ارزنده در مسیر اصالح قرار گیرد. به گزارش 
همشهری، طبق وعده وزارت صنعت، مصوبه واردات 
خودرو در هفته جاری نهایی خواهد شــد و جامعه 
ضمن آگاهی از 5روشــی که برای واردات طراحی 
شده، پاسخ بسیاری از سؤاالت خود را خواهد گرفت؛ 
سؤاالتی که به تعرفه واردات، نوع خودروهای وارداتی، 
شــیوه خرید یا پیش خرید این خودروها و... مربوط 
می شود و هر یک به تنهایی می تواند دست انداز بزرگی 
در مسیر واردات خودروهای خارجی باشد؛ اما برخی 
خبرهای تأیید نشده حاکی است احتماالً با اجرای 
مصوبه واردات خودرو، امکان واردات خودرو با حجم 
موتور کمتر از ۲500سی سی و ارزش ۲0تا ۲5هزار 
دالر مهیــا خواهــد بود و ایــن یعنی بســیاری از 
محصوالت و برندهای خارجی پرطرفــدار در بازار 
خودرو، امکان حضور مجدد در کشــور را خواهند 

یافت.

مسیر ناهموار واردات خودرو
از ســال ۱3۹۷ و همزمان با متشــنج شدن فضای 
اقتصاد و بــازار ارز ایران، واردات خودرو به ســبب 
به هم ریختگی تــراز ارزی ممنــوع و به تدریج این 
ممنوعیت تا اردیبهشــت ۱۴0۱ تمدید شــد؛ اما 
همزمان بــا پایان یافتن مهلــت مصوبه دولت قبل 
برای ممنوعیت واردات خودرو، موضوع ازسرگیری 
واردات این کاال در دستور کار قرار گرفت و پس از فراز 
و نشیب بسیار، طرح آن به تصویب رسید. آنگونه که 
وزیر صنعت می گوید هم اکنون چند رویداد همزمان 
در حال رخ دادن است و ضمن اینکه با اتمام اعتبار 
مصوبه ممنوعیت واردات، دیگر منعی برای واردات 

وجود ندارد، تراز ارزی هــم در وضعیت خوبی قرار 
گرفته و فشاری بر منابع ارزی به گونه ای که برای نرخ 
ارز مشکل ساز شود، وارد نیست؛ ازاین رو با توجه به 
اینکه خأل عرضه 500هزار دستگاه خودرو در بازار 
مشهود است، اجرای مصوبه واردات خودرو می تواند 

گامی در جهت اصالح و ساماندهی این بازار باشد.

چندوچون واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً با اشاره به اینکه 
مصوبه واردات خودرو در هفته جاری نهایی خواهد 
شد، گفته اســت: محدودیتی در واردات نخواهیم 
داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه 
خودروسازان داخلی، بخش عمده ای از تقاضاي بازار 
پاسخ داده خواهد شد. ضمن اینکه هماهنگی های 
الزم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود 
و دولت نیز در این مورد نه واردکننده بلکه تسهیلگر 
خواهد بود. نکته ای که سیدرضا فاطمی امین اعالم 
کرد و به شکل گیری برخی حواشی برای این مصوبه 
انجامید این بود که تمرکز بــر واردات خودروهای 
اقتصادی است؛ زیرا در ســال های پیش از ۱3۹۷، 

عمدتاً خودروهای لوکس و گران قیمت وارد می شد 
که فقط قشر خاصی از آن بهره می بردند؛ اما در این 
مصوبه تمرکز بر این است که خودروهای اقتصادی 
برای استفاده عموم وارد شــود. حاشیه سازی این 
اظهارنظر ازاین جهت بود کــه وزیر صنعت در ادامه 
سخنانش اعالم کرد: »خودروهای تولیدی داخلی 
که در محدوده خودروهای اقتصادی هستند، عمدتاً 
از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آنها 
متوقف شود؛ زیرا عالوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم های 
قدیمی هستند و کیفیت مناسبی ندارند، مردم نیز 
از این وضع ناراضی هســتند«. ایــن گفته در میان 
ذی نفعان ممنوعیت واردات خودرو به این شــیوه 
تفسیر شد که ارزش خودروهای وارداتی باید مانند 
خودروهای اقتصادی کشــور نظیر خانواده پراید و 
تیبا و برخی محصوالت خانواده ســمند و پژو باشد 
که عمدتاً در محــدوده قیمتی ۲00تا 300میلیون 
تومان و 6تا ۱0هزار دالر قــرار دارند؛ این در حالی 
است که تولید محصوالت هم کالس با این خودروها 
مرسوم نیست و حتی درصورت موجود بودن چنین 
خودروهایی نیز با احتســاب تعرفه ۱00درصدی 

واردات خودرو امکان تأمین آنها با قیمت اقتصادی 
مدنظر بازار وجود نخواهد داشت. مهدی دادفر، دبیر 
انجمن واردکنندگان خودرو درباره مصوبه واردات 
خودرو گفته اســت: در این مصوبه همچنان قوانین 
تعرفه ای، عوارض و اســتانداردهای واردات خودرو 
حاکم بوده و تغییری در این رابطه انجام نشده است. 
اگر این موضوع صحت داشته باشد، می توان گفت 
مصوبه واردات خودرو در بهترین حالت می تواند بازار 
خودروهای میلیاردی را کمی روبه راه کند و گشایشی 

برای بازار خودروهای اقتصادی نخواهد داشت.

خودروهای وارداتی کی می رسد؟
فعاالن حوزه واردات خودرو معتقدند طبق تجارب 
گذشــته، احتماالً مصوبه واردات خــودرو تا اواخر 
تابستان به بار می نشیند و نخســتین خودروهای 
وارداتی در شــهریورماه وارد بازار خواهند شــد. به 
گزارش همشــهری، تا زمانی کــه جزئیات مصوبه 
از سوی وزارت صنعت منتشر نشــود، نمی توان در 
مورد آن قضاوت کرد؛ اما در شــرایط فعلی در بازار 
آزاد محدوده قیمتی خودروهایي نظیر پراید 6هزار 
دالر، تیبا 6.3هزار دالر، ساینا ۷.8هزار دالر، کوئیک 
۷.5هزار دالر، پارس، شاهین و سورن حدود ۱3هزار 
دالر و محدوده قیمتــی خودروهای اتوماتیک رایج 
داخلی نظیر تنــدر ۹0 پالس، تارا، پــژو ۲0۷ و دنا 
حدود ۱5تا ۲0هزار دالر اســت که اگر قرار باشــد 
شــرایط تعرفه ای قبلی پایدار بمانــد، تقریباً هیچ 
خودروی وارداتی نمی تواند ازنظر قیمتی با آنها رقابت 
کند مگر اینکه در 5روشی که وزیر صنعت می گوید 
در مصوبه واردات خودرو مدنظر قرار گرفته، شرایطی 
ایجاد شود که خودروهای اقتصادی خارجی با مسیر 
سبز و با معافیت گمرکی وارد شــوند که البته این 
مورد نیز می تواند به ایجاد رانت، بازار سیاه و تبعیض 

منجر شود.

چه خودروهایي می تواند وارد شود؟
فعاالن بازار خودرو معتقدند درصورتی که مانع تعرفه و عوارض از مسیر واردات خودرو حذف شود، 
با فرض دالر 30هزار تومانی می توان خودروهای مقبول و مطلوبی از برندهای هیوندایی، سوزوکی، 
تویوتا، رنو و تاتا وارد کرد که قیمت آنها در بازارهای جهانی 13تا 18هزار دالر اســت. بر این مبنا، 
خودروی شهری شورلت اسپارک با قیمت 13هزار دالر معادل 390میلیون تومان و میتسوبیشی 
میراژ با قیمت 14هزار دالر معادل 420میلیون تومان می تواند وارد شــود. همچنین خودروهای 
سدان نظیر نیسان ورسا، هیوندای اکسنت، شورلت سونیک و تویوتا یاریس با ارزش 15هزار دالر 
معادل 450میلیون تومان امکان واردات را خواهند داشت ضمن اینکه خودروهای هاچ بک ساب 
کامپکت مانند کیا ریو و هوندا فیت هم با قیمت 16هزار دالر معادل 480میلیون تومان می توانند 
جزو کاندیداهای ورود به ایران باشند. حتی خودرویي نظیر هیوندای ونیو به عنوان یک کراس اوور 
کامپکت هم با قیمت 17.4هزار دالر معادل 520میلیون تومان می تواند به عنوان یک رقیب جدی برای 
خودروهای داخلی وارد بازار شود؛ البته مشروط بر اینکه با ابزار تعرفه و عوارض، قیمت تمام شده این 

خودروها به حداقل 2برابر ارزش دالری آنها نرسد.

مکث

تورم اصالح قیمت ها؛ فقط 10درصد
 براساس مطالعه ۴مرکز پژوهشی، تورم ناشی از 

مردمی سازی یارانه ها کمتر از ۱0درصد خواهد بود

نرخ تورم با اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ارزی۴۲00 چه 
میزان افزایش می یابد؟ برنامه دولت برای مهار تورم و ســطح 
عمومی قیمت ها چیســت؟ برآورد ۴ســازمان دولتی نشــان 
می دهد با حذف ارز ترجیحی حداکثــر ۱0درصد بر نرخ تورم 
فعلی اضافه می شود. دولت تصمیم دارد با مردمی سازی و تغییر 
شــیوه پرداخت یارانه ها، قدرت خرید مصرف کنندگان به ویژه 

دهک های متوسط و فقیر را افزایش دهد.
به گزارش همشهری، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای 
هماهنگی بانک های دولتی در ۲اظهارنظر جداگانه تورم ناشی از 
مردمی سازی یارانه ها را حداکثر ۱0درصد برآورد کرده اند. این 
اظهارنظرها در شرایطی بیان می شود که تا چند روز دیگر مرکز 
آمار ایران نخستین گزارش خود را از وضع شاخص قیمت ها پس 
از حذف ارز ۴۲00تومانی کاالهای اساسی منتشر می کند. نرخ 
تورم ساالنه در پایان فروردین سال۱۴0۱ به گفته مرکز آمار به 

3۹.۲درصد رسیده بود.

تحلیل بانک مرکزی
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درباره تورم حاصل از 
اصالح سیاست ارز ترجیحی می گوید: تورم ایجاد شده بخشی 
از ناحیه تقاضا و بخشی از ناحیه عرضه اســت. تورم حاصل از 
ناحیه عرضه براساس محاسبات انجام شــده ۱0درصد است. 
به گفته او، البتــه یارانه حمایتی واریزی تورم ناشــی از اصالح 
قیمت ها را تا حد زیادی جبران می کند. به گفته رئیس کل بانک 
مرکزی، دولت برای تامین مبالغ یارانه های پرداختی نقدینگی 
خلق نکرده بلکه یارانه های واریزی از محل وجوه دولت و درآمد 
سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است. براساس قانون 
بودجه امسال،  بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به موقع 
مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه 
یک درصد جمع مصارف جدول تبصره )۱۴( را به صورت تنخواه 
در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد، این تنخواه 
باید حداکثر تا ۲ماه پس از دریافت تسویه شود و شرط استفاده 

مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است.

کمتر از 10درصد
محمد رضا فرزین، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز 
که این روزها در نشست های اقتصادی دولت درباره هدفمندی 
یارانه ها هم حضور فعال دارد، اعالم کرد: براساس مطالعه ۴مرکز 
پژوهشی، تورم ناشی از طرح اصالح یارانه ها کمتر از ۱0درصد 
خواهد بود. فرزین ادامه داد: ۴مرکز پژوهشــی شــامل بانک 
مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز آمار و مؤسسه پژوهش برنامه ریزی 
اعالم کرده اند اثــر تورمی طرح اصــالح یارانه ها زیر ۱0درصد 
خواهد بود، حتی برخی گفته اند ۷.8درصد و برخی 8.۱درصد 
اعالم کرده اند. فرزین در مورد اینکه آیا طرح کمک معیشــتی 
نقدینگی ایجاد می کند؟ توضیح داد: دولت قبال  ارز ۴۲00تومانی 
به مردم می داد اکنون می گوید در سامانه نیما به فروش برسد و 
تفاوت آن را به عنوان کمک معیشتی بپردازد بنابراین نقدینگی 
جدید ایجاد نمی کند اما اگر قــدرت خرید دهک های پایین را 

اضافه کند ممکن است مقداری تورم ایجاد شود.
او که در دولــت محمود احمدی نژاد مســئولیت اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها را در مقام رئیس ســتاد تحول اقتصادی بر 
عهده داشت، تأکید کرد: اگر تورم ۴0درصدی را درنظر بگیریم 
مجموع هزینه  خانوارهای روســتایی به طور میانگین در سال 
۱۲میلیون تومان است که یارانه آنها 60درصد هزینه خانوار را 
جبران می کند و دهک های پایین از یارانه ها بهره مندی بیشتری 

خواهند داشت.

مهار تورم؛ هدف دولت
هفته گذشته هم مســعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه معیشتی به تزریق 
نقدینگی و افزایش نرخ تــورم منجر می شــود، تأکید کرد: از 
شهریور ماه سال گذشته تاکنون قیمت کاالهای اساسی 60 تا 
80درصد افزایش یافته، اما دولت می خواهد اثر این افزایش را 
کاهش دهد و از طرفی این موضوع تورم را هم مدیریت می کند. 
باید با تورم مقابله کرد تا قدرت خرید مــردم باال برود. او افزود: 
می خواهیم یارانه  را به حلقه آخر زنجیــره بدهیم. البته برخی 
اقتصاددانان می گویند اگر به مردم پول نقد بدهید تقاضا  افزایش 
می یابد. درحالی که دولت در سال های قبل با دالر ۴۲00تومانی 
پول بازار را جمع می کرد االن با دالر نیمایی ۲۴هزار تومانی آن 

را جمع آوری می کند.

4200تورم ساز بود
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم می گوید: به طور 
مشخص بانک مرکزی بعضا برای تأمین ارز ترجیحی از بازار نیما 
و به نرخ نیمایی ارز خریداری کرده و در نتیجه این امر به افزایش 
پایه پولی و نقدینگی و در نهایت به افزایش تورم منجر شده و به 
نوعی مالیات تورمی را بر هموطنان تحمیل کرده است. قربانی 
تأکید کرد: جهت گیری دولت سیزدهم این است که با حذف ارز 
۴۲00تومانی تورم کاهش یابد، قاچاق، صدمه به تولید و غیره 
حذف شود و حمایت از خانوارها در اولویت برنامه ها قرار گیرد و 

یارانه ها به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت شود.

خوش خبر باشید آقای وزیر
جواد اوجی، وزیر نفت از ســرمایه گذاران 
خارجــی و داخلــی بــرای حضــور در 
صنعت نفت ایــران دعــوت و اعالم کرد: 
سرمایه گذاران خوب می دانند که با توجه 
به بحران انرژی، ســرمایه گذاری در این بخش چقدر سودآور 
خواهد بود. گفته های این مقام ارشــد صنعت نفت ایران نیاز 
به توضیح اضافه ای ندارد، زیرا او به وضوح چشــم انداز آینده را 
ترسیم می کند. وزیر نفت در مراسم گشایش نمایشگاه بین المللی 
صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی اعالم کرد: تردید نداشته 
باشید اگر در صنعت نفت به موقع سرمایه گذاری انجام نشود با 
کســری تراز تولید و مصرف انرژی روبه رو خواهیم شد. اوجی 
بدون اعالم جزئیات بیشــتر بار دیگر خبر داده در ۹ماه نخست 
فعالیت دولت ســیزدهم، با بهره گیری از تــوان هلدینگ های 
بزرگ نفتی و پتروشیمی، ظرفیت مالی بانک ها و البته مذاکره با 
شرکت های معتبر بین المللی، بیش از 50قرارداد و تفاهمنامه 
نفتی به ارزش ۱6میلیارد و۷00میلیون دالر امضا شده است. 
اوجی می گوید: ما با فعال کردن دیپلماسی انرژی، برای جذب 
ســرمایه گذاری خارجی به خصوص از کشورهای دوست اقدام 
کرده و قراردادهــا و تفاهمنامه های مهمی هم در این خصوص 
امضا کرده ایم. به گفتــه وزیر نفت برای نخســتین بار آرزوی 
چند ده ساله کارشناســان صنعت نفت برای در اختیار گرفتن 
پاالیشگاه های فراســرزمینی از طریق دیپلماسی فعال انرژی 

محقق شده است.

حق یارانه نگرفته ها محفوظ است
کســانی که قبال یارانه می  گرفتند و در جریان مردمی سازی  و 
توزیع عادالنه یارانه ها، مشمول دریافت یارانه 300 و ۴00 هزار 
تومانی نشده اند، امکان اعتراض دارند. همچنین کسانی که اصال 
در فهرســت یارانه بگیران نبوده اند یا از سال ۹3 یارانه آنها قطع 
شــده و اقدامی انجام نداده اند نیز به زودی می توانند با ثبت نام 
در سایتی که سازمان هدفمندی یارانه ها معرفی خواهد کرد، 
درخواســت خود را برای دریافت یارانه ثبت کنند تا درصورت 
مشــمول بودن، به فهرســت یارانه بگیران اضافه شوند و حتی 

یارانه های معوق را نیز دریافت کنند.
طبق اعــالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کســانی که تا 
پیش از این مشمول دریافت یارانه بوده اند و اکنون یارانه آنها قطع 
 hemayat.mcls.gov.ir شده است، باید با مراجعه به سامانه 
اعتراض خود را ثبت کنند. البته ممکن است برخی افراد معترض 
نسبت به رقم پرداختی به حسابشان اعتراض داشته باشند که 
این موضوع احتماال به خطای محاســباتی در سازوکار تعیین 
دهک بازمی گردد که بــا مراجعه افراد و اعالم نظراتشــان در 
سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه رسیدگی خواهد شد و اگر 
احیانا جامانده اند، اضافه و مابه التفاوت یارانه هم به آنها پرداخت 
می شود؛ اما اگر مشمول نیستند برای شان توضیح می  دهند که 
چرا مشمول این یارانه نمی شوند. همچنین شهروندان می  توانند 
برای اطالع از دهک خانوار و یارانه پرداختی با تماس با شماره 
0۹۲0000636۹ و وارد کردن کد ملی و شــماره تلفن همراه 

متعلق به سرپرست خانواده از وضع خود مطلع شوند.

رویکرد جهانی برای غذا
  خبر: وزارت کشاورزی آمریکا در گزارش ماهانه 
جدید خود که روز پنجشــنبه منتشر شد، نسبت 
به کاهش تولید محصوالت کشــاورزی در جهان 

هشدار داد.
  نقد: قبل از تهاجم روســیه، وزارت کشاورزی 
آمریکا انتظار داشــت که اوکرایــن ۲۴میلیون تن 
گندم و 33.5میلیون تن ذرت صادر کند؛ اما میزان 
صادرات گندم اوکراین تاکنون نصف این برآورد بوده 
است. از طرف دیگر، روسیه نیز یکی از ابرقدرت های 
تولید گندم و غله در جهان اســت که هم به واسطه 
جنگ با اوکراین و هم به واســطه تحریم های غرب، 
بخش بزرگی از تولید خــود را از بازارهای جهانی 
دریغ خواهد کرد. در ایــن وضعیت آمریکا که یکی 
از طالیه داران تولید و صادرات گندم و غله محسوب 
می شود، نســبت به وخامت اوضاع بازار غله نگران 
است و هشدار می دهد و ایران نیز به عنوان کشوری 
که عالوه بر تحریم های سخت، با مشکل خشکسالی 
شدید مواجه است، باید جانب احتیاط را رعایت کرده 
و از سختگیری در بهینه سازی توزیع و مصرف غذا 

دریغ نکرده و عالج واقعه قبل از وقوع کند.

چهره روز

خبر

نقد  خبر

تورم
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پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

گزارش
شهیدبهشــتی، آمار جدیدی از 
مصرف سیگار و قلیان در کشور 
منتشــر کرده که نشان می دهد 
میزان گرایش به مصرف سیگار و قلیان باال رفته و 
سن مصرف کاهش پیدا کرده است. براساس این 
گزارش، پیش از شــیوع کرونا، حدود 15درصد 
افراد باالی 15سال کشور، مصرف سیگار داشتند 
که ســهم مردان 25درصد و زنان حدود 5درصد 
بود. مصــرف قلیان هم در زنــان و مردان حدود 
20درصد بود. حاال اما بررســی ها حکایت از این 
دارد که حدود 30درصد مردان و 10درصد زنان 
سیگار مصرف می کنند و مصرف قلیان در هر دو 
جنس به 30درصد رســیده اســت. اینها نتیجه 
تحقیقی اســت که از ســوي غالمرضا حیدری، 
رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه 

علوم پزشکی شهیدبهشتی اعالم شد. 
او به استناد این آمار به ایسنا تأکید کرد که مصرف 
دخانیات در دوران کرونا باال رفته است: »برخی از 
افرادی که قلیان مصرف می کردند، سیگار را ترک 
کرده بودند اما در پاندمی کرونا، به دلیل شرایطی 
که ایجاد شــد، بســیاری از مصرف کننده های 
ترک کرده، دوباره شروع مجدد به مصرف سیگار 
داشــتند.« البته این تمام ماجرا نیست، براساس 
اعالم این مســئول در دانشــگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، سن شــروع مصرف دخانیات هم 
تغییراتی داشته است، به طوری که براساس آخرین 
بررسی ها، سن شروع مصرف دخانیات در مردان 
به کمتر از 15ســال و در زنان به 17سال رسیده 
است.  کاهش ســن مصرف دخانیات در مردان 
و زنان منجر شــد تا فرهاد بهزادی، کارشــناس 
درمان و حمایت های اجتماعی شورای هماهنگی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر اســتان تهران، نسبت 
به ســرویس دهی قهوه خانه ها به دبیرستانی ها 
هشدار دهد: »اگر به یکی از قهوه خانه های شهر 
مراجعه کنید، خواهید دید افراد کمتر از 1۸سال 
نیز در آنجا حضور دارند. متأسفانه شاهد هستیم 
بچه های کوچک تــر ازجمله دبیرســتانی ها از 
قلیان استفاده می کنند و قهوه خانه دار نیز به آنها 

سرویس می دهد.« 
حاال به این صحبت ها باید نتیجه یک بررسی که 
نشان می دهد 70درصد معتادان قبل از 1۸سالگی 
مصرف الکل و سیگار و قلیان داشته اند را هم اضافه 
کرد؛ مواد دودزا و اعتیادآوری که گفته می شــود 
حدود 75درصد در ابتال بــه بیماری های ریوی، 
60درصد در بیماری های قلبی و بیش از 50درصد 

در سرطان های تمام بدن، نقش دارند.

کرونا عامل تشدید کننده بود، نه ایجادکننده
دایره بزرگی از آسیب های اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی به ماجرای پاندمی کرونا گره زده می شود؛ 
از ابتدای شیوع تا کنون، ابتال به انواع بیماری های 
مرتبط و غیرمرتبط سالمت روان و بدن، چالش 
جدید نظام سالمت به شمار می رفت و حاال هم با 
انتشار این آمارها، بر نقش کرونا در افزایش مصرف 
مواد دودزا تأکید می شد؛ هرچند که متخصصان 
نظر دیگری دارند.  اردشیر گراوند، جامعه شناس 
معتقد اســت پاندمی کرونا، عامــل ایجاد کننده 
افزایش مصرف دخانیات و مواد اعتیادآور نیست، 
بلکه به عنوان عامل تشــدیدکننده در این ماجرا 
به شمار می رود. او در توضیح بیشتر به همشهری 
می گوید: »برخی مسائل مانند طالق، خودکشی، 
مهاجرت، اعتیاد و... در طول سال ها به صورت آرام 
با نتیجه قطعی اتفاق می افتد، یعنی این مســائل 
به گونه ای نیستند که بشود آنها را به مسائل یکی 
دوسال گذشته مثل شیوع کرونا مرتبط دانست. ما 
پیش از این در دهه های اخیر هم با افزایش مصرف 
مواد دخانی و حتی مواد اعتیادآور مواجه  بوده ایم 
و از قبل از انقالب به عنوان یکی از نگرانی ها مطرح 
می شد. بنابراین این مســئله را نمی توان تنها به 

شیوع کرونا و تبعات ناشی از آن تقلیل داد.« 

به گفتــه این جامعه شــناس، گاهــی پدیده ها 
رخ می دهند و شــرایط بحران، به عنــوان عامل 
تشدیدکننده در آن نقش پیدا می کنند، اما برای 
موضوعی مانند افزایش مصرف دخانیات یا مواد 
اعتیادآور، شــاید پاندمی کرونا، 2 تا 3درصد در 
افزایش آن نقش داشته باشد. گراوند می گوید که 
عوامل تشدیدکننده یک پدیده می توانند بیکاری، 
گرانی، تجرد قطعی و... باشند، اما اینکه یک بحران 
چقدر در ایجاد آن نقش داشــته، عدد بســیاری 
باالیی نخواهد بود: »شرایط جامعه ما به طور کلی 
به سمتی پیش می رفت که مصرف سیگار باال رود و 
اعتیاد تشدید شود، حاال در بحران کرونا، این اعداد 
شاید یک تا 2درصد هم افزایش پیدا کرده است.« 
این جامعه شناس به نکته دیگری هم اشاره می کند 
و آن هم نقش چسبندگی رفتارهای آسیب زاست: 
»برخــی از رفتارهــا مانند اعتیاد، خودکشــی، 

مهاجرت و... چســبندگی دارنــد. یعنی منجر 
به تقلید می شــوند؛ البته این موضوع تنها برای 
رفتارهای آسیب زا نیست، رفتارهای مثبت مثل 
ورزش یا تغذیه ســالم هم می توانند چسبندگی 
داشته باشــند، بنابراین در این شرایط باید فضا 
طوری طراحی شود که چسبندگی مسائل مثبت 

زیاد شود تا آسیب ها محدود شود.«

رفتارهای خودویرانگر در شــرایط ناپایدار 
روانی - اجتماعی

امیرحســین جاللی، روانپزشــک اجتماعی هم 
درباره دالیل افزایش مصــرف دخانیات و میزان 
تأثیرگذاری شــیوع کرونــا در آن، توضیح هایی 
می دهــد. او به همشــهری می گویــد: »در هر 
جامعه ای درصدی از افراد دخانیات یا انواع مواد 
دیگر را مصرف می کنند. افرادی هســتند که از 
نظر زیست شــناختی، زمینه گرایش به انواع این 
مواد را دارند، اما مسئله اینجاست که بیولوژیک، 
تنها عامل تعیین کننده نیست. یعنی از یک طرف 
تمام افرادی که این زمینه زیســتی را دارند، در 
حالت متعارف مصرف کننده نمی شوند و می تواند 
عوامل دیگری هم در گرایــش افراد به مصرف و 
وابستگی به مواد تعیین کننده باشد. مثل عوامل 

اجتماعی- روانشناختی.« 
به گفته این روانپزشک، در شرایط پایدار اجتماعی، 
افراد در وضعیت بهتری از سالمت روان هم به سر 
می برند و رفتارهای متعادل تری از خود نشــان 
می دهند: »وقتی شرایط پایدار باشد و افراد بتوانند 
وضعیت متعادلی از آینده  را بــرای خود متصور 
شــوند، تعادل روانی بهتری هم خواهند داشت، 
اما در شرایط ناپایدار، زمانی که فرد تصور روشنی 
از آینده ندارد و این تصــورش همراه با اضطراب 
باشد، یک نوع بی تعادلی در روان را تجربه خواهد 
کرد. در این شرایط یکی از راهکارهایی که افراد 
تصور می کنند می تواند توازن و تعادل شان را به 
آنها بازگرداند، راهکار غیرانطباقی با اســتفاده از 

دخانیات و مواد اعتیادآور است.«
با این حال او تأکید می کند: »اینکه گفته شود در 
دوران کرونا، شیوع این ویروس به تنهایی منجر به 
افزایش مصرف دخانیات و مواد دیگر شده، علمی 
نیست. اصوال این موضوعات تک متغیره نیستند، 
می توان گفت کــه در دوران کرونــا، افراد تنش 
فراوانی را تجربه کردند، یا قبل از کرونا، برخی از 
تنش ها مرئی نبودند و... به هرحال یک وضعیت 
هستی شناختی و وجودشناختی و در عین حال 
یک وضعیت بهداشتی پزشــکی در دوران کرونا 
ایجاد شــد که هم افراد را با مسئله مرگ و ترس 
از آن روبه رو کــرد و هم آنها را در برابر مســئله 
بهداشتی- پزشکی قرار داد که پیامدهای خیلی 
روشنی داشت. مثل زمانی که افراد مقابل چشمان 

ما بیمار می شدند و جان می باختند.« 
جاللی معتقد اســت: »این تنش هــا تصویری از 
وضعیت شکننده انسانی ایجاد می کند که می تواند 
بر فرد بعــد از دوران کرونا تأثیر بگــذارد. به هر 
حال اینطور که پیش بینی می شــود، نسلی که 
ما هســتیم از این پس، با نوعی تنش و اضطراب 
فراتر از تنش های روزمــره زندگی خواهیم کرد؛ 
چراکه تصور پاندمی بعدی و مشکالت گرمایشی و 
تغییرات آب و هوایی در زمین همراه ما خواهد بود 
و دوباره این کابوس وحشت و انزوای همگانی تکرار 
می شود. در چنین اتمسفری تنش روانی باالست؛ 

در حالی که ظرفیت ما انسان ها محدود است.« 
به  گفته جاللی، جامعه با یک انباشــتگی روانی 
مواجه اســت که در پس بحران های اقتصادی و 
اجتماعی که از 4سال پیش رخ داده، پنهان شده 
است. جامعه در شرایطی وارد بحران کووید-19 
شد که مردم هنوز درگیر موضوعات جدی قبلی 
بودند که بخشی از آنها حل نشــده بود: »  بعید 
نیســت که هم در این دوران و هم بعد از کرونا، 
زمینه افزایــش مصرف مواد اعتیــادآور ازجمله 
دخانیات افزایش پیدا کند و در کنار آن مشکالت 
ســالمت روان هم بیشــتر شــود و پارامترهای 
اجتماعــی تحت تأثیر قرار گیــرد.«  به گفته این 
روانپزشــک اجتماعی، در شــرایط فعلی، دیگر 
مصرف ســیگار یا ســایر مواد، نوعی لذت جویی 
نیست، بلکه به عنوان خودزنی شناخته می شود. 
افرادی که احســاس منفی زیادی دارند و انگیزه 
زندگی را از دست داده اند، شــروع به رفتارهای 
خودویرانگر و آسیب رســان می کننــد. در این 
شرایط خودمراقبتی کم می شود و مسئله سالمت 
در اولویت افراد قرار نمی گیرد. حتی ممکن است 
گروهی از افــراد برای معاینه هــای دوره ای هم 
مراجعه نکنند؛ اتفاقی که تنهــا به دلیل ناتوانی 

مالی نیست.

دود از »کرونا« برخاست
مصرف سیگار، قبل از کرونا در مردان 25درصد و در زنان 5درصد بود، حاال به ترتیب به 30 و 10درصد رسیده است، مصرف 

قلیان هم که قبال در هر دو جنس، 20درصد بود، اکنون تا 30درصد باال رفته است

ادامه روند کاهش ابتال و مرگ های کرونایی
 روند کاهشی ابتال و مرگ های کرونایی ادامه دارد، 

سالمت
هر چند که متخصصان تأکید می کنند بیماری 
هنوز تمام نشده است. براساس آخرین آمار وزارت 
بهداشت، در شبانه روز گذشته، 3۸5بیمار جدید شناسایی شده 
و ۸نفر هم جانشان را از دســت داده اند. تک رقمی شدن میزان 
مرگ های کرونا از چهاردهم اردیبهشت شروع شد و پس از یک 
نوسان به کمترین عدد، یعنی 3نفر در بیستم اردیبهشت رسید. 
با این همه اما فعاالن در حوزه این بیمــاری تأکید می کنند که 
حداقل 2هفته باید این شرایط در کشور پایدار باشد، تا بتوان به 
پایان کرونا امید اشت. مجیدمختاری، عضو کمیته علمی کشوری 
مقابله با کرونای وزارت بهداشت، هم به همین موضوع اشاره کرده 

و به ایسنا گفته: »برخی می خواهند پاندمی را در کشورهای خود 
پایان یافته اعالم کنند که این موضوع نادرســت است؛ چرا که 
کشورها با یکدیگر در ارتباط هستند و پایان پاندمی در یک کشور 
نمی تواند اتمام پاندمی جهانی باشــد.« به گفتــه او، هم اکنون 
شرایط شیوع کرونا مطلوب اســت، آمار بستری درآی سی یو و 
سایر بخش های مراکز درمانی و همچنین میزان ابتال و مرگ این 
بیماری در شرایط کنترل شده است: »چند سویه از اومیکرون 
 BA2 و BA1 بروز کرده اســت و این ســویه های ترکیبــی از
خوشــبختانه با وجود اینکه سرایت پذیری بیشــتری دارد، اما 
کشندگی بیشتری ندارد. به نظر می رسد روندی که در کشورهای 
شبیه ایران می بینیم، ایجاد ایمنی زیاد در سطح جامعه است.« 

علیرضا زالی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی و 
فرمانده عملیات مقابله با کرونای استان تهران هم از ثبت رکورد 
در تعداد بیماران جدید در استان تهران خبر داده است. به گفته 
او برای نخستین بار از آغاز پاندمی کرونا، تعداد بیماران جدید به 
زیر 150نفر در استان تهران رسید و در روز 21اردیبهشت تنها 
2نفر دراین استان جانشان را در اثر این بیماری از دست دادند. 
براساس اعالم زالی، تاکنون 26میلیون و30هزار دوز واکسن در 
تهران تزریق شــده که 39.5درصد آن توســط دانشگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی انجام شــده اســت.همچنین از 
5میلیون و200هزار واکسن دوز سوم در استان تهران 42درصد 

توسط این دانشگاه صورت گرفته است.

یک جامعه شناس: برخی مسائل مانند 
طــاق، خودکشــی، مهاجــرت و اعتیاد 
به صــورت آرام بــا نتیجــه قطعــی اتفاق 
می افتــد، یعنی این مســائل به گونه ای 
نیستند که بشود آنها را به مسائل یکی 
دوسال گذشته مثل شیوع کرونا مرتبط 
دانســت. ما پیــش از ایــن در دهه های 
اخیر هم با افزایش مصرف مواد دخانی 

و حتی مواد اعتیادآور مواجه  بوده ایم

در طرح جوانی از ظرفیت مددکاری 
اجتماعی استفاده شود

رئیس مرکز مدیریت بیمارســتانی و تعالی خدمات بالینی 
بر لــزوم بهره گیری از ظرفیت حــوزه تخصصی مددکاری 
اجتماعی در طرح جوانی جمعیت تأکید کرد. حسن واعظی 
در بازدیــد از واحد مــددکاری اجتماعی مرکز آموزشــی 
درمانی کودکان مفید ضمن تبریک هفته سالمت و تقدیر از 
تالش های صورت گرفته در حوزه مددکاری اجتماعی، گفت: 
مباحث حوزه مددکاری تخصصی است و استقرار اطالعات 
مددکاری اجتماعی در HIS جهت تهیــه بانک اطالعاتی 
بسیار مفید است. وی افزود: ظرفیت سازی  اداره مددکاری 
اجتماعی وزارت بهداشــت جهت بهره منــدی از خدمات 
داوطلبین هالل احمر ستودنی است و براساس تفاهمنامه 
مشترک بین معاونت درمان و سازمان داوطلبان هالل احمر 
قرار است سالمت یاران در مراکز درمانی به صورت داوطلبانه 
در حوزه مددکاری اجتماعی مشــغول به ارائه خدمات به 
گروه های آسیب پذیر در چارچوب مشخصی   شوند. رئیس 
مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با اشاره به 
اهمیت ارتباط با سازمان های بین المللی، ارتباط با یونیسف 
برای دریافت کمک برای کودکان بیمار را مهم دانســت و 
گفت: در بحث جوانی جمعیت هم همکاری و نشست های 
تخصصی مددکاری اجتماعی باید انجام شود و از این حوزه 
برای ایجاد فرهنگسازی و آموزش بهره برد. همچنین رئیس 
اداره مددکاری اجتماعی معاونت درمان وزارت بهداشــت 
در این بازدید گفت: تدوین پروتــکل تخصصی مددکاری 
اجتماعی در حیطه کودک آزاری پیرامون سیاست های حوزه 
مددکاری اجتماعی و در راستای حمایت های اجتماعی از 
گروه های آسیب پذیر مراجعه کننده به مراکز درمانی انجام 
شده و این پروتکل در اردیبهشــت ماه سال جاری به تمام 
دانشگاه های علوم پزشکی سطح کشور ابالغ شد. سیدمحمد 
حسین جوادی توسعه همکاری های بین بخشی را عاملی 
برای توســعه خدمات مددکاری اجتماعی بــه گروه های 
هدف عنوان کرد و افزود: در سال گذشته حدود 5هزارمورد 
کودک آزاری با هماهنگی مددکاران اجتماعی مراکز درمانی 
و اورژانس اجتماعی بهزیستی ساماندهی شده است. رئیس 
اداره مددکاری اجتماعی معاونت درمان وزارت بهداشــت 
با اشــاره به حمایت های خیرین در حوزه مددکاری، اظهار 
داشت: از ظرفیت مؤسسه خیریه سیمرغ جهت تامین هزینه 
ایاب و ذهاب کودکان نیازمند خدمات درمانی و کم بضاعت 
مالی که از شهرســتان به بیمارســتان های تهران مراجعه 
کرده اند اســتفاده شده است. به مناســبت هفته سالمت، 
رئیس مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی و رئیس 
اداره مددکاری اجتماعی معاونت درمان وزارت بهداشت به 
همراه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شهید بهشــتی از واحد مددکاری اجتماعی مرکز 
آموزشی درمانی کودکان مفید بازدید کردند. در پایان این 
بازدید از مددکاران اجتماعی فعال در حوزه کودکان که در 
طرح پایلوت پروتکل کودک آزاری شرکت داشته اند، تقدیر 

شد./ ایسنا

80درصد ملزومات پزشکی از 
تولیدکنندگان داخل خریداری 

می شود
رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 
درباره تامیــن و خریــد ملزومات و تجهیزات پزشــکی 
از شــرکت های دانش بنیان گفت: ۸0درصــد ملزومات 
پزشکی از تولیدکنندگان داخل و شرکت های دانش بنیان 
خریداری می شود. سیدحسین صفوی درخصوص حمایت 
از کاالها و محصــوالت دانش بنیان در حــوزه تجهیزات 
پزشکی افزود: هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران یک نهــاد عمومی غیردولتی وابســته به وزارت 
بهداشــت اســت که بحث تامین اقالم مورد نیاز مراکز 
درمانی و دانشگاه های علوم پزشکی را انجام می دهد. وی 
با بیان اینکه همواره برای نظام ســالمت موضوع کیفیت 
در راستای خدمت رسانی به بیماران بسیار حائز اهمیت 
اســت، ادامه داد: این کاالها با جان مردم سروکار دارد و 
تشخیص بیماری ها و درمان بیماران با این ملزومات انجام 
و اســتانداردها، ویژگی ها و کنترل های سختگیرانه تری 
برای کیفیت آنها صورت می گیــرد. رئیس هیأت امنای 
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران یادآور شــد: ایران 
از سال های گذشــته در حوزه تجهیزات پزشکی توانسته 
موفقیت هــای بزرگی را بــرای بومی ســازی  دانش فنی 
بسیاری از محصوالت پزشکی و High Tech به دست آورد 
و کاالهایی که فناوری باالیی دارند را موفق شــده ایم در 
داخل کشور تولید کنیم. صفوی با یادآوری اینکه حدود 
هزار شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی فعال در کشور 
داریم، افزود: حدود 30 تا 40درصد این شرکت ها کاالهایی 
دارند که به عنوان محصوالت دانش بنیان ثبت شده است 
و توسعه این محصوالت در سنوات گذشته خوب بوده که 
نشان از اســتقبال و حمایت خوب در حوزه درمان وزارت 
بهداشت و سایر ارگان های ذیربط دارد. وی گفت: هیأت 
امنای صرفه جویی ارزی از سال های گذشته برای حمایت 
از تولیدات داخل کشور ورود کرده و خرید های تضمینی 
از محصوالت دانش بنیان را قبل از اینکه وارد بازار شوند 
انجام داده و درخصوص برخی از کاالها نیز اقدام به پیش 
خرید آنها کرده است و تعدادی را نیز از زمانی که تأییدیه 
دریافت کرده اند به صورت تضمینی خریداری کرده است. 
رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 
ادامه داد: در سال گذشته حدود 14محصول را به معاونت 
علمی ریاست جمهوری معرفی کردیم و پس از تأیید این 
نهاد به عنوان خرید بار اول انجام دادیم. درمجموع بیش از 
۸0درصد محصوالتی که توسط هیأت امنای صرفه جویی 
ارزی خریــداری و بین مراکز درمانی توزیع می شــود از 
تولیدات داخل کشور است و در سال1400 به طور متوسط 
فقط 70درصــد محصوالت از شــرکت های دانش بنیان 

تأمین شده است./ فارس

سعید صالح 
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی 

براســاس  غیردولتــی  مــدارس  شــهریه 
هزینه هایــی کــه یــک مدرســه در ســامانه 
مشارکت ها اعالم می کند و براساس الگویی 
که مصوبه شــورای سیاســتگذاری هســت، 
مشخص می شــود. رقمی که از خانواده در 
پیش ثبت نــام اخذ می شــود علی الحســاب 
اســت. ابالغ شــهریه مــدارس غیردولتی از 

نیمه خرداد ماه آغاز می شود. /فارس

مهدی ولیپور
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 

هالل احمر
شــماره امدادی واحد، نیازمند سازمان 
واحد است. این به شرطی اتفاق خواهد 
افتاد که عزمی ایجاد شــود و سازوکاری 
قانونــی بــرای آن فراهــم شــود کــه 
دســتگاه هایی که در حوزه های مختلف 
همــکاری می کننــد تحــت هماهنگــی 
یــک ســازمان مرکــزی ایــن کار را انجــام 

دهند./ایسنا

انسیه خزعلی
معاون امور زنان و خانواده 

رئیس جمهوری
همانگونه که دولــت دهک های پایین 
را موردتوجه خــاص قرار می دهد، الزم 
است نسبت به  زنان سرپرست خانوار 
و  مادران باردار و شــیرده توجه ویژه ای 
در دســتور کار ایــن هدفمنــدی لحــاظ 

شود.  /ایرنا

آمار ساالنه حوادث ترافیکی در کشور 
است که به تازگی اعالم شده است.

۱۷ هزار
کشته

ساالنه از حوادث ترافیکی در کشور به 
آمار معلوالن افزوده می شود.

۴۴هزار
معلول

در ایران شناسایی شده که ۱۳ مخاطره 
در آن اولویت دارند.

53
مخاطره

در ســال به علــت همه این حــوادث در 
نظام سالمت مربوط است.

۷50 هزار
مراجعه

ناخالــص ملــی کشــورمان فقــط بــرای 
حوادث هزینه می شود که حجم زیادی 
از آن به حوادث ترافیکی مربوط است.

۱5 درصد
تولید

در کشور، جاده محور است؛ درصورتی 
که این عدد در دنیا، کمتر از ۵۰ درصد 
است و بیشــتر حمل ونقل عمومی در 

دیگر کشورها، ریل محور است.

90 درصد
حمل ونقل

در ازای هــر هــزار نفــر در کشــور وجود 
دارد و بیمارســتان ها اکثــرا توزیــع 

نامتقارن و ناعادالنه ای دارند.

۶/۱
تخت

افزایش ۲0 درصدی سهمیه 
پزشکی در کنکور امسال

محمدعلی زلفی گل، وزیــر علوم، تحقیقات و 
فناوری  از قطعی شــدن  افزایش 20 درصدی 
سهمیه پزشکی در کنکور امســال خبر داد و 
گفت:»در مورد ظرفیت رشــته های پزشکی 
مصوبه ای دارد که براســاس آن باید 20درصد 
افزایش یابد که به نفع مناطق محروم اســت. 
سازمان ســنجش آموزش کشــور و شورای 
ســنجش و پذیرش دانشــجو در ایــن زمینه 
جلساتی داشتند و قرار شد جلسه کارشناسی 
مجدد بین سازمان سنجش، وزارت بهداشت و 
دانشــگاه آزاد برای نحوه اعمال این 20درصد 

برگزار شود.«
 او درباره تغییر آزمون سراسری، هوشمندسازی 
کنکور ها و اجرایی سازی  آن از سال جاری گفت: 
»شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای 
اسالمی مصوباتی درباره آزمون سراسری دارند 
و قوانینی تصویب کرده اند. ســازمان سنجش 
باید هماهنگی های الزم درباره مصوبات مجلس 
و شورای عالی انقالب فرهنگی انجام دهد؛ اما 
اقدامات صورت گرفته به جهت پیشــگیری از 
هرگونه اشــکاالتی در آزمون سراسری است.  
به گفته زلفی گل، اگر این مصوبه نهایی و ابالغ 
شود در سال های بعد، عالوه بر کنکور، سوابق 
تحصیلی دانشجویان هم به جای تأثیر مثبت، 
تأثیر قطعــی در نتایج آزمون خواهد داشــت.  

)فارس(

نقل قول 

عدد خبر

 خبر

میز خبر

منبع :ایسنا

میزان مصرف سیگار در کشور

در دوران کروناقبل از کرونا

30درصد25درصدمردان

10درصد5درصدزنان

میزان مصرف قلیان در کشور 
در دوران کروناقبل از کرونا

30درصد20درصدمردان

30درصد20درصدزنان
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همه  چیز از زمانی شروع 

دادسرا
شــد که زن جوان ادعا 
کرد در التــاری برنده 
شــده و قرار اســت به آمریکا مهاجرت 
کنند. همسر این زن که یک طالفروش 
ثروتمند بود همه دارایی اش را تبدیل به 
دالر و دو دستی تقدیم همسرش کرد تا 
مقدمات مهاجرتشــان فراهم شود اما 
نه تنها مهاجرتی در کار نبود بلکه آینده 
مرد طالفروش به سرقت از خانه ها گره 

خورد.
به گزارش همشهری، تحقیقات پلیس 
در این پرونده از تعطیالت نوروز امسال 
شروع شد. از هفته دوم عید گزارش چند 
ســرقت به پلیس پایتخت اعالم شد و 
بررسی ها نشان می داد اعضای یک باند 
به صورت سریالی به خانه ها در شمال و 

شمال غرب تهران دستبرد می زنند.
یکی از مالباخته هــا مردی تاجر بود که 
پس از بازگشت از سفر متوجه دستبرد 
به خانه اش شده بود. او به مأموران گفت: 
دزدان حــدود 5میلیارد تومــان اموال 
ارزشمند خانه ام را با خود برده اند. آنها به 
جز طال، پول، دالر، سکه و درهم، دو تابلو 
فرش نفیس که طرح آن منظره خاصی 
بود که خودمان طراحی کرده بودیم و هر 
کدام از تابلوها حدود 500میلیون تومان 

ارزش داشت را نیز سرقت کرده  اند.

سارقانحرفهای
با شــروع تحقیقات پلیســی، مأموران 
راهی محل سرقت شــدند و به بررسی  
دوربین های مداربســته پرداختند اما 
سرنخی به دست نیامد. دزدان صورتشان 

را پوشانده و تالش کرده بودند که ردی 
از خودشــان به جا نگذارنــد. با وجود 
این اقدامات اطالعاتی برای شناســایی 
سارقان ادامه داشت و هرچه تحقیقات 
مأموران پیش می رفت تعداد شــاکیان 
نیز بیشتر می شد تا اینکه سرنخی از این 
باند به دست آمد. ماجرا از این قرار بود که 
برادر تاجری که خانه اش در تعطیالت 
عید هدف ســرقت قــرار گرفتــه بود، 
به صورت اتفاقی در یکی از ســایت های 
خرید و فروش کاال، آگهی فروش یکی 
از تابلــو فرش هایی را دید کــه از خانه 

برادرش سرقت شده بود. 
او با صاحــب آگهی که مــردی جوان 
بود تماس گرفــت. صاحب آگهی مبلغ 
80میلیون تومان یعنی بسیار پایین تر از 
قیمت اصلی تابلو برای فروش آن درنظر 
گرفته بود و برادر شــاکی حتی مبلغی 
به عنوان بیعانه واریز کرد و با فروشنده 
قرار مالقات گذاشت. وی همزمان ماجرا 
را به برادرش اطالع داد و او هم پلیس را 
خبر کرد. به این ترتیب وقتی شــاکی و 
برادرش در نقــش خریدار در محل قرار 
حاضر شدند، مأموران پلیس فروشنده 
را کــه یکی از ســارقان بود دســتگیر 
کردند. وی در بازجویی ها اقرار کرد که 
با همدستی 3نفر دیگر یک گروه سرقت 
تشــکیل داده و به صورت ســریالی به 
خانه ها دستبرد می زنند. با این اطالعات 
بقیه اعضای باند نیز یکی پس از دیگری 
دستگیر شدند و با اعتراف به سرقت های 
سریالی، برای انجام تحقیقات بیشتر و 
شناسایی شــاکیان احتمالی در اختیار 
مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتند.

طالفروش ورشکسته سارق حرفه ای شد
مرد ثروتمند پس از آنکه فریب همسرش را خورد و همه اموالش را از دست داد سر از دنیای تبهکاران درآورد

جنایت هولناک داماد عصبانی در خانه پدرزن
جوان افغان پس از قهر همســرش، 

جنایي
برای برگرداندن او به خانه پدرزنش 
رفت اما با اعضای خانواده وی درگیر 
شد و با چاقو به جان آنها افتاد. در جریان حمله داماد 
عصبانی، مــادرزن جانش را از دســت داد و پدرزن، 
همســر و خواهرزن ضارب در بیمارســتان بستری 

شدند.
به گزارش همشهری، شــامگاه چهارشنبه گذشته 
به قاضی محمدحســین زارعی، بازپــرس جنایی 
تهران خبر رســید که جنایت هولناکی در خانه ای 
در جنوب شــرق تهران رخ داده اســت. اعضاي تیم 
جنایی راهی محل حادثه شدند و دریافتند که مردی 
حدودا 22ســاله که اهل کشور افغانســتان بوده به 
اعضای خانواده همســرش حمله کرده و یکی از آنها 
را به قتل رســانده و بقیه را مجروح کرده اســت. در 
تحقیقات اولیه معلوم شــد که قاتل از مدتی قبل با 
همسرش دچار اختالف شــده بود. همسر وی بر سر 
همین اختالفات قهر کرده و به خانه پدری اش رفته 
بود. غروب چهارشــنبه مرد افغان به خانه پدرزنش 
رفته بود تا با همسرش آشتی کند و او را به خانه اش 
برگرداند اما در آنجا با اعضای خانواده همسرش درگیر 
شده و ناگهان با چاقو به سمت آنها حمله ور شده بود. 
او همسرش را به همراه پدر، مادر و خواهر وی هدف 
ضربات چاقو قرار داده بود که با اطالع پلیس از ماجرا، 
هر 4 نفر به بیمارستان انتقال یافتند اما دقایقی بعد 
خبر رسید که مادرزن قاتل به دلیل شدت جراحات 
فوت شده اســت. این در حالی بود که پزشکان حال 
پدرزن وی را نیز وخیم اعالم کردند اما همسر متهم 

و خواهرزن او به صورت سطحی آسیب دیده بودند.
تیم جنایی پس از تحقیقــات اولیه در محل جنایت 
و انجام تحقیقات میدانی راهی بیمارستان شدند و 
به تحقیق از 2خواهر پرداختند. آنها اعالم کردند که 

داماد قاتل پس از آنکه با چاقــو آنها را زخمی کرده 
فراری شده و احتمال دارد که به محل کارش رفته 
باشد. در این شــرایط تیم جنایی با صاحبکار داماد 
قاتل تماس گرفتند و بــا دادن آموزش های الزم از 
وی خواســتند به محض حضور متهم در آنجا، وی 

را سرگرم کند.
حدس همسر قاتل و تیم جنایی درست از آب در آمد 
و او پس از فرار راهی محل کارش شــد. صاحبکار او 
که از ماجرا خبر داشت وی را راضی کرد تا خودش را 
تسلیم پلیس کند. به این ترتیب قاتل پیش از رسیدن 
مأموران راهی اداره پلیس شد و خود را معرفی کرد. 
وی در بازجویی ها گفت: این اواخر به همسرم مشکوک 

شده بودم. او رفتار مرموزی داشت و مدام سرش در 
گوشی موبایلش بود. اصال به زندگی اهمیتی نمی داد 
و هر وقت اعتراض می کردم با تندی جوابم را می داد. 
وی ادامــه داد: آخرین بار یک هفتــه قبل از حادثه 
از ســرکار به خانه آمدم و دیدم مانند روزهای قبل، 
همسرم سرش در گوشی موبایل و مشغول چت کردن 
است. به او اعتراض کردم و گفتم چرا تمام وقتت را در 
چت کردن و جست و جو در شبکه های مجازی هدر 
می دهی که با تندی جوابم را داد. وقتی درگیری ما 
باال گرفت، همسرم وسایلش را جمع کرد و به حالت 
قهر خانه را ترک کرد. او به خانه پدرش رفت و تا یک 
هفته مدام با هم در تماس بودیم و دعوا داشــتیم. با 
وجود اینکه همچنان جدال میان ما ادامه داشت اما 
برای آشتی با او و برگرداندنش به خانه پدرزنم رفتم. 
وقتی در آنجا درباره مسائل و اختالفاتمان صحبت شد 
خانواده او به جای آنکه به دخترشــان تذکر بدهند، 
از او حمایت کرده و رفتارهای مرا زیر ســؤال بردند. 
این برخورد آنها عصبانیت مرا بیشــتر کرد و در یک 
لحظه از کوره در رفتم و با چاقو به سمتشــان حمله 
کردم. اصال متوجه نبــودم و دیوانه وار ضربه می زدم. 
وقتی آنها خون آلود روی زمیــن افتادند به بیرون از 
خانه رفتم و چند ساعتی را در خیابان پرسه زدم. اما 
فکرش را نمی کردم که مادرزنم در این حادثه جانش 
را از دست بدهد. من که به شــدت عصبانی بودم به 
محل کارم بازگشتم و در آنجا از صاحبکارم شنیدم که 
مادرزنم فوت شده و حال پدرزنم وخیم است. او با من 
صحبت کرد و خواست تا هرچه سریع تر خودم را به 

پلیس معرفی کنم.
متهم به قتل با دســتور بازپرس شعبه اول دادسرای 
جنایی تهران برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 
مأموران اداره دهم پلیــس آگاهی تهران قرار گرفته 

است.

همسرم سرم را کاله گذاشت
سارقیکهتابلوفرشنفیسرابرایفروشآگهیکرده،
یکطالفروشورشکستهاستکهمیگویدهمسرش
سرشراکالهگذاشتهوبهآمریکافرارکردهاست.اوبا
پیداکردنیکگروهخالفکاردرفکرراهیبرایانتقام
ازهمسرشبوداماموفقنشدودرنهایتتصمیمگرفت

وارددنیایمجرمانشود.

چهاتفاقیافتادکهیکطالفروشپولدار
تبدیلشدبهیکسارقحرفهای؟

چون همســر آن طالفروشــی که می گویید یک کالهبردار 
حرفه ای بود و همه سرمایه اش را تصاحب کرد و رفت. همسر 
من نه تنها ســرمایه ام بلکه اعتماد مرا هم نابود کرد. او فریبم 
داد و من به خاطر اعتمادی که به او داشــتم دو دســتی همه 
زندگیم را تقدیمش کردم اما او برای همیشــه به آمریکا رفت 

و مرا قال گذاشت.
همسرتچطورسرتکالهگذاشت؟

او از همان ابتدای زندگی دلش می خواســت که از ایران برود. 
همیشه رؤیای زندگی در اروپا یا آمریکا را در سر داشت. اوایل 
به شدت مخالف بودم اما آنقدر همسرم در گوشم خواند تا اینکه 
راضی شــدم. حتی قرارمان این بود که هرچه در ایران داریم 
بفروشیم و به خارج از ایران برویم و در آنجا صاحب فرزند شویم 
اما خبر نداشتم که مار در آستینم پرورش می دادم و همسرم 
در تمام مدت برایم نقش بازی می کرد تا اموالم را تصاحب کند. 
او چند وقت قبل مدعی شد که التاری برنده شده است و من 
ساده لوح باور کردم و کلی خوشحالی کردم. بعد خانه و مغازه طالفروشی ام را فروختم و پولش را تبدیل به دالر کردم. همسرم می گفت که 
باید ابتدا به تنهایی به آمریکا برود و در آنجا کارهای قانونی را انجام بدهد تا من نیز بتوانم ویزای آمریکا را بگیرم. باورتان می شود؟ همه دالرها 
را دودستی تقدیم او کردم اما رفت و دیگر برنگشت. حتی خبر ندارم که به آمریکا رفته یا کشور دیگری. فقط چند ماه قبل از طریق یکی از 
بستگانمان پیغام داد که بهتر است به صورت غیابی از او جدا شوم چون دیگر حاضر نیست با من زندگی کند. این حرف را که شنیدم دنیا روی 
سرم آوار شد. من که سال ها زحمت کشیده و خانه و مغازه خریده بودم، حاال یک ورشکسته بودم با یک میلیاردتومان بدهی. چون پیش از 

رفتن همسرم طال خریده بودم و پولش را پرداخت نکرده بودم.
وبعدتصمیمگرفتیدستبهسرقتبزنی؟

اولش تا مدت ها منتظرش بودم اما وقتی آب پاکی را ریخت روی دستم و دیدم هیچ نشانی از او ندارم به دنبال چند خالفکار رفتم. موضوع را 
برایشان تعریف کردم و از آنها کمک خواستم. می خواستم ببینم آیا می شود نشانی از همسرم پیدا کرد و به سراغش رفت؟ اما به جایی نرسیدم. 
یک شب که همان خالفکاران قصه زندگی ام را شنیدند پیشنهاد دادند برای به دست آوردن پول طلبکارانم دست به سرقت بزنم. تنها راهی بود 
که می توانستم در فرصتی کوتاه پولدار شوم. ابتدا مخالفت کردم اما بعد دیدم راهی ندارم جز دزدی. از آن پس آموزش های الزم را دیدم و به 
همراه اعضای گروه که به جز من، 3نفر دیگر بودند در تعطیالت نوروز راهی سرقت شدیم و به خانه ها دستبرد می زدیم. نقش من این بود که 
همراه بچه ها وارد خانه ها می شدم و بعد اموال سرقتی مانند موبایل، دوربین، تابلو فرش، عتیقه و... را در سایت خرید و فروش کاال آگهی کرده 

و می فروختم. پولش هم بین اعضای گروه تقسیم می شد اما فکرش را نمی کردم که به این سرعت دستگیر شوم.
ازچندخانهسرقتکردید؟

دقیقا یادم نیست اما از 10تا بیشتر بود.

گفت وگو

برخوردبادالالنوبرهمزنندگاننظماقتصادیجدیباشد
امروز مردم عادی هم می دانند که کنترل قیمت ها فقط در اراده و 
اختیار کارخانجات و شرکت های تولیدی نیست و در بی ثباتی یا 
ثبات بازار ارز و طال دالالن حرف اول را می زنند پس بدیهی است 
که برخورد جدی با آنها که  باعث بر هم خوردن نظم اقتصادی 

شده اند باید اولویت باشد.
بوذرجمهریازتهران

محلهایامنبرایبازیبچههاتعبیهشود
 چند دهه قبل، بچه ها مدام با دوستانشــان در کوچه و حیاط 
خانه بازی می کردند که این کار باعث رشد شخصیت، همدلی و 
یادگیری روش تعامل با دیگران می شد. متأسفانه کودکان امروز 
فقط با گوشی موبایل و تبلت بازی می کنند و دیگر خبری از آن 
نشاط و هیاهو در کوچه ها نیست. الزم است با تعبیه مکان های 
امن و مناسب در محله های مختلف، محیطی سالم و بی خطر را 

برای بازی و شادی کودکان مان فراهم کنیم.
زاهدیازکرج

دستاندازهادرهمهشهرهامشکلسازهستند
دســت اندازها ابزارهایی هســتند که برای رانندگان و عابران 
خطرسازند و متأســفانه در ایران به وفور به کار گرفته شده اند 
درحالی که در ســایر نقاط دنیا این چنین نیست. بر فرض که 
راه دیگری جز دست انداز نباشــد آیا برای ایجاد و ساخت آن 

استانداردی وجود ندارد.
قاسمزادهازشمیران

شرکتهایخصوصیقانونوزارتکاررادورمیزنند
شرکت های خصوصی زیر بار پرداخت افزایش حقوق نمی روند 
و شرکتی که من در آن شاغل هستم رقم ناچیزی به حقوق ها 
افزوده است و در اعتراض می گوید اگر فکر می کنیداین افزایش 
کم است در خانه بمانید. این درحالی است که به هر حال تخلف 
از قانون جرم است و باید با خاطیان از قانون کار برخورد شود تا در 

حق کارمندان اجحافی صورت نگیرد.
هاشمیازهمدان

داروهایخاصمانندگذشتهواردشود
برخی داروها هم اکنون مدتی است که وارد نمی شوند و بیماران 
خاص دچار مشکالت بسیار شــده اند. کمبود دارو را به برخی 
شــیرهای رژیمی بیفزایید که نبود آنها باعث گرســنه ماندن 
نوزادان می شــود چون نمی توانند شــیر دیگر بخورند. برخی 
قرص ها از جمله کوان کــه قبال 60هزار تومــان در داروخانه 
موجود بود اکنون با 600هزار تومان به ســختی از بازار سیاه 

پیدا می شود.
پیوندیازتهران

یارانهبهحسابمواریزوکلحسابممسدودشد
مانند اغلب مردم مشــمول یارانه مبلغ یک میلیون و 600هزار 
تومان بابت یارانه من و همسرم و دخترانم به حساب ما واریز شد 
و منتظر اعالم زمان برداشــت بودیم. صبح روز بعد وقتی برای 
خرید مراجعه کردم متوجه شدم حسابم مسدود است به شدت 
نگران شده و به بانک مراجعه کردم که آنجا گفتند حساب شما 
بابت یارانه مسدود شده است. این دیگر چه مدل کمکی است 

که به من کرده اند؟
وفاپورازتهران

تکلیفافرادبدونیارانهبرایخریدکاالهایاساسیچیست
به عنوان کسی که جزو دهک ها قرار نمی گیرم سؤالم این است 
که به دلیل داشتن یک پراید و درآمد ماهی 9میلیون و 200هزار 
تومان حقوق کارمندی از دهک ها حذف شــده ام درحالی که 
2 فرزند دختر دانش آموز و دانشــجو دارم و ماهی 5میلیون و 
500هزار تومان هم در محله نواب اجاره خانه می دهم. مسئوالن 
بگویند امثال من که در دهک ها جــای نمی گیرند از این پس 
چگونه مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن که قرار است گران تر شوند 
به اضافه سایر اقالم ضروری زندگی تهیه کنند و به حیات ادامه 

دهند؟ واقعا تکلیف امثال من چیست؟
قهرمانیازتهران

پلعابرپیادهرودرخیابانفردوسیراقفلکردهاند
پل عابر پیاده غیرمکانیزه ای در خیابان فردوســی قم است که 
مدت هاست قفل است. دقیقا برای این پل یک در فلزی گذاشته 
و آن را قفل کرده اند. یک مسئول در این خصوص توضیح دهد 
تا مردمی که هر روز مجبور به عبور از عرض خطرناک خیابان 

هستند تکلیف خود را بدانند.
میرقادریازقم

نارمکغربینیازمندتوجهویژهاست
محله بزرگ نارمک در قســمت غربی خود نیازمند توجه ویژه 
و جدی اســت. از طرفی نظارت کافی بر فروش و قیمت کاالها 
و سوپرمارکت ها و مغازه ها نمی شــود. از سویی نبود بهداشت، 
تجمع دستفروشان، تردد موش ها در جوی های آب و امثال اینها 
بسیار زننده و آالینده اســت که همه این موارد با حضور ناظر و 
توجه قابل حل است. از مسئوالن تقاضا دارم به این منطقه توجه 

بیشتری داشته باشند.
صفاییازتهران

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

شهادتمأمورپلیس
توسطقاچاقچیکاال

راننــده خــودروی حامل 
کاالهــای قاچــاق وقتی 
مأمــوران پلیس را ســد 
راهش دید خودرواش را با 
سرعت به یکی از آنها کوبید 
و موجب شــهادت یکی از 
مأمــوران پلیس شــد. به 
گزارش همشــهری، این حادثه روز پنجشــنبه در شهرستان 
امیدیه واقع در استان خوزســتان اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار 
بود که مأموران پاسگاه آسیاب امیدیه در راستای مبازره با قاچاق 
کاال در حال کنترل خودروهای عبوری بودند که به یک خودروی 
سواری مشکوک شــدند. مأموران به راننده این خودرو دستور 
ایست دادند اما راننده که قصد توقف نداشت با دیدن مأموران 
پایش را روی پدال گاز گذاشت و با سرعت خودرو را به یکی از 
مأموران کوبید و تالش کرد فــرار کند. با وجود این چند دقیقه 
بعد مأموران توانستند این راننده متخلف را که خودرواش حامل 

کاالهای قاچاق بود دستگیر کنند.
در جریان این حادثه سروان مسلم تقی زاده که به شدت مجروح 
شده بود به مرکز درمانی منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات 
وارده به شهادت رسید. ســرهنگ علیرضا میررضایی، فرمانده 
انتظامی امیدیه در این باره گفت: راننده خودروی شوتی حامل 
کاالی قاچاق دســتگیر و تحویل مرجع قضایی شده است. وی 
ادامه داد: آیین تشییع پیکر شهید تقی زاده صبح شنبه )امروز( 
با حضور اقشار مختلف مردم در امیدیه برگزار  و در ادامه پیکر 
شهید به شهرستان آغاجاری منتقل می شــود و در کنار دیگر 

شهیدان در گلزار شهدای این شهر آرام می گیرد.

مرگمرموزجوانایرانيدرچین
جوان ایرانی که برای کار و تجارت به چین ســفر کرده بود، در 
جریان یک قرار کاری به طرز مشکوکی جان باخت و با شکایت 
خانواده وی، تحقیقات براي کشف اسرار مرگ او آغاز شده است. 
به گزارش همشهری، چند روز قبل خانواده یک جوان ایرانی به 
شعبه سوم دادسرای جنایی تهران رفتند و گفتند که پسرشان در 
شهر ایووی چین به قتل رسیده است. آنها مي گفتند که قاتالن، 
ایراني هستند و با شکایت از آنها خواستار رسیدگی به این پرونده 
شدند. در این میان یکی از اعضای خانواده پسر جوان به قاضی 
ساسان غالمی، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران گفت: 
مهدی )مقتول( صاحب یک شرکت بود و مدتی قبل به همراه 
همسرش برای کارهای تجاری به چین سفر کرد و مدتی در آنجا 
ساکن شدند تا کارهایشان را انجام دهند. آنها در شهر ایوو ساکن 

بودند و من نیز برای دیدن آنها به چین سفر کردم. 
وی ادامه داد: شب حادثه در خانه آنها بودم که یکی از دوستان 
مهدی که ایرانی بود به او زنگ زد و با او قرار کاری گذاشت. آنطور 
که من متوجه شدم به جز دوست ایرانی مهدی، پسر دیگری هم 
قرار بود به سر قرار برود و ظاهرا مهدی با او اختالفاتی داشت. به 
همین دلیل وقتی نام آن شخص را شنید مخالفت و قرار را کنسل 
کرد. اما دوستش دوباره به او زنگ زد و اصرار داشت که باید وي 
را ببیند. به پیشنهاد برادرم محل قرار تغییر کرد و قرار شد آنها به 

دفتر کار مهدی بروند. 
برادر متوفي گفت: مهدی برای دیــدن آن دو نفر از خانه خارج 
شــد تا به دفتر کارش برود اما گمــان نمی کردیم این آخرین 
باري باشــد که او را زنده مي بینیم. قرار بود برای شام برگردد 
اما خبری از او نشد. همسرش که به شــدت نگران شده بود، با 
موبایلش تماس گرفت و او جواب داد و گفت تا ســاعتی دیگر 
برمی گردد. اما دو سه ساعتی گذشت و خبری از بازگشت او نشد 
تا اینکه دوستش، یعني همان فردی که به مهدی زنگ زده بود 
با موبایل همسر برادرم تماس گرفت و گفت حال مهدی بد شده 
و خواست هرچه سریع تر خودمان را به دفتر کارش برسانیم و او 
را به بیمارستان منتقل کنیم. وقتی به آنجا رفتیم متوجه شدیم 
برادرم را به بیمارستان رســانده اند و او تحت درمان قرار گرفته 
است، اما ساعاتي بعد به طرز باورنکردنی فوت شد. پزشکی قانونی 
چین نیز اعالم کرد که ضربه به ســر و در پــی آن ضربه مغزی 
علت فوت مهدی بوده است. پس از آن جسد را به ایران منتقل 
کردیم و مراسم خاکسپاری انجام شد. به دنبال مرگ برادرم، ما 
از دوستش شکایت کردیم و در چین هم پیگیر پرونده هستیم 
و حتی تصاویر دوربین های مداربسته شرکت مورد بازبینی قرار 
گرفت که مشخص شد ابتدا نفر اول یعنی همان دوست ایرانی 
وی به شرکت رفته و بعد نفر دوم. ما از هردوی آنها شکایت داریم 
و شک نداریم بر سر اختالفاتي که با برادرم داشته اند او را به قتل 
رسانده اند. بر اساس این گزارش، بازپرس جنایی تهران دستور 
مکاتبه با پلیس چین و ارسال پرونده را از طریق اینترپل صادر 

کرده تا اسرار مرگ جوان ایرانی رازگشایی شود.

جزئیاتغرقشدن3کودک
دراسکلهسیراف

2روز پس از حادثه هولناک در اسکله بندر سیراف که در جریان 
آن 3پسربچه در دریا غرق شده بودند، جسد سومین قربانی نیز 
کشف شد. به گزارش همشــهری، این 3کودک که2نفر از آنها 
9ساله بودند و سومی  7سال داشت، سه شنبه20 اردیبهشت  در 
خروجی اسکله بندر سیراف در حال شنا و بازی بودند که به دلیل 
شرایط بد جوی غرق شــدند. از همان موقع تالش ها برای پیدا 
کردن پیکرهای جانباختگان آغاز شــد و تیم های جست وجو 
موفق شدند پیکر 2نفر از آنها را از آب بگیرند اما نشانی از پیکر 
سومین کودک وجود نداشــت. با این حال جست وجوها ادامه 
یافت تا اینکه عصر روز چهارشنبه سرانجام جسد سومین قربانی 
نیز کشف شد. عبدالحسین طاهری، رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرستان کنگان در این باره گفت: جسد سومین کودک مفقود 
شده، پشت موج شکن اسکله این بندر پیدا شد. او ادامه داد: 2 نفر 
از کودکان که از سوی افراد بومی با حال وخیم پیدا شده بودند 
به درمانگاه شهر سیراف منتقل شده بودند که عملیات احیا مؤثر 
واقع نشده و جان خود را از دســت دادند. او ادامه داد: به دلیل 
شرایط نامساعد جوی تالش و جست وجوی قایق های صیادی 
و نیرو های امدادی برای یافتن کودک 7 ساله ناکام ماند تا اینکه 
عصر چهارشنبه جسد این کودک در خروجی اسکله بندر سیراف 
کشف و به بیمارســتان امام خمینی )ره( کنگان منتقل شد، تا 

خانواده داغدار وی از بالتکلیفی خارج شوند.

  bamardom_hamshahri@تلگرامبامردمپیام

کوتاه از حادثه

کالهبرداری 
 میلیاردی 

به بهانه  خرید و 
فروش نوزاد 

اعضای باند کالهبرداری که به بهانه خرید 
و فروش نوزاد از هر کدام از طعمه هایشان 
100میلیون تومان دریافــت می کردند، 

دستگیر شدند.
به گزارش همشــهری، تحقیقــات برای 
دســتگیری این باند زمانی آغاز شــد که 
مأموران پلیس فتا استان مازندران هنگام 
رصد شــبکه های اجتماعی با آگهی های 
مربوط به خریــد و فروش نــوزاد روبه رو 
شــدند. مأموران در پوشــش مشتری با 
گردانندگان این صفحــات ارتباط برقرار 
کردنــد و معلوم شــد که اعضــای باند با 
ادعــای اینکه می توانند بــرای نوزادان به 
نام خریدار شناســنامه تهیه کرده و آنها را 
تحویل خانواده های جدیدشان دهند از هر 
کدام از طعمه هایشان 100میلیون تومان 
دریافــت می کنند. بــا هماهنگی قضایی 
دستور بازداشت اعضای این باند صادر شد و 
مأموران در جریان بررسی ها متوجه شدند 
که متهمان 8نفرند و در استان های مختلف 
کشور به سرمی برند. در ادامه مخفیگاه های 
تمامی گردانندگان این صفحات مجازی 
در اســتان های مختلف ازجمله مازندران 
شناسایی شد و مأموران در جریان عملیات 
مختلف موفق شدند تمامی 8متهم پرونده 

را شناسایی و دستگیر کنند.
با دســتگیری متهمان معلوم شد که همه 
ادعاهای آنها واهی بوده و این افراد به بهانه 
خرید و فروش نوزاد دست به کالهبرداری 
از 21نفر زده انــد. در حقیقت نه خبری از 
نوزاد بود و نــه شناســنامه و اعضای باند 
پس از شناســایی مشتریانشان در فضای 
مجازی، آنها را فریب داده و پس از دریافت 
100میلیون تومان از هر کدام از آنها، دیگر 

به تماس های این افراد پاسخ نمی دادند.
به گفته ســردار مرتضی میرزایی، فرمانده 
انتظامی استان مازندران، اعضای این باند 
در بازجویی  ها به کالهبرداری 2میلیارد و 
100میلیون تومانی از 21نفر اعتراف کردند 
و پس از تشــکیل پرونده به مرجع قضایی 

معرفی شدند.

آتشسوزیدرخوابگاهدختراندانشجو
آتش سوزی در خوابگاه دانشجویان در رشت 50دانشجوی دختر را تا یک قدمی مرگ کشاند 

اما حضور به موقع آتش نشانان موجب نجات آنها شد.
به گزارش همشهری، ســاعت 8:13صبح دیروز )جمعه( به آتش نشانی رشت خبر رسید که 
خوابگاه دانشجویی دختران در خیابان الکان طعمه حریق شده است. وقتی آتش نشانان به 
محل حادثه رسیدند معلوم شد که آتش سوزی در یکی از اتاق های طبقه چهارم اتفاق افتاده 

و در حال گسترش به سایر بخش های ساختمان اســت. در این شرایط بود که آتش نشانان 
همزمان با آغاز عملیات اطفای حریق، تالش خود برای نجات افراد گرفتار شده در آتش سوزی 
را آغاز کردند. شهرام مومنی، رئیس آتش نشانی رشت در این باره گفت: آتش نشانان توانستند 
آتش سوزی را پیش از سرایت به سایر بخش های ســاختمان خاموش کنند. در این حادثه 
دانشجویی 20ساله دچار دودگرفتگی و مشکالت تنفسی شــده بود که توسط امدادگران 
اورژانس به بیمارستان منتقل شد. به گفته وی در این خوابگاه بالغ بر 50 دانشجو حضور داشتند 
که به جز این دانشجو به هیچ کس دیگر آسیبی نرسید. او درباره علت وقوع این آتش سوزی 

گفت: اتصال در سیستم سیم کشی برق از ناحیه سه راهی علت اولیه این حادثه بود.

زنی که به طور ناگهانی دچار درد زایمان شــده بود هنگام انتقال به بیمارســتان در بالگرد 
اورژانس فرزندش را به دنیا آورد.

به گزارش همشــهری، صبح دیروز)جمعه( زنی که در ماه های آخر بارداری اش قرار داشت 
برای دریافت خدمات پزشکی به درمانگاه سرجنگل زاهدان رفته بود که به طور ناگهانی دچار 
درد زایمان شد. پزشکان حاضر در درمانگاه تشــخیص دادند که امکانات آنجا برای این زن 
کافی نیست و او باید هرچه سریع تر به بیمارســتان منتقل شود. در این شرایط درخواست 
بالگرد شــد و دقایقی بعد بالگرد به پرواز درآمد تا زن جوان برای وضع حمل به بیمارستان 
علی ابن ابیطالب)ع( منتقل شود ولی چند لحظه بعد در شرایطی که بالگرد در آسمان بود این 

زن نوزادش را به دنیا آورد.
فریبرز راشدی، رئیس اورژانس  پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در این باره 
گفت: این زایمان ســاعت8:10 و درحالی که بالگرد در حال انتقال مادر باردار از درمانگاه 
سرجنگل به بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( زاهدان بود اتفاق افتاد و هم اکنون مادر و نوزاد 

در بیمارستان، در سالمت کامل به سرمی برند.

تولدنوزادعجولدرآسمان
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روزنامه یو اس ای  تودی ]آمريكا[

غم، حسرت، خشم؛ میراث کرونا
یو اس ای  تودی نوشــته که کرونا در آمریکا یک میلیون 
قربانی گرفته تا زخمی عمیق و تاریخی بر جان مردم این 
کشور بگذارد. این روزنامه در گزارشی مفصل سرگذشت 
خانواده هایی را روایت کرده که عزیزان خود را در همه گیری 
کرونا از دست داده اند. برخی از آنها به خاطر ناتوانی دولت در 

مهار بحران خشمگین هستند.

روزانه 100آمریکایی بر اثر شلیک 
گلوله جان خود را از دست می دهند. 
قتل،  خودکشی یا تیراندازی گروهی 
با اســلحه در آمریکا الگویی تکرار شــونده و مداوم 
اســت و فقط اخبار مربوط به پرتلفات ترین آنها در 
رســانه ها منعکس می شــود چرا که اراده سیاسی 
واحدی بــرای نمایش حقیقت تلخ آزادی اســلحه 
در آمریکا وجود ندارد و صنعت پرســود و قدرتمند 
تولید و فروش سالح و البی های قدرتمندی که در 
اختیار فعاالن این صنعت قــرار دارد، به هر قیمتی 
مانع از آن خواهد شــد تا افکار عمومی نســبت به 
آزادی ســالح در آمریکا واکنش جدی نشان دهد. 
از این روست که واکنش های منفی به از دست رفتن 
جان انسان ها به ویژه کودکان در فجایع تیراندازی 
در آمریکا مقطعی است و به ســرعت به فراموشی 
سپرده می شــود. درحقیقت سال هاست که انفعال 
سیاســی در برابر آزادی حمل سالح و حس ناامنی 
ناشــی از مرگ ســاالنه هزاران آمریکایــی بر اثر 
تیراندازی،  نوعی همه گیری در آمریکا ایجاد کرده 
که هرسال افراد بیشــتری را به  خود آلوده کرده و 
به سمت خرید اسلحه سوق می دهد. با هربار وقوع 
فاجعه مرگ عــده ای بر اثر تیرانــدازی، میلیون ها 
آمریکایی نگران از ناامنی موجــود، اقدام به خرید 
سالح می کنند، سیاستمداران بحث هایی تکراری بر 
سر لزوم ممنوعیت آزادی اسلحه را آغاز می کنند و 
در بحبوحه این جنجال ها سود شرکت های تولید و 

فروش اسلحه چند برابر می شود.

تعداد اسلحه بیش از جمعیت آمریکا 
براساس گزارش سال 2018یک شرکت نظرسنجی 
آمریکایی، در آمریکا 393میلیون قبضه سالح گرم 
در دســت مردم قرار دارد. این یعنی تعداد اسلحه 
در آمریکا از جمعیت این کشــور فراتر رفته است. 
واشنگتن پست در ســال 2017در گزارشی نوشته 
که بــه ازای هر 100آمریکایی، 120قبضه ســالح 
در آمریکا در دست مردم اســت. این نسبت به طور 
قطع در ســال های اخیر افزایش یافته است. به ویژه 
در دوران همه گیری کرونا، آمار خرید اســلحه در 
آمریکا به دالیل نامشــخصی جهشی خیره کننده 
یافته است. براساس گزارش گروه کنترل خشونت  
ســالح های گرم گیفوردز، از ابتدای سال 2020تا 
ابتدای ســال 2021تقریبا 5.1میلیون آمریکایی 
نخستین سالح  خود را خریداری کرده اند. در سال 
2019هم 2.4میلیون آمریکایی برای نخستین بار 
ســالح خریداری کرده بودند. به بیانی دیگر از سال 
2019تا ابتــدای ســال 2021، 7.5میلیون مالک 
اسلحه به دارندگان پیشین ســالح گرم در آمریکا 
افزوده شده است. در مجموع در سال 2020بالغ بر 
16.6میلیون آمریکایی ســالح خریداری کرده اند؛ 
یعنی 2.8میلیون نفر بیشتر از آمار خرید سال 2019 
که بیشتر این خریداران از قبل مالک سالح بوده اند. 
در گزارشی دیگر، نشــریه آتالنتیک به نقل از آمار 
دولتی نوشته که بین سال های 2000و 2009ساالنه 
درحدود 6میلیون قبضه سالح گرم راهی خانه های 
مردم شده که این رقم در سال 2013به 16میلیون 

قبضه در سال افزایش پیدا کرده است.
در ســال 2016محققــان دانشــگاه هــاروارد در 
نظرسنجی وسیعی از شهروندان آمریکایی دریافتند 
که تقریبا 8میلیون آمریکایی »ابرمالکان اســلحه« 
به شــمار می روند؛ افرادی که بین 8تا 140قبضه 
ســالح در اختیار دارند. ماتیو میلر، استاد دانشگاه 
نورت وســترن آمریکا، در پژوهشــی به این نتیجه 
رسیده که بیشــتر خریداران اســلحه با این تصور 
سالح خریداری می کنند که قرار است روزی از آن 
برای دفاع از خود یا دارایی هایشان استفاده کنند، اما 
درواقع تنها شانس آسیب رساندن به خود و اعضای 
خانواده خــود را افزایش می دهنــد. آمار دولتی در 
آمریکا نشان می دهد که عامل بیش از 60درصد از 
مرگ ومیرهای ثبت شــده در این کشور خودکشی 
است و پژوهش ها نشــان می دهند زمانی که سالح 
در خانه قابل دســترس باشــد، خطر خودکشی یا 
خطر قتل یا آسیب دیدگی تصادفی ناشی از شلیک 
اسلحه به ویژه در میان زنان افزایش پیدا می کند. با 
این حال کمتر از 10درصــد از مالکان یا خریداران 
اسلحه از این حقایق مطلعند و بدون داشتن دانش و 
شناخت کافی اقدام به خرید سالح می کنند و زمینه 
وقوع خشونت های مرگبار فردی و جمعی بیشتری 

را فراهم می آورند.

173تیراندازی گروهی در 5ماه 
در هفته های گذشته و در جریان جشن عید پاک، 
فقط در ایالت پنســیلوانیای آمریــکا 2تیراندازی 
گروهی رخ داد و 2نفر جان خود را از دســت دادند 
و عده زیادی زخمی شــدند. همزمان در ایالت های 
کارولینای جنوبی، کالیفرنیا، فلوریدا، مریلند، نوادا، 
نیویورک و اورگان هم رویدادهای مشابهی رخ داده 

است. حوادث خونین تعطیالت عید پاک، چند روز 
پس از تیرانــدازی در متروی بروکلیــن رخ داد. در 
تیراندازی بروکلین 16نفر زخمی شدند. چند هفته 
پیش از آن هم سی ان ان در گزارشی از کشته شدن 
8نفر و مصدومیت 60نفر در تیراندازی های گروهی 
در سرتاسر آمریکا خبر داده بود. در مجموع، آمارهای 
»مرکز آرشیو خشونت های ناشــی از سالح گرم« 
در واشنگتن نشــان می دهد از ابتدای سال جاری 
میالدی تا کنون، یعنی طی کمتر از 5ماه، 173مورد 
تیراندازی به جمعیت در سرتاســر آمریکا رخ داده 

است.
در گزارش دیگر که نشــان از وخامــت اوضاع آمار 
قربانیان اســلحه در آمریکا دارد، مرکــز کنترل و 
پیشگیری بیماری های این کشــور اعالم کرده که 
در ســال 2020، 45هزار و 222نفر جان خود را بر 
اثر شلیک گلوله از دست داده اند؛ آماری بسیار باالتر 
از 40هزار و 698مرگ ناشــی از سوانح رانندگی در 
این ســال. این رقم باالترین رقم ساالنه ای است که 
تاکنون از مرگ ومیر ناشی از شلیک اسلحه به ثبت 
رسیده و نسبت به سال 2010افزایشی 43درصدی 

داشته است.
به گــزارش مرکز افکارســنجی پیــو، از 45هزار و 
222مرگ اعالم شــده در اثر تیراندازی با اسلحه، 
54درصد مربوط به  خودکشی و 43درصد مربوط به 
قتل بوده است. باقی موارد شامل قتل  یا خودکشی 
غیرعمد، قتل حین اجرای قانون و قتل غیرقانونی 
به بهانه اجــرای قانون بوده اســت. مرکز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری های آمریکا همچنین اعالم 
کرده کــه در ســال 2020درحــدود 79درصد از 
قتل های رخ داده در آمریکا به وســیله اسلحه انجام 
گرفته اند؛ درحالی که این رقم در انگلیس 4درصد، 

در کانادا 37درصد و در استرالیا 13درصد بوده است.
اف بی آی در گزارشــی دیگر اعالم کرده که از سال 
2000به بعد و طــی دوره ای 20ســاله 345مورد 
تیراندازی گروهی در آمریکا اتفاق افتاده  اســت که 
در اثر آن هزار و 24نفر جان خود را از دســت داده و 
هزار و 828نفر مجروح شده اند. براساس این گزارش 
مرگبارترین ایــن تیراندازی ها در ســال 2017در 
الس وگاس رخ داده که در نتیجه آن بیش از 50نفر 
جان خود را از دست داده و 500نفر مجروح شده اند.

سودهای کالن از کشتار مردم
باوجود خشــم عمومی و گاه و بیگاهی که نسبت به 
خشونت های بی پایان با سالح گرم در آمریکا وجود 
دارد، نرخ حمایــت آمریکایی ها از محدود ســازی 
یا ممنوعیت استفاده از اســلحه در سال 2020به 
پایین ترین میزان خود رســیده اســت. براســاس 
آمارهای ارائه شــده توسط مؤسســه نظرسنجی 
گالوپ، تنها 52درصــد از آمریکایی ها خواســتار 
اعمال مقررات ســختگیرانه برای استفاده از سالح 
در آمریکا هســتند، 35درصد از آنها خواهان حفظ 
مقررات کنونی بوده و 11درصد خواســتار کاهش 

محدودیت ها هستند.
اما فراتر از افکار عمومی، سود باالی فروش اسلحه 
در آمریکا و در کنار آن البی گری انجمن ملی سالح 
آمریکا قدرتمند تر از هر نهاد، سیاستمدار و جریان 
فکری عمل می کنند تا مانــع از اعمال ممنوعیت 
بر اســتفاده آزادانه از ســالح شــوند. درحقیقت 
انجمن ملی ســالح آمریکا یکــی از اصلی ترین و 
قدرتمند تریــن البی های مرتبط بــا حمل آزادانه 
سالح در آمریکاســت که برای تأثیرگذاری بر رأی 
نمایندگان کنگره درباره سیاســت اسلحه، بودجه 
قابل توجهی در اختیار دارد. بخشــی از این بودجه 
توســط تولید کنندگان اســلحه تامین می شود تا 
امنیت جریــان درآمدزایی خــود را حفظ کنند. 
این روند، چرخه ای معیوب متشــکل از کشــتار و 
درآمد زایی شــرکت های اسلحه سازی ایجاد کرده 
است. درسال 2015کمی پس از وقوع تیراندازی در 
سن برناردینو، وب سایت اینترسپت در گزارشی با 
بررسی رونوشت هایی از مکاتبات شرکت های تولید 
اسلحه دریافت در بسیاری از موارد دست اندرکاران 
این صنعت، از تیراندازی هــای رخ داده علیه مردم 
و هیاهویی که بعد از آن ایجاد می شــود، به عنوان 
فرصت های پرسود یاد می کنند. درواقع، رویدادهای 
پس از هر تیراندازی گروهی در آمریکا الگویی ثابت 
و شناخته شــده دارد: ارزش ســهام شرکت های 
تولید کننده اســلحه افزایش پیدا می کند. این الگو 
پس از کشتار سن برناردینو، اورالندو و الس  وگاس 
تثبیت شده است. افزایش میل به محافظت از خود 
و خانواده و نگرانی از ایجاد ممنوعیت اســتفاده از 
اسلحه عواملی هستند که فروش اسلحه پس از هر 
تیراندازی به جمعیت را افزایــش می دهد. الگوی 
رشد ارزش ســهام پس از این حوادث به اندازه ای 
قابل پیش بینی شــده که اکنون ســرمایه گذاران 
شــرکت های اسلحه ســازی روی آنها شرط بندی 

می کنند.

مالکیت اسلحه؛ یک همه گیری آمریکایی
آمارها نشان می دهد که تعداد سالح های موجود در خانه های مردم در آمریکا، از جمعیت این کشور فراتر رفته است

مردم لبنان، در صف انتخاب
مردم لبنان در میان ناامیدی از تغییر وضعیت معیشــتی 
خود، فردا برای تعیین ترکیــب پارلمان پای صندوق های 
رأی حاضر می شوند؛ اقدامی که در میانه ناکارآمدی حاکم 
در  دولت و بن بست میان احزاب سیاسی این کشور، به تنها 

ابزار آنها برای ایجاد تغییر تبدیل شده است.
در سایه اختالفات عمیق سیاسی در لبنان، دولت هایی که 
یکی پس از دیگری اداره امور را در دست گرفته اند، از ارائه 
ابتدایی ترین خدمات به مردم و جامعه هم ناتوان بوده  اند. 
اقتصاد این کشــور طی ســال های اخیر دچار فروپاشــی 
شده و طبق آمار ســازمان ملل، حدود سه چهارم جمعیت 
6میلیونی آن اکنون در فقر زندگی می کنند. وضعیت وخیم 
اقتصادی، برخی از لبنانی ها را به ترک این کشور و مهاجرت 
غیرقانونی به اروپا ترغیب کرده است. مسیر بسیاری از آنها 
از میان آب های مدیترانه و به سمت قبرس است. افزایش 
شــمار حرکت قایق های مهاجران لبنانی به سمت قبرس 

در ماه های اخیر، به افزایش آمار قربانیان منجر شده است.
در تابستان سال 2020، بندر بیروت شاهد انفجاری هولناک 
بود که قلب لبنان را به لرزه در آورد. 215نفر کشته و هزاران 
نفر زخمی شدند. ساختمان ها در منطقه بزرگی از اطراف 
بندر تخریب شــدند تا انفجار بیروت به نمــاد ناکارآمدی 
انباشته دولت لبنان تبدیل شــود. مقصران حادثه انفجار 
بیروت، که بر اثر انبار شدن مواد شــیمیایی رخ داد، هنوز 
معرفی نشــده اند و دادگاه در یک بن بست سیاسی مختل 

شده است.

ساختار انتخابات چگونه است؟
پارلمان لبنان دارای 128کرســی اســت که طبق قانون 
مصوب ســال 2018، براســاس »نســبیت« ابتدا میان 
مسلمانان و مسیحیان )هر کدام 64کرسی( و سپس میان 
18فرقه مذهبی براساس جمعیت شــان تقسیم می شود. 
فرقه های مذهبی اصلی شامل سنی ها، شیعیان، دروزی ها، 
علوی ها، مارونی ها، کاتولیک هــای رومی، ارتدوکس های 
یونانــی، انجیلی هــای ارمنــی، کاتولیک هــای ارمنی و 
ارتدوکس های ارمنی اســت. انتخابات پارلمانی لبنان در 
سال 2009 براساس قانون اکثریت برگزار شد که طبق آن 
هر نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده بود، به پارلمان 
راه می یافت. طبق این قانون، اقلیت های مذهبی در پارلمان 
غایب بودند و هیچ نماینده ای نداشتند. این در حالی است 
که قانون نسبیت فرصت بیشتری به اقلیت جهت شرکت 
در انتخابات و پیروزی در آن می دهد. از مجموع 64کرسی 
مسلمانان، 27کرسی به شیعیان و 27کرسی به اهل سنت، 
8کرسی به دروزی ها و 2کرسی به علوی ها اختصاص یافته 
است. در مجموع 103 لیســت انتخاباتی متشکل از هزار 
و 44نامزد برای کســب 128کرســی پارلمان که به طور 
مساوی بین مســیحیان و مسلمانان تقســیم شده است، 
رقابت می کنند. 3میلیون و 746هزار نفر از مردم هم حق 

رأی دارند.

گروه های اصلی انتخابات کدامند؟
2 ائتالف اصلی و بزرگ در انتخابات، شامل ائتالف موسوم 
به 8مارس و ائتالف موسوم به 14مارس است. اغلب احزاب 
سیاســی در لبنان، نامزدهــای خود را معرفــی کرده اند. 
در انتخابات پیــش رو، حزب اهلل که هم اکنون بیشــترین 
کرسی های پارلمان را هم در اختیار دارد، دست باال را دارد. 
محمد رعد، رهبر فراکسیون حزب اهلل در پارلمان، بار دیگر 
در انتخابات حاضر شــده و در صدر فهرست نامزدهای این 
حزب قرار دارد. حزب امل، دیگر حزب بزرگ شیعی لبنان 
که متحد مهم حزب اهلل است نیز در انتخابات شرکت کرده 
اســت. نبیه بری رهبری این حزب را در دســت دارد. او از 
 سال 1992 تاکنون، رئیس پارلمان بوده است. جریان آزاد 
ملی، حزب اصلی مسیحیان در انتخابات است که رهبری 
آن در دست جبران باسیل، داماد میشل عون رئیس جمهور، 
است. جریان آزاد ملی نیز متحد حزب اهلل به شمار می رود. 
این 3حزب، ائتالف 8مارس را شکل می دهند. این ائتالف 
طی سال های اخیر انسجام و یکپارچگی بیشتری نسبت به 
رقیب اصلی خود، یعنی ائتالف 14مارس، متشکل از احزاب 
سنی، مسیحی، المســتقبل، قوات، کتائب و سوسیالیست 
ترقی خواه، نشان داده است. در اردوگاه مسیحیان، سمیر 
جعجع با حزب نیروهای لبنانی )فاالنژهای لبنان( حضور 
دارد که منتقد اصلی حزب اهلل به حساب می  آید. در اردوگاه 
سنی ها، حزب المستقبل به رهبری سعد حریری، مهم  ترین 
حزب سیاسی لبنان است. حریری رقابت ها را ترک کرده و 
هیچ فهرستی منتشر نکرده است. جعجع در نبود حریری و 
با حمایت مالی عربستان، سعی دارد بیشترین کرسی های 

اهل سنت را از آن خود کند.

 دونالد ترامپ
رئیس جمهور پیشین آمریکا

چــرا مــا بیــش از ۴۰میلیــارد دالر بــه 
اوکرایــن می دهیــم درحالی کــه اروپــا، 
در مقایســه بــا مــا، کمک بســیار کمی 
می کنــد و بدیهی اســت که آنهــا خیلی 
بیشــتر از آمریــکا تحت تأثیــر تهاجــم 
توانســتم  مــن  هســتند.  روســیه 
کشــورهای اروپایــی را وادار کنــم کــه 
ســهم خود را به ناتــو بپردازنــد و دولت 
بایدن نیز باید همین کار را انجام دهد. 

)رویترز(

 دیمیتری مدودوف
معاون رئیس شورای امنیت روسیه

غربی هــا بــا تحریــم روســیه عمــا بــه 
پــای خــود شــلیک کرده انــد. در ایــن 
کشــورها بحران انرژی تشدید خواهد 
شــد و بهــای ســوخت های فســیلی به 
رونــد افزایشــی خــود ادامــه خواهــد 
داد. تحریم های اعمال شــده موجب 
آســیب به نظــام مالی جهانــی خواهد 
شــد. تحریم هــا موجــب فروپاشــی 
ایده جهان آمریکامحور خواهد شــد. 

)ریانووستی(

رئیس امارات متحده عربی 
درگذشت

خلیفه بن زاید آل نهیــان، حاکم ابوظبی و رئیس 
امــارات متحده عربی پس از یــک دوره طوالنی 
بیماری، دیروز در ســن 73سالگی درگذشت. او 
به عنوان بزرگ ترین پسر شیخ زاید، در سال2004 
و در پی مرگ پدرش به این مقام رسیده بود. شیخ 
زاید از سال1971، یعنی زمانی که امارات متحده 
عربی تاسیس شد، رئیس این کشور بود. خلیفه 
بن زاید در سال2014 ســکته مغزی کرد و از آن 
زمان، به دلیل بیماری در اداره امور کشــور نقش 
مهمی ایفا نکرد. در این مدت محمد بن زاید، یکی 
دیگر از فرزندان شیخ زاید و برادر کوچک تر شیخ 
خلیفه که ولیعهد امارت ابوظبــی بود، اداره این 
کشور را در دست گرفت. سیاست خارجی متفاوت 
امارات طی این سال ها، نتیجه اداره امور از سوی 
محمد بن زاید بوده اســت. دخالت در کشورهای 
مختلف عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا، حمله 
به یمن و محاصره سیاسی- اقتصادی قطر، بخشی 

از اقدامات او به شمار می رود.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

گزارش

اروپا

اسلحه آمریکایی از نگاه آمار
 بیش از 393میلیون قبضه سالح گرم در خانه های مردم در آمریکا وجود دارد.

 از سال 2019 تا 2021بیش از 7.5میلیون آمریکایی به لیست مالکان جدید اسلحه افزوده 
شدند.

 در 5ماه گذشته، 173مورد تیراندازی گروهی در آمریکا رخ داده است.
 در سال 2020، بیش از 45هزار نفر در آمریکا بر اثر شلیک گلوله کشته شده اند. در همین 

سال، آمار تلفات جاده ای 40هزار نفر بوده است.

مکث

عضویت فنالند در ناتو، صحنه تازه رویارویی مسکو و غرب 

فنالندی ها اعــالم کرده اند طی 
روزهای آینده درخواست رسمی 
خود برای پیوســتن به پیمان 
آتالنتیک شــمالی )ناتو( را ثبــت خواهند کرد؛ 
اقدامی که با مخالفت شدید روسیه مواجه شده و 
احتماال به زودی دامنه بحران در شرق اروپا را به 

کشورهای حوزه بالتیک نیز خواهد کشاند.
دولت فنالند پیش از این اعالم کــرده بود برای 
عضویت در ناتــو برنامه ای ندارد. ســانا مارین، 
نخست وزیر این کشور، در روزهای ابتدایی جنگ 
اوکراین تأکید داشت که احتمال پیوستن فنالند 
به ناتو در دوران نخســت وزیری او بسیار پایین 
اســت. اکنون و با گذشــت کمتر از 3ماه از آغاز 
جنگ، فنالند با سرعت خود را در مسیر پیوستن 
به ناتو قرار داده است. سانا مارین در سخنان جدید 

خود به فنالندی ها اعالم کرد کشور به زودی درباره 
پیوستن به ناتو تصمیم خواهد گرفت زیرا روسیه 

همسایه ای نبوده که فنالند تصورش را داشت.
درحال حاضر در منطقه شمال اروپا، کشورهای 
نروژ، دانمارک و سه کشور بالتیکی دیگرعضو ناتو 
هستند و افزوده شدن فنالند و سوئد به طور قطع 
باعث واکنش جدی مسکو خواهد شد. روسیه از 
پیش از آغاز جنگ بارها تأکید کرده بود توسعه 
ناتو در پشت مرزهایش را تهدید برای امنیت خود 
می داند. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 
نیت اوکراین برای پیوستن به ناتو را دلیل اصلی 
حمله به اوکراین اعالم کرده اســت. او همچنین 
پس از آغاز حمله هم بارها سوئد و فنالند را تهدید 
کرده که درصورت پیوســتن به ناتــو با عواقب 

سیاسی و نظامی جدی مواجه خواهند شد.

چند درصد از قتل های انجام شده در سال 2۰2۰ با استفاده از اسلحه بوده است؟

آمریکا انگلیس

کانادااسترالیا

%79 %4

%13%37

 انتخابات 2022 لبنان

128 كرسی
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گرینویچ

احیای هنر گلدوزی فلسطین

 

سرزمین های اشــغالی: موزه فلســطين برای 
مستندسازی و حفاظت از لباس های گلدوزی شده 
سنتی موســوم به »ثوب« از كمک مالی 480هزار 
دالری بنياد »اليف« )Aliph( بهره مند می شود. به 
گزارش ایندیپندنت، پــس از افزودن گلدوزی های 
فلسطينی به فهرســت ميراث فرهنگی ناملموس 
یونسکو در دســامبر2021، موزه فلسطين به لطف 
كمک مالی بنياد اتحاد بين المللی برای حفاظت از 
ميراث در مناطق درگير )اليف( همکاری خود با موزه 
ویکتوریا و آلبرت )V&A( در لندن را اعالم كرد. زنان 
فلسطينی و عرب- آمریکایی عضو كميته حفاظت 
از ميراث فلسطين مســتقر در ایاالت متحده و یک 
مجموعه دار در فرانسه اخيرا حدود 100دست لباس 
به این موزه اهدا كرده اند. گفته می شــود كه قدمت 
برخی از نمادها به زمــان كنعانيان )1200-1800 

قبل از ميالد( برمی گردد.

صنعتی، سنتی و مجازی

الماسی از جنس درگذشتگان

کانبرا: الماس  در بســياری از فرهنگ ها نماد سخت شدن 
در برابر فشار زندگی و بنابراین جدی از زیبایی ظاهری نماد 
تراش خوردن و زیبایی درون است و حاال در استراليا شركتی 
به مشــتری هایی كه بتوانند مو یا خاكســتر درگذشتگان 
خود را بــه آنها بدهند قطعه كوچکی الماس تهيه شــده با 
آن مواد ارائه می كند. به گزارش ایندیپندنت، این الماس ها 
در آزمایشگاه متولد می شوند و چگونگی فرایند طراحی و 
توليد آنها از فرایند ساخت الماس طبيعی نشات می گيرد. 
طی این روش كربن از خاكستر و مو استخراج و در حرارت 
بسيار باال به كریستالی متراكم تبدیل می شود. روند تبدیل 
خاكستر به الماس می تواند بين چند ماه تا یک  سال طول 
بکشد، اما مدت زمان متوســط آن 6ماه است. رنگ الماس 
یادبود عزیزانمان نيز می تواند مهم باشد. شاید در رابطه با 
آن فرد رنگ خاصی مدنظر ما باشد و بخواهيم او را با همان 
رنگ به خاطر بسپاریم. رنگ الماس های غيرسفارشی معموال 
قابل پيش بينی نيست و می توانند قهوه ای، زرد یا صورتی 
باشند، مگر اینکه در فرایند توليد عناصر دیگری هم دخيل 
شوند. الماس های سفارشــی را هنگام تبدیل خاكستر به 
الماس می توان در رنگ های آبی، قرمز، یا بی رنگ و شفاف 

توليد كرد.

پناهگاهی برای االغ ها
 

نايروبی: طب ســنتی چين فقط به دليل قدمــت و علمی بودن 
بسياری از آموزه هایش شهرت ندارد، بخشــی از آن هم مملو از 
خرافاتی است كه باعث می شود ببر ها   در آسيای ميانه پنجه هاشان 
را از دست بدهند، الک پشت ها جانشان را و مورچه خوار فلس دار 
نسل شان رو به انقراض باشد، حاال از كنيا هم خبر می رسد ساالنه 
4ميليون و 800هزار االغ برای تهيه دارویی به نام اجيائو)دارویی 
سنتی در طب چينی( سالخی می شوند. به گزارش یورونيوز، این 
كشتار غيرقانونی باعث شد پناهگاهی خيریه برای االغ ها در این 
كشور تاسيس شود تا شاید دســت كم جان چند صد هزار االغ را 
نجات دهند. پيش از این محققان دانشــگاه آكسفورد دریافتند 
كه افرادی كه این پوســت ها را می فروشند، محصوالتی را نيز در 
شــبکه های اجتماعی تبليغ می كنند كه از گونه های در معرض 
خطر انقراض توليد شده اند. متا، شركت مادر فيسبوک می گوید كه 
تجارت حيات وحش و حيوانات در خطر انقراض در پلتفرم هایش 
ممنوع است اما هنوز و به طور علنی به آخرین ادعاهای مطرح شده 

در گزارش پناهگاه االغ ها پاسخ نداده است.

مراسم اعطای شناسنامه بین المللی خودروی تاريخی به پیکان و چند خودروی ديگر   عکس :مجید خواهی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

 سمفونی سیاه چاله 
و فالفل دو لواشه

همــان فایل صوتی كمتــر از یک 
دقيقه را بارهــا گوش داده ام. چند 
روزی هســت كه صدای عجيب بلعيده شدن ستاره ها توسط 
ســياه چاله ها را كه ناســا منتشــر كرده گوش می كنم. حاال 
بماند كه همان روز اول پخش شــدن این صدا یکی از رفقا در 
صفحه شخصی اش نوشــته بود این صدا چقدر شبيه صدای 
خواب هایش است و باعث شــد من به جز حيرت از این صدای 
مخوف، ساعت ها به خاطر صدای خواب های دوستم ميخکوب 
باشم. در گوش سپاری به این سمفونی حيرت انگيز فقط خيره 
مانده ام به سقف و مدام تکرار می كنم ما ذره ای بيش نيستيم 

در این كائنات.
  

بساطم را جمع كرده ام و برای اینکه از گير سياه چاله و صدای 
عجيب ساطع از فضای رسانه ای درباره وضعيت اقتصادی رها 
شوم، برای راه رفتن به بازار تهران می روم. دروغ چرا؟ از دیدن 
مغازه های پر از مشــتری و فروشــنده هایی كه جنس شان را 
می فروشند، خوشحالم. حس می كنم باالخره شوک اقتصادی 
در همه سرزمين ها و حکومت ها وجود دارد و البته می توان آن 
را مدیریت كرد. تماشــای مردمی كه توان خرید دارند، حالم 
را خوب می كند اما این، همه قصه نيســت. ظهر شده و ردیف 
باربرها و كارگران بازار كه جلوی ساندویچ فروشی  های شلخته 
و شلوغ بازار لقمه ای ناهار دســت خلق اهلل می دهند، توجهم 
را جلب می كند. اینجا قوت غالب فالفل اســت و سيب زمينی 
ســرخ كرده برای خودش دورچين الكچــری وعده غذایی به 
شمار می آید. در چند اغذیه فروشی سرک می  كشم و متوجه 
می شوم كه مغازه دارها برای تاب آوری در شرایط موجود و البته 
حفظ مشتری ها هم سيب زمينی سرخ كرده را حذف كرده اند تا 
از شر دردسرهای روغنی كه گران شده نجات یابند و هم به جای 
باگت گران شده، فالفل ها را الی نان لواش فتيله پيچ می كنند. 
تاب آوری و خالقيت این چرخه غذایی را با خودم مرور می كنم 
و البته به جای سرسام جمعيت و موتورهای بازار فقط صدای 

سياه چاله در گوشم طنين انداز است.
  

از حال هم بی خبر نباشــيم و یادمان نرود كه هموطن یعنی 
خانواده، یعنی فاميل، یعنی دوســت. چرا این را می نویسم؟ 
دليلش را باید در صدای ترســناک دعواهــای مردمی یافت 
كه برای خرید چند قوطی بيشتر روغن به روی یکدیگر هوار 
می كشــند. دوباره یک طرح اقتصادی رخ نشان داد و جنسی 
تغيير قيمت یافت و ما دوباره آن خصلت بی وفایی و بی توجهی 

خودمان را پشت ویترین رفتارمان به هم نشان دادیم؟ 
این صدای دعوا و هجوم برای فتح اقالم فروشــگاه ها شــبيه 
صدای همان ســياه چاله های در حال بلعيدن ستاره ها ست؛ 

شبيه صدای خواب های دوستم...

»حریم خصوصي« با مفهوم مترادف و فراواني كاربرد 
آن، عبارت نســبتاً جدیدي اســت. به همين نسبت 
حراست و رعایت آن نيز، بيشتر دغدغه مردمان این 
روزگار اســت. با این همه چنين مفهوم و دغدغه اي 
قطعاً سابقه دیرینه اي دارد. روزگاري در همين شهري 
كه من و شــما ســاكن آنيم و دِر خانه هاي آن حتي 
در روز روشــن هم دوقفله اند، فاصله كوچه و حياط 
پرده اي بود كه فقط با نگاه هاي بيگانه ميانه اي نداشت 
و نسيم نه چندان جاندار ظهر تابســتان را نيز از خود 

عبور مي داد.
با این همه در همان دوره هم سرزده وارد شدن جایز 
نبود و عبارت »برسد به دســِت ...« بر پيشاني نامه ها 
حکایت از توجه به حریم شخصي افراد در آن روزگار و 
دوره هاي پيش تر داشت. اما اگر بخواهيم در این زمينه 
نظر فراگير و همه جانبه اي داشــته باشيم باید به این 
نکته توجه كنيم كه سبک زندگي فعلي ما وجوه حریم 
خصوصي را گســترده تر و البته آن را آســيب پذیرتر 

كرده است.
انسان عصر ما دسترسي پروپيماني به وسایل ارتباطي 
دارد. حتــي در این رهگذر مســير ارتباطش فضاي 
مجازي را نيز درمي نــوردد؛ پدیــده اي نوظهور كه 
پرداختن به آن ساده ولي بسيار پرمخاطره و در بياني 

بهتر ارزان ولي به شدت پرهزینه است.
حضور در چنين فضایي بدون تعــارف همواره خير 
نيســت و دور ماندن از گزندهاي آن نيازمند كسب 
مهارت ها و آگاهي هاي الزم است. مرزهاي خصوصي در 
آن چنان لغزنده و خلل پذیرند كه سال هاست نمونه هاي 

تازه و جدیــدي از تعرض و درازدســتي در این فضا 
مشاهده مي شود. از این رو آگاهي از ضرر و زیان هاي 
آن نيازمند كسب مســتمر و دائمي اخبار و اطالعات 
مرتبط است. شاید اگر از همان ابتدا الزمه هر ارتباطي 
برگزیدن مخاطب متناسب با پيام آن ارتباط معرفي 
مي شد فرهنگ بایســته اي در دل مردم و براي مردم 
نهادینه شده بود. به عبارت دیگر با باب شدن »برسد 
به دسِت ...« دیگر درها نيازمند قفل نخواهند بود و هر 
كس خودخواسته به اختيار با پرده مناسبي مي تواند 

اهل خانه و بيگانه را از هم جدا كند.
چه بسيار پيام ها كه مخاطب واحد یا محدودي دارند 
ولي دامنه انتشار آنها ميليون ها نفر را دربرمي گيرد و 
چه بسيار پاسخ ها كه انتشار گسترده آنها بدون درنظر 
داشتن این اســت كه تنها یک یا چندنفر در جریان 
موضوع اصلي آن قرار دارنــد. به این ترتيب در چنين 
مواردی فضاي مجازي نه تنها كمکي به تمركز و سرعت 
كارها نمي كند بلکه كم كم مي تواند عامل مهم تشتت 
و اتالف وقت هم باشــد. گرچه این نکته از اهميت و 
ضرورت وسایل جدید ارتباطی نمی كاهد، اما لزوم دقت 
بيشتر پيرامون استفاده از آن را بيشتر نمایان می كند.  
از این رو مفيد و مثمر بودن این وسيله  سخت نيازمند  

نگاه مخاطب مدار و حریم شناس دارد.

دغدغه

اميرجالل الدین مظلومي

برسد به دسِت ...

تقويم/ زادروزعدد خبر

 اعجوبه موسیقی ایرانی

برای »پرويز مشــکاتیان« که استعداد ذاتی در 
موسیقی داشت، سنتور چیز ديگری بود.  سازی  
متفاوت از باقی سازها که از 6سالگی نزد پدرش 
آموخته بود و عالقه وافری به آن داشت. پرويز 
24ارديبهشت1334 در نیشــابور به دنیا آمد. 
نخستین کنســرتش را هم در 8سالگی در يک 
مراسم گردهمايی دانش آموزان در مدرسه امیر 
معزی همین شــهر برگزار کرد. سال ها بعد هم 
که ديگر روی پای خودش ايستاد و حق انتخاب 
داشت، باز هم سنتور را به  عنوان  ساز تخصصی اش 
انتخاب کرد. بدون ترديد ســبک سنتورنوازی 
مشــکاتیان يکی از زيباترين و پرطرفدارترين 
سبک های زمان ماست و عجیب نیست که هر 
سنتورنوازی- از کوچک تا بزرگ- برای نشان 
دادن مهارت نوازندگی اش، قطعاتی از او را اجرا 
می کند. سرعت مضراب هايش گاه تا حدی زياد 
بود که در بعضی چهارمضراب ها، شنونده احساس 
می کند که 2سنتور با هم در حال نواختن هستند. 
مشکاتیان عالوه بر آهنگسازی، در تنظیم قطعات 
نیز تبحر خاصی داشت و اين امر ناشی از اطالعات 
کامل او از ديگر سازهای ايرانی بود. او چه از جهت 
ساخت آهنگ های بی نظیر و چه به لحاظ پرورش 
شاگرد، حق بزرگی بر گردن موسیقی ايرانی دارد 
و راحت می توان او را يکی از اعجوبه های موسیقی 
ايران به شمار آورد. مشــکاتیان از سال13۷6 
اجراهای صحنه ای و انتشار آلبوم را متوقف کرد 
و تا تابستان سال1384 کنسرتی در کشور اجرا 
نکرد. يکی از آخرين کارهايش آلبوم تکنوازی 
تمنا بود که در سال1384 نواخت و منتشر کرد. او 
پس از ۷سال سکوت، در روزهای 6تا9 آذر1386 
به  عنوان سرپرســت گروه عارف، کنسرتی در 
تهران برگزار کرد که حمیدرضا نوربخش به عنوان 

خواننده در آن شرکت داشت.
اين نوازنده بزرگ سرانجام 30شهريور سال1388 
در منزلش در تهران و در 54سالگی بر اثر نارسايی 
قلبی درگذشت. محمدرضا شفیعی کدکنی در 
سوگ مشکاتیان چنین ســرود: »ای دوست 
وقت خفتن و خاموشی ات نبود / وز اين ديار دور 
فراموشی ات نبود / تو روشنا سرود وطن بودی و 

چو آب / با خاك تیره روز هم آغوشی ات نبود«.

حافظ

بلبلی خوِن دلی خورد و گلی حاصل کرد

باِد غیرت به صدش خار پريشان دل کرد

»اعتياد« یکی از اخالق ها و عادت های رذیله ای است 
كه اگر مشکالت بشر امروز را معادل قوز بدانيم در قوز 
باال قوز بودن اعتياد هيچ شک و شبهه هایی نمی توان 
وارد كرد. لذتی موقت كه پس از وابســته شدن به 
آن رنجی صد چندان را بــه معتاد تحميل می كند. 
اما درحالی كه انســان های خود پاک انگار، انگشت 
اتهام را به ســمت معتادان متجاهــر و غيرمتجاهر 
دراز می كنند،گاهی متوجه نيستند كه اعتياد فقط 
دود و دم و صنعتی و سنتی ندارد بلکه ممکن است 
فرد عصا قورت داده یاد شده خودش به نوع مجازی 
آن شــامل شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
اینترنت معتاد باشد.  چه در تعریف اعتياد به صورت 
كلی به عادت یا رفتاری اشاره می شود كه درصورت 
تکرار نشــدن آن فرد با عوارض جســمی و روانی 
آزاردهنده ای مواجه  شــود. این روز هــا از مجموع 

تقریبی 2ميلياردو93ميليــون كاربری كه فقط در 
فيسبوک عضو هستند یا جمعيت ميلياردی كه در 
اینستاگرام چرخ می زنند بسياری شان اگر گوشی شان 
را از دسترس شان دور كنيد درست واكنش های یک 

معتاد به مواد مخدر را از خود نشان می دهند. 
چندی پيش تحليل های كارشناســان دانشــگاه 
ترینيداد و توباگو داده های 486 دانشــجوی كالج 
)173كاربــر تيک تاک و 313كاربر فيســبوک( را 
بررســی كرد و به این نتيجه رســيد كه تيک تاک، 
فيسبوک و اینستاگرام هم ممکن است رفتار وسواسی 
و وابســتگی به این برنامک ایجاد كنــد. به گزارش 
دیلی ميل، طی این مطالعه از كاربر های این پلتفرم  ها 
خواستند پرسشــنامه ای را پر كنند كه 6سنجه را 
ارزیابی می كرد؛ ســنجه هایی چون اینکــه آیا آنها 
در مورد تيک تاک یا فيســبوک یا اینستاگرام افکار 
وسواسی دارند و آیا احساس می كنند كه تمایلشان 
برای اســتفاده از این پلتفرم ها در حال بيشترشدن 
است؟ به طور خالصه نتایج نشان می داد بيشتر افراد 
)68.2درصد( در معرض خطــر اعتياد به پلتفرم ها 

نيســتند، 25.4درصد در معرض خطر اندک بودند 
و 6.4درصد در خطر كامل قرار داشتند. این اعتياد 
در ابعادی در حال گســترش اســت كه پای چند 
مؤسسه ترک اعتياد هم به ماجرای اعتياد به فضای 
مجازی باز شــد. برای نمونه گروه درمــان اعتياد 
بریتانيــا »یوكی ای تی« )UKAT( كه مؤسســه ای 
خصوصی برای درمان اعتياد اســت، اعالم كرد كه 
طبق مشــاهدات آن، »ميزان وابســتگی جامعه به 
اینترنت افزایش یافته است«. نانو البوكرک، مشاور 
ارشد درمان یوكی ای تی، می گوید: »ما این موضوع 
را می دانيم زیرا مردم را برای استفاده از رسانه های 
اجتماعی و اعتيــاد به اینترنت درمــان می كنيم و 
مستقيم شاهد افزایش شــمار افرادی بوده ایم كه از 
ســال2020 ميالدی درمان كرده ایــم.« البوكرک 
همچنين می گوید: »اگر احساس بی قراری می كنيد 
یا تمایــل دارید بيش از حد ســراغ پروفایل هایتان 
بروید، ممکن است نشــانه این باشد كه دارید وقت 
خيلی زیادی را آنالین صرف می كنيد و بی برو برگرد 
یک معتاد به فضای مجازی هستيد یا در حال بدل 
شدن به آن هســتيد.« بنابراین به یاد داشته باشيم 
كه ميان مخدر های صنعتی، سنتی و مجازی گاهی 
فرق چندانی نيست و همه شــان می توانند خانمان  

برانداز باشند.

شهر مکتوب

ميثم قاسمی

تغييرات، آرام رخ می دهند

واکســن کرونا حاال ديگر امتحانش را 
پس داده و بیشتر کســانی که 3دوز 
واکسن را زده اند، اثرش را هم ديده اند، 
چرا که اثرات کمتــری از اين ويروس 
در آنها مشــهود بوده و نشان داد که 

اثربخشی واکسن ها زياد است. 
آمارها هم کاهش مرگ ومیرها و تعداد 
بستری های کرونايی را نشان می دهد 
و اينکه پوشش واکسیناسیون به طور 
حتم تأثیر بســزايی در روند کنترل 
اين ويروس داشته اســت. با اين همه 
مسئوالن وزارت بهداشت معتقدند؛ اثر 
واکسن ها بعد از چند ماه کاهش می يابد 
و با توجه به بروز زيرگونه های کرونا و 
پیش بینی ســازمان جهانی بهداشت، 
احتماال در تابستان موج جديد ويروس 
را تجربه خواهیم کرد. حاال تصور کنید 
با اين پیش بینی، هنوز هستند کسانی 
که نه  تنها دوز سوم، بلکه کال واکسن 
نزده اند. اين افراد که حدودا 10درصد 
جامعه را تشکیل می دهند، اگر تاکنون  
از گزند اين ويروس قســر در رفته اند،  
می شود گفت شــانس آورده اند، اما 
معلوم نیســت در آينده باز هم از اين 
شانس ها بیاورند، چرا که آمارها نشان 
می دهد 80 تا 85 درصد از کسانی که 
مرگ و بستری ناشی از ويروس کرونا 
داشــته اند، جزو افرادی بود ه اند که 
واکسن نزده اند. اکنون برنامه ريزی ها 
برای تزريق دوز چهارم واکسن کرونا 
انجام شده و به احتمال زياد امسال بايد 

يک دوز ديگر واکسن بزنیم.
 توصیه اکید مسئوالن بهداشت و درمان 
به مردم هم اين است که اگر هنوز دوز 
سوم واکسن را تزريق نکرده اند يا اينکه 
جزو افرادی هســتند که کال نسبت به 
واکسن موضع دارند، اول کمی در اخبار 
و آمارها تامل کرده و بعد به نزديک ترين 
مرکز واکسیناسیون مراجعه و خودشان 
را واکسینه کنند. ديگر دوره شايعات 
عجیــب و غريب درباره واکســن ها 
گذشته و تا موج ديگری از اين ويروس 
فراگیر نشــده، بهتر اســت با تزريق 
واکســن، همچنان آمارها را کاهشی 

نگه داريم.

یادت نره...

مسعود میر
روزنامه نگار

سامان رضايینگاه
روزنامه نگار

فاطمه عباسی

عشــق! همه چيزش مرموز 
است: از به وجودآمدن و بسط 
یافتنش گرفته تــا از بين رفتنش. یا به وضوح مثل یک 
بامداد نشاط  انگيز ناگهان تجلی می كند، یا مدتی مثل 
آتش زیرخاكستر سوسو می زند و همين كه همه چيز 
تمام شــد تازه راه خودش را در روح آدمی باز می كند؛ 
گاهی مثل ماری در قلب آدمی می خزد و گاهی دفعتاً 
آن را رها می كند و بيرون می رود... بله، بله، این مسئله، 
مسئله مهمی است. در روزگار ما كيست كه عاشق شود 

و كيست كه یارای عاشقی داشته باشد؟

ایوان تورگنيف

رودين
بوک  مارک

هيچ وقت اجازه نده 
دیگران بهت بگن 
كــه كاری رو نمی تونــی انجام بدی. 
حتی من! اگه رؤیایی داری باید ازش 
محافظت كنی. آدم هایی كه نمی تونن 
خودشــون كاری بکنن می خوان به 
تو هم بگن نمی تونــی. اگه چيزی رو 

می خوای برو به دست بيارش.

گابریل موچينو

دیالوگ

در جست وجوی 
خوشبختی

جوان كه بودم به اقتضای 
سن و تجربه، می خواستم 
همه چيز به ســرعت رخ دهد. جوان، عاشــق سرعت است 
و حوصله اش از كندی ســرمی رود. موضوع عجيبی است. 
درحالی كه جوان، سال های بيشتری از عمر خود را پيش رو 
دارد، عالقه مند است زودتر به خواســته هایش برسد و در 
مقابل، ميانسال ها و سالخوردگان حوصله بيشتری به خرج 
می دهند. جوان می خواهد دنيا را آنگونه كه دوســت دارد 
بسازد، اما كم كم متوجه می شود امور دنيا براساس خواسته ما 
پيش نمی روند و نظم خود را دارند. نظمی كه براساس زمان 
ساخته شده است. انسان، جوان اســت و دنيا پير و طبيعی 

است كه دومی برای تغييرات، صبر بيشتر به خرج دهد.
خالصه كه جوان بودم و هزاران فکر و خيال و آرزو در ســر 
داشتم و می خواستم به ســرعت همه  چيز را تغيير دهم. اگر 
هم باتجربه سپيدمویی می گفت كمی آرام تر باشيد، او را به 
محافظه كاری متهم می كردم. حاال 2دهه از آن زمان گذشته. 
شور و شــوق جوانی از بين رفته و آرامش ميانسالی رسيده 
است. سواردوچرخه می شوم و آرام مسيرم را ادامه می دهم 
درحالی كه جوانان موتورســوار، حوصله ترمز كردن ندارند، 
یک طرفه و در پياده رو می روند، از الی ماشــين ها با سرعت 
ویراژ می دهند و چراغ قرمز را رد می كنند كه زودتر برسند. 
من می دانم كه به جایی نخواهند رســيد. اصاًل جایی برای 

رسيدن وجود ندارد. زندگی همين مسير است.
در راه كه می روم، آدم ها را تماشا می كنم و به تغييرات ظاهری 
آنها در طول چند دهه فکر می كنم. همينطور به تغيير بافت 
شهری، ساختمان ها، ماشين ها و اتوبوس ها و... اگر 20سال 
پيش به خوابی عميق فرو می رفتم و امروز بيدار می شدم، از 
شــدت این همه تغيير متعجب بودم، اما چون در بطن این 
تحوالت زندگی كرده ام، آن را به  درستی درک نمی كنم. البته 
نمی گویم همه تغييرات مثبت و خوب بوده، خيلی موارد هم 
بدتر شده. مثل همين بی اعصابی عمومی كه دیگر بزرگ و 

كوچک نمی شناسد، اما به هرصورت تغيير كرده.
تغييرات در جامعه آرام و كند انجام می شوند، اما اگر به آنها 
توجه نکنيم، ناگهان با جمعی ناآشنا روبه رو می شویم. شاید 
الزم باشد جایی با تغييرات همراه شویم و گاهی فقط آنها را 
درک كنيم، اما حتماً باید این عوض شدن ها را ببينيم. وگرنه 

روزی چشــم بازمی كنيــم و می بينيم 
همچون عکسی در آلبوم، فقط به كار 

یادآوری گذشته می خوریم.

زندگی پدیا
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»زهر مار«
 نخستین واکسن

نوشــیدن »زهر مار« به عنــوان پادزهر و ایمن 
شدن از نیش مار، از روش های قدیمی بشر برای 
ایمن سازی بود که توسط بوداییان چینی انجام 
می شد. گرچه این راه حل قدیمی سنتی چینی ها 
به عنوان روش رسمی واکسیناسیون عمومی در 
تاریخ ثبت نشــده، اما از تأثیر این روش در ابداع 

»واکسن« نمی توان گذشت.
24ماه مه1796 بود که پزشک انگلیسی نخستین 
واکسن آبله را به بازوی یک کودک بیمار تزریق 
کرد و نخستین واکسیناسیون عمومی را در جهان 
بنا گذاشت؛ روندی که در کاهش مرگ های ناشی 
از بیماری های مختلف در جهــان تأثیر زیادی 
داشت. اندر حکایت تأثیر واکسیناسیون عمومی 
در برابر آبلــه و فلج اطفال و دیگــر بیماری های 
فراگیر همین بس که واکسیناســیون به یکی از 
دالیل اصلی افزایش جمعیــت در جهان تبدیل 
شــده اســت؛ بخوانیم »دالیــل جلوگیری از 

مرگ های گسترده« در جهان.
واکسیناســیون از قرن17 میــادی تاکنون از 
عوامل مؤثر در ایمنی جمعی به شــمار می رود؛ 
ماجرایی که حداقل در 2ســال گذشته با شیوع 
پاندمی کوویــد-19 در جهــان اهمیت خود را 
بیش از پیش نمایان کرده است. واکسیناسیون 
عمومی گرچــه از مبتا نکردن مــردم جهان به 
کرونا جلوگیری نمی کند، اما تأثیر آن در کاهش 

آمار فوتی های این ویروس غیرقابل انکار است.

2قرن محرومیت از واکسن آبله
»ادوارد جنر« نخســتین کاشــف واکسن آبله و 
بنیانگذار نخستین واکسیناســیون عمومی در 
جهان شناخته می شود. این دانشمند انگلیسی 
برای راضی کردن عموم مردم به واکسینه شدن 
در برابر آبله راه دراز و سختی در پیش داشت؛ آبله 
هزاران سال بود که یکی از عوامل مهم مرگ ومیر 
در جهان به شــمار می رفت و تا قــرن19 از هر 
10نفر مبتا به این بیماری، 3نفر جان خود را از 
دست می دادند. کوری چشم و عفونت های شدید 
هم گریبان اغلب افــرادی را می گرفت که از این 
بیماری جان به دربــرده بودند. برای همین کمتر 
کسی حاضر می شد به صورت داوطلبانه و قبل از 
ابتا به این بیماری مرگبار، خودش را در معرض 
ویروس آبله قرار دهد و ریسک مرگ احتمالی را به 
جان بخرد. مقاومت در برابر تزریق واکسن در بین 
مردم انگلستان، باعث شد بین نخستین تزریق به 
نخســتین فرد و دومین تزریق به داوطلب دوم، 

بیش از 2ماه فاصله بیفتد.
وقتی مبدع واکسیناسیون عمومی از نتیجه روش 
واکسیناسیون خود مطمئن شد هنوز چالش های 
زیادی ســر راهش می دید که عبور از هر کدام، 
ماه ها او را درگیر خود کــرد؛ از مخالفت مردم با 
واکسیناســیون گرفته تا ادعای پزشــکان دیگر 
درباره مرگ آور بودن واکسن و... ؛ داستان آشنایی 
که در یک سال گذشته و با کشف واکسن کرونا در 
هر کشوری تکرار می شود. یکی از دالیل مخالفت 
برخی از پزشــکان با واکسن آبله در قرن17 هم، 
توجیه »نمی دانیم این واکسن در درازمدت چه 

تبعات و عوارضی خواهد داشت« بود!

تاریخچه واکسیناسیون در ایران
اولین واکسیناســیون عمومی در ایران به دوره 
قاجار برمی گردد و زمان ســلطنت فتحعلی شاه 
قاجار. با این حال این واکسیناســیون ها چندان 
موفقیت آمیز نبــود، چراکه توســط دولت های 
خارجی در ایران انجام می شــد و مردم به چشم 
تردید و بــا بی اعتمادی به آن نــگاه می کردند. 
»آنفلوآنزای اســپانیایی« درست یک قرن پیش 
در جهان شایع شد و خیلی زود سر از ایران درآورد 
و قصه ای که امروز به دلیل شیوع کرونا در جهان 
و ایران شاهدش هستیم را رقم زد؛ قرنطینه های 
طوالنــی در شــهرها و کشــورهای مختلــف، 
مرگ ومیر فــراوان، الزامی شــدن پروتکل هایی 
مثل اســتفاده از ماســک در فضای عمومی و... 
البته ایران در همان ســال ها با همه گیری وبا و 
طاعون هم دست و پنجه نرم می کرد. با این حال 
مردم چندان روی خوشی به واکسیناسیون نشان 
نمی دادند. در کتاب خاطرات اعتمادالســلطنه 
درباره تاش امیرکبیر در زمینه واکسیناسیون، 
مطالب مفصلی به چشم می خورد، در حدی که 
امیرکبیر برای افرادی که از انجام آبله کوبی طفره 
می رفتند جریمه 5تومانی تعیین کرده بود و باز 
هم عده ای حاضر به پرداخت این جریمه بودند اما 

اعتمادی به آبله کوبی و ایمنی جمعی نداشتند.
واکسیناسیون عمومی در جهان عاوه بر مخالفت 
و مقاومت افــراد، در طول تاریــخ با چالش های 
زیادی روبه رو بوده و هست. از دسترسی به مواد 
اولیه ساخت واکسن و محدودیت نیروی انسانی 
در آزمایشــگاه ها برای تولید باال گرفته تا نحوه 
نگهداری واکســن ها برای مدت نسبتا طوالنی و 
روش های انتقال واکسن های تولیدشده به دیگر 
کشورها و... با این حال رشد ســریع تکنولوژی 
برای حل این مشــکات راه حل های بهینه تری 
نســبت به گذشــته پیش پای تولیدکنندگان و 

استفاده کنندگان از واکسن گذاشته است.
واکسیناســیون عمومی طی یک قرن گذشــته 
بیماری های زیادی را در ایران و دیگر کشورهای 
جهان ریشه کن کرده، ازجمله فلج اطفال و آبله و 
واکسیناسیون همگانی در برابر کرونا، این روزها 
تعداد جان باختــگان این ویــروس مهلک را به 
کمتر از 10نفر در روز رســانده است. با این حال 
هنوز شاهد این هســتیم که در کشورهایی مثل 
افغانستان، دولت رسما با واکسیناسیون مخالفت 
می کند و تبعات این تصمیم گیری، ازجمله شیوع 

دوباره فلج اطفال را به مردم تحمیل می کند.

مرضیه موسوییادداشت
روزنامه نگار

»آدونو«؛ فناوری بومی علیه ویروس  و سرطان  

همیشه این تصور وجود دارد که ساخت واکسن 
کرونا پس از همه گیری آن در جهان آغاز شــد 
اما واقعیت این اســت که بین سال های 2۰1۴ 
تا 2۰1۶ که »ابوال« جان 11 هــزار نفر را گرفت، 
واکسن سازان شرکت آکســفورد مطالعه روی 
تولید سریع واکســن از آدنوویروس شامپانزه 
را آغاز کردند. مطالعاتی که با شــیوع کرونا به 
سرعت منجر به تولید آسترازنیکا شد. تا پیش 
از این، واکسن های تولید شده برای بیماری های 
ویروسی پلتفرم ویروس ضعیف شده داشتند که 
همانند آن در ایران منجر به تولید واکسن برکت 
شد. همزمان با مطالعات واکسن کرونای برکت، 
انستیتوپاستور هم طی اقدامی مشترک با کوبا 
واکسن پاستوکووک با تکنولوژی جدید پروتئین 
کنژوگــه را عرضه کرد و بعدها واکســن های 
فخرا )ویروس ضعیف شــده( نورا،  کووپارس و 
اسپایکوژن )پروتئین نوترکیب( هم به فهرست 

واکسن های ایرانی اضافه شدند. 
در جهش های ویروس کوویــد- 19، اما باز هم  
واکســن های آدنوویروسی ســریع تر از سایر 
پلتفرم ها، به  روزرسانی شــدند، فناوری ای که 
تنها در اختیار ۴ کشــور بود؛ انگلیس، چین، 
روسیه و آمریکا که با واکسن های آسترازنیکا، 
کانسینو، اسپوتنیک، جانسون اندجانسون عالوه 
بر تولید سریع واکسن بیماری های ویروسی از 
قابلیت های دیگر این فنــاوری در درمان نوین 
بیماری هایــی از جمله ســرطان هم بهره مند 
هســتند. حاال علیرضا بیگلری، رئیس سابق 
انستیتوپاستور ایران می گوید که این فناوری 
در ایران هم وجود داشت اما به دلیل ویژگی های 
واکسن کرونای پاستوکووک ، اولویت در تولید 
این واکســن پروتئینی بــود و همزمان با آن 
مطالعات پیش بالینی واکسن »پاستوکواد« مشابه 
آسترازنیکا هم انجام  شد و مقاالت آن در یکی از 
مجالت معتبر علمی دنیا با نام »وکسین« منتشر 
شد. بیگلری هفته گذشته با حکم وزیر بهداشت 
از ریاست انستیتو پاستور برکنار شد اما به گفته 
خودش حق استفاده از فناوری آدنوویروس را که 
نتیجه 2 دهه مطالعات خودش است  بدون هیچ 
چشم داشتی به انستیتو پاســتور واگذار کرد. 
او حاال معتقد است پاندمی کووید-19، آخرین 
همه گیری در جهان نخواهد بود و آمادگی برای 
مقابله با بیماری های آینده ضــرورت دارد. به 
گفته او، این واکســن جدید عالوه بر مقابله با 
بیماری های ویروسی و تولید ســریع در برابر 
جهش ها، کاربرد ارزشــمندی هم در روش های 
درمانی دیگر از جمله ســرطان خواهد داشت. 

بیگلری در گفت و گو با همشهری درباره نیاز 
کشور به این فناوری ، تفاوت ویژه آن با ۴ 
واکسن خارجی و اینکه چرا تولید آن در 
اولویت ساخت واکسن های ایرانی قرار 

نگرفته توضیحات بیشتری می دهد.

چرا فنــاوری آدنوویروس ، تا این 
اندازه اهمیت دارند، به طوری که در دنیا تنها 

۴کشور به آن دسترسی دارند؟  
برخی پلتفرم های واکســن ویژگی های خاص 
دارند، ازجمله اینکه می توانند سریع تر منجر به 
تولید و عرضه به بازار شوند. این مسئله در دوران 
کووید-19به خوبی به چشم آمد، به طوری که در 
جهش های مختلف ویروس، واکســن هایی که 
به سرعت قابلیت  به روزرســانی دارند، موفق تر 
عمل کردند. واکسن های mRNA و آدنوویروس 
جزو این واکسن ها هستند و به همین دلیل هر 
چقدر صنعت واکســن در کشــور متنوع باشد، 
ســرعت عمل برای مقابله با جهش  های ویروس 
باالتر می رود. از سوی دیگر واکسن آدنوویروسی 
ازجمله آسترازنیکا، ســریع تر از دیگر واکسن ها 
در پاندمی کووید-19در دســترس قرار گرفت. 
البته اهمیت این فناوری تنها درباره واکسن های 
کووید-19نیســت بلکه درمان های جدید برای 
سایر بیماری ها ازجمله سرطان هم با استفاده از 
این تکنولوژی در دسترس خواهد بود. در دنیا تنها 
4واکسن آدنوویروسی وجود دارد؛ آسترازنیکای 
انگلیسی، اسپوتنیک روسی، جانسون اند جانسون 
آمریکایی و کانســینوی چینی. ایــن فناوری از 
گذشته در اختیار این کشورها بود و به همین دلیل 
با شــیوع کرونا، این کشورها به سرعت در مسیر 
ساخت واکسن قرار گرفتند. حاال ایران هم از این 
پتانسیل برخوردار شده است و به عنوان پنجمین 
کشور برخوردار از ظرفیت آدنوویروس می تواند 
به سرعت واکســن مورد نیاز برای بیماری های 
آینده را تامین کند. پاستوکواد نخستین واکسن 
آدنوویروسی در کشــور و حاصل 20سال تجربه 
شخصی من است و بعد از من هم این تکنولوژی 
چه برای تولید واکسن و چه ذخیره آن برای دیگر 
بیماری های آینده در اختیار انستیتوپاستور ایران 

خواهد بود.
انستیتوپاستور در زمان مدیریت 
شما، موفق به تولید یک واکسن مشترک با 
کوبا به نام پاستوکووک شد، چرا به جای آن، 
همین واکسن پاستوکواد با چنین ویژگی هایی 

در اولویت تولید قرار نگرفت؟ 

پیش از پاسخ به این سؤال باید به یک نکته مهم 
درباره شروع کرونا در ایران اشــاره کنم. قبل از 
کرونا مسئولیت راه اندازی سامانه های تشخیص 
آزمایشگاهی کووید-19به انستیتوپاستور ایران 
سپرده شد که با وجود تحریم ها، نبود زمینه قبلی 
درباره بیماری، در دســترس نبودن کیت های 
تشخیصی و البته دست خالی، مسئولیت بزرگی 
بود. ارزش انجــام ایــن کار در آن زمان، کمتر 
از تولید واکســن ها نبود. آن موقع تســت های 
تمام مراکز بهداشــتی و درمانی کشور به تهران 
فرســتاده و از ســوی ما بررسی می شــد. بعدا 
کیت های تشخیصی ساخته و در سراسر کشور 
توزیع شــد. عاوه بر آن یک شبکه تشخیصی با 
500آزمایشگاه در اســتان ها فعال شدند. کمتر 
کشوری توانست در دوران پاندمی کرونا، چنین 
اقداماتی را داشته باشد. پس از آن به محض مطرح 
شدن مسئله واکسن کووید-19در بهار و تابستان 
99، برنامه ریزی برای ســاخت واکسن آغاز شد. 
مطالعات اولیه نشان داد که می توانیم در2مسیر 
کار کنیم. اول ساخت واکسن آدنوویروسی یعنی 
همین پاستوکواد و دیگر همکاری با کشور کوبا 
برای تولید واکسن پاستوکووک. با توجه به اینکه 
در آن زمان توان و ظرفیت صنعتی ما تولید یکی 
از این واکســن ها بود، پاســتوکووک را انتخاب 
کردیم، چرا که این واکســن پروتئینی کنژوگه 
دارای 3ویژگی مهم بود؛ اول اینکه تأکید داشتیم 
واکسن با عارضه بسیار کم و مورد استفاده برای 
 کودکان هم باشد. آن زمان معتقد بودیم که اگر

کووید-19ادامه پیدا کند، تمام گروه های سنی 
نیازمند واکسن می شوند و این تئوری بعدا درست 
از آب درآمد. بر این اســاس واکســن پروتئینی 
کنژوگه مناســب تر از آدنوویروسی ها بود. مثل 
واکسن پنوموکوک یا مننژیت کودکان که کنژوگه 
هستند و در کل دنیا هم آسترازنیکا، اسپوتنیک و 
جانسون اند جانسون برای کودکان تجویز نشدند. 
ویژگی دوم مدنظر مــا جهش های ویروس بود و 
پیش بینی اینکه مانند آنفلوآنزا تغییراتی داشته 
باشد. واکســن پروتئینی کنژوگه این قابلیت را 
داشت و اکنون پاستوکووک با پوشش 6جهش 
ویروســی یکی از واکســن های منحصر به فرد 

دنیاست. سومین ویژگی هم کارایی باال و عوارض 
کم واکسن بود که پاستوکووک آنها را داشت. به 
همین دلیل اولویت را در تولید مشــترک با کوبا 
قرار دادیم و این مسئله منجر به 2دستاورد شد؛ 
اول اینکه تولید واکســن پروتئیــن نوترکیب از 
بازسلول  های انسانی و حیوانی که در گذشته برای 
انستیتو پاستور نهادینه نشده بود، بعد از همکاری 
با کوبا آغاز شد و دوم، فناوری جدید کنژوگاسیون 
که در اختیار تعداد بسیار کمی از کشورها ازجمله 

کوبا قرار داشت به ایران هم رسید.
مطالعــات و کارآزمایی هــای 

پاستوکواد چه زمانی آغاز شد؟ 
ما مطالعات این واکسن را تعطیل نکردیم. همزمان 
با تولید صنعتی پاســتوکووک، مراحل ساخت 
پاستوکواد بر مبنای آدنوویروس هم انجام می شد. 
تولید این واکســن اهمیت زیادی داشــت چرا 
که فناوری آن را فقط 4کشــور داشتند و اکنون 
ایران هم به شــکل کاما بومی بــه یک فناوری 
جدید مسلح شده اســت. می دانستیم که اگر در 
ادامه پاندمی کووید-19، جهش مرگبار ویروس 
را داشته باشیم، نیازمند ساخت واکسن هستیم 
و یکی از سریع ترین مســیرها استفاده از فناوری 
آدنوویروس است که سرعت ســاخت واکسن با 
آن بسیار باالست. از سوی دیگر تولید این واکسن 
نسبت به سایر واکســن ها ارزان تر انجام می شود 
و به همین دلیل مراحــل تکمیلی و پیش بالینی 
پاســتوکواد هم در اولویت ما قرار داشــت. طی 
این مدت در کارآزمایی فاز حیوانی نتایج خوبی 
حاصل شــد و برای نخســتین بار مقالــه آن در 
مجله »وکسین« قبل از آغاز کارآزمایی های فاز 
انسانی به چاپ رسید. البته پاستوکواد با 4واکسن 
آدنوویروسی دیگر در جهان یک فرق عمده دارد 
که عاوه بر ویژگی 4واکســن قبلی یک ویژگی 
جدید به آن اضافه شده، اگر جهش ویروسی وجود 
داشت و پروتئین S را مورد حمله قرار دهد، قطعه 
دیگری از ویــروس کووید-19)پروتئین N( در 
واکسن ایرانی وجود دارد که موفق تر عمل می کند.
ممکن است با آغاز کارآزمایی های 
بالینی، چالش جــدی در جمعیت داوطلب 
ایجاد شود؟ چرا که بسیاری از مردم واکسینه 

شده اند و گروهی اعتقادی به تزریق واکسن 
ندارند.

در کارآزمایی هایی بالینی برای فاز یک و 2، تعداد 
کمتری داوطلب نیاز است، اما در کارآزمایی فاز 
3حدود 20تا 30هزار نفر و بیشتر باید مورد مطالعه 
قرار بگیرند. اگر به گذشــته برگردیم، نخستین 
کارآزمایی بزرگ در کشــور برای پاســتوکووک 
آغاز شد. آن زمان هر قدر از انجام کار می گذشت، 
انجام کارآزمایی سخت تر می شد، چرا که به دلیل 
واردات، واکسیناسیون با پوشش باال در حال انجام 
بود و مردم تمایلی به شــرکت در کارآزمایی ها را 
نداشتند. افرادی هم که در این کارآزمایی دوز اول 
را تزریق کرده بودند، برای ادامه مطالعه یا تزریق 
واکسن در مراکز واکسیناسیون تردید می کردند. 
البته برای انجام کارآزمایی های جدید راه حل هایی 
وجود دارد، کارآزمایی فاز یک مشــکل چندانی 
وجود ندارد چرا که حتی اگر قرار باشــد واکسن 
به عنوان تزریــق اولیه درنظر گرفته شــود، پیدا 
کردن جمعیت چند صد نفره کار سختی نخواهد 
بود چرا که چند میلیون نفر در کشــور هنوز دوز 
اول واکسن شان را تزریق نکرده اند. برای فازهای 
بعدی هم استراتژی می تواند به عنوان دوز یادآور 
درنظر گرفته شود، یا حتی کارآزمایی بالینی فاز 
3پاستوکواد در کشورهایی انجام شود که مردم 
آنها زیر 10درصد واکسینه شده اند. تجربه بزرگی 
که ایران در زمینه واکسیناسیون به دست آورده 
چنین ظرفیتی را برای ما فراهــم می کند. البته 
ورود به کارآزمایی بالینی منوط به کسب مجوز از 
سازمان غذا و داروست و آنها تصمیم می گیرند که 
این واکسن به عنوان تزریق اولیه یا دوز بوستر مورد 

استفاده قرار بگیرد.
آیا در مطالعاتی که قرار است برای 
پاستوکواد انجام شود، تمرکز بر کرونا خواهد 
بود یا درمان های جدید بیماری های سرطانی 

هم مدنظر است؟ 
درباره ایــن پلتفــرم آدنوویروســی، تنها نگاه 
مطالعاتی درباره کووید نیست. برای بیماری های 
ویروسی که ممکن است در آینده وجود داشته 
باشــد هم این فناوری به سرعت منجر به تامین 
واکســن می شــود. ذخیره ارزشــمند فناوری 
آدنوویروس نه تنها برای واکسن ها که برای دیگر 
بیماری ها ازجمله سرطان هم مورد استفاده است. 
دستاوردهای کووید-19با همه سختی هایش، 
ارزشــمند بود چرا که عاوه بــر ایجاد ظرفیت 
تشخیص و پایش و جهش مولکولی که تا پیش 
از این در کشور ما وجود نداشت، در اوج بحران، 
تحریم و تهدید بیماری فناوری ارزشمند تولید 
واکســن و روش های درمانی جدیــد را هم در 
اختیار ما قرار داد. هر چند حمایت از واکسن های 
دیگر در دنیا، در مورد واکسن های ایرانی وجود 
نداشــت اما ایــران در صنعت واکســن جایگاه 
ارزشمندی را کسب کرده و به یکی از مهم ترین 
فناوری هــای جهان بــر مبنــای آدنوویروس 

مجهز شده که نشــان دهنده 
دژ مســتحکمی از امنیــت 
سامت در کشــور خواهد بود. 

در بیش از 2سال گذشته و پاندمی کووید-19، تبلیغات منفی 
زیادی علیه واکسن ها صورت گرفت و برخی نسبت به تزریق 
واکسن دچار تردید هستند. آیا ضرورت ندارد مانند برخی 
کشورها عالوه بر واکســن نگاه جدی درباره داروها 

وجود داشته باشد؟ 

هم واکسن جزو اولویت  اســت و هم داروها. اما تجربه 
بیماری های ویروســی و جنگ چند ده ساله با آنفلوآنزا 
نشان می دهد که واکسن ها اهمیت ویژه ای دارند. طی این 
مدت ثابت شده که در گروه های خاصی از افراد حتی اگر 
دارو بگیرند درصورت ابتال در معرض خطر قرار دارند 
اما واکسن ها می توانند تا حدودی مانع از ابتالی 
شدید آنها باشــند. اگر بیماری ویروسی در 
جامعه حاکم شود، حتی با وجود دسترسی به 
دارو باز هم مشکالتی وجود خواهد داشت. 
به عنوان مثال برای کشــور 85میلیون 
نفری ایران حتی اگر بــه اندازه هر نفر، 

دارو وجود داشته باشد، اما درصورت شیوع بیماری، عالوه بر خسارت های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در دوران قرنطینه کووید-19شــاهد 
بودیم، مراکز درمانی و بیمارستان ها تاب آوری پذیرش بیماران را ندارند، 
چرا که تجویز دارو باید با نظر پزشک باشد. نه تنها ایران که حتی کشورهای 
توســعه یافته هم چنین ظرفیتی برای تحت پوشش قرار دادن بیماران در 
همه گیری بیماری را ندارند. در سیســتم های درمانی چنین نگاهی وجود 
ندارد که افراد بیمار و در نهایت با استفاده از داروها درمان شوند. البته انتظار 
از واکسن ها تعریف شده است؛ برخی واکسن ها تزریق می شوند که از ابتالی 
افراد به برخی بیماری ها مثل هــاری و کزاز جلوگیری کند. اما برخی دیگر 
مانندکمربند ایمنی خودرو عمل می کنند، یعنی جلوی بیماری را نمی گیرند 
اما شــدت ابتال و مرگ را کمتر می کند. در کووید- 19 بسیاری که واکسن 
زده اند، مبتال شــده اند اما کرونا برای آنها مانند یک بیماری ساده طی شد 
که حتی نیاز به درمان و مراجعه به بیمارستان را هم نداشتند. واکسن باید 
به عنوان یک اولویت پیگیری شود اما دارو هم اهمیت دارد چرا که افرادی 
در جامعه ضعف سیستم ایمنی یا بیماری زمینه ای دارند و یا جزو گروه هایی 
هستند که واکسن نمی تواند از شدت بیماری در آنها جلوگیری کند و در اینجا 
دارو هم نیاز است. البته داروها به هیچ عنوان نمی توانند به اندازه واکسن ها 

در مقابل بیماری های تنفسی و کاهش همه گیری بیماری مؤثر باشند.
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3قرن پیش در این روزها  نخستین 
واکسیناسیون  عمومی پایه گذاری شد

 4  در دنــــیا تــــنها 
واکســن آدنوویروســی 
وجود دارد؛ آسترازنیکای 
انگلیســی، اســپوتنیک 
روســی، جانســون انــد 
جانســون آمریکایــی و 
کانســینوی چینــی. ایــن 
فنــاوری از گذشــته در 
اختیار این كشــورها بود 
و به همین دلیل با شیوع 
کرونــا، ایــن كشــورها بــه 
سرعت در مسیر ساخت 

واکسن قرار گرفتند.

 ایــران اکنــون بــه 
عنــوان پنجمیــن کشــور 
بــرخـــــوردار از ظرفیــت 
آدنوویــروس می توانــد 
به سرعت واکســن مورد 
نیــاز بــرای بیماری هــای 
آیـــــنده را تامیــن کنــد. 
پاستوکواد اولین واکسن 
آدنوویروســی در کشــور 
اســت و چــه بــرای تولیــد 
واکسن و چه ذخیره برای 
دیگر بیماری هــای آینده 
در اختیار انستیوپاستور 

قرار دارد. 

 پـــاستــــــوکــــــواد بــا 
واکسن های آدنوویروسی 
خارجــی یــک فــرق عمــده 
دارد و عــاوه بــر ویژگــی 4 
واکســن قبلی یــک ویژگی 
جدید بــه آن اضافه شــده 
کــه اگــر جهــش ویروســی 
وجــود داشــت و پروتئیــن 
S را مورد حمله قــرار داد، 
قطعــه دیگــری از ویروس 
کووید-19 )پروتئین N( در 
واکسن ایرانی وجود دارد 

که موفق تر عمل می کند.

 بــرای تولید واکســن 
کرونــا در ایــران 2 مســیر 
ســاخت  اول  داشــتیم؛ 
واکــــسن آدنــــوویروسی 
یعنــی همیــن پاســتوکواد 
و دیگــر همکاری با کشــور 
کوبــا بــرای تولید واکســن 
پاســتوکووک. بــا توجه به 
اینکــه در آن زمان تــوان و 
ظرفیــت صنعتی مــا تولید 
یکــی از ایــن واکســن ها 
را  پاســتوکووک  بــود، 
انتخــاب کردیــم، چــرا کــه 
پروتئینــی  ایــن واکســن 
کنژوگــه دارای 3 ویژگــی 

مهم بود.

مطالعــات  مقــــاله   
پیــش بالینــی پاســتوکواد 
در مجلــه علمــی وکســین 
منتشــر شــده و در انتظــار 
مـــجوز از ســازمان غــذا 
و دارو بـــرای فــاز بالــــینی 
اســت. کارآزمایــی فــاز 3 
این واکســن می توانــد در 
کشــورهایی انجــام شــود 
کــه مــردم زیــر 10 درصــد 
واکســینه شــده اند چــرا 
کــه تجربــه بــزرگ  ایــران 
در واکسیناســیون چنیــن 
مــا بــرای  را   ظرفیتــی 

فراهم می کند.

 علیرضا بیگلری
  رئیس سابق

 انستیتوپاستور ایران:  

گفت وگو با علیرضا بیگلری، رئیس سابق انستیتوپاستور درباره آخرین جزئیات فناوری جدید »آدونوویروس« که ایران به عنوان پنجمین کشور جهان 
به آن دسترسی پیدا کرده و منجر به تولید واکسن آدونوویروس و درمان های پیشرفته سرطان می شود

 ترجمه همزمان 
با عینک های آینده

 رونق ساخت  وساز
بدون شهرفروشی

 حال خوب 
هم بازی شدن با بچه ها 

عرضه عینک ترجمه می تواند ارتباطات فردی 
به ویژه برای ناشنوایان را آسان کند

 شهرداری تهران  در 200روز گذشته
موتور شهرسازی در پایتخت را روشن کرده است

افزایش اعتماد به نفس ، یادگیری حل مسئله و ...
از جمله مزایای بازی کردن والدین با کودکان است 
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رویداد Google I/O سال 2022در حالی از سوی 
این غول فناوری برگزار شد که هر سال بسیاری از 
مردم سراسر دنیا، انتظار آن را می کشند. گوگل هر 
سال در این رویداد چشــمگیر در میان محصوالتی 
که رونمایی می کنــد، معموال یــک غافلگیری یا 
اصطالحا سورپرایز برای مردم ارائه می کند. امسال 
هم با رونمایی از عینک مجهز به تکنولوژی واقعیت 
افزوده)AR( رونمایی کرد که قابلیت ترجمه گفتار 
به متن را دارد. این عینک کــه از تکنولوژی هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین بهره می برد، عالوه بر 
کســانی که مهارت درک یک زبان دیگر را ندارند، 
می تواند به عنوان دستیار گفت وگو برای افراد ناشنوا 
و کم شــنوا عمل کند. با این حال، گــوگل از چند 
محصول فناورانه دیگر هم رونمایی کرد که با تعدادی 

از آنها آشنا می شوید.

عینک ترجمه
اگرچــه پیــش از ایــن، تالش هایی بــرای تولید 
عینک هایی با این ویژگی، از ســوی غول های دیگر 
این حوزه ازجمله هواوی و سامسونگ صورت گرفته 
اســت، اما به نظر می رســد که گوگل با این عینک 
به نتیجه رسیده اســت. گوگل درباره جزئیات فنی 
این عینک اظهارنظری نکرده و در این رویداد تنها 
به نمایش یک ویدئو از آن اکتفا کرده است. در این 
ویدئو یکی از کارکنان گوگل برای آزمایش عینک، 
نزد تعدادی از کاربران می رود و از آنها می خواهد که 
عینک را به چشم شان بزنند. سپس جمالتی بیان 
می شــود که کاربر دارای عینک عنوان می کند که 
می تواند گفته های او را ببینــد و بخواند. در واقع در 
داخل عینک، ترجمه همزمان با استفاده از واقعیت 
افزوده نمایش داده می شود و فرد بدون مختل شدن 
دید خود می تواند حرف هــای فرد مقابل را متوجه 
شود. شــاید کاربردی ترین ویژگی چنین عینکی، 
برقراری ارتباطات بین فردی و بهره مندی ناشنوایان 
و کم شنوایان باشــد. به گفته مدیرعامل گوگل»در 
مســیر پیش رو، مرزهــای پــردازش کامپیوتری 
جدیدی را می بینیم که یکی از این مرزهای جالب 

و هیجان انگیز، بخش واقعیت افزوده اســت. ما در 
شرکت گوگل ســرمایه گذاری های زیادی در این 
حوزه داشــته ایم و قصد داریم تــا در آینده  نزدیک 
آن را با ســایر بخش های این شرکت ادغام کنیم.« 
با این حال، گوگل موظف اســت که به دغدغه های 
امنیتی و حریم خصوصی کاربران، ازجمله حفاظت 
از داده های کاربــران )data protection( در این 

مورد توجه کند.

هوش مصنوعی در گوگل مپ
آن گونه که گوگل اعالم کرده؛ به زودی گوگل مپ 
آپدیت جدیدی ارائه می کند که با استفاده از هوش 
مصنوعی، محیط اطراف به صــورت واقعی نمایش 
داده می شود. این ویژگی به کاربران کمک می کند 
که محیط اطراف را به طور سه بعدی ببینند. با این 
ویژگی، کاربر می تواند یک محلــه، مکان تاریخی، 
رستوران یا مقصد سفر خود را پیش از آنکه از نزدیک 
آنجا را ببیند به صورت سه بعدی تجربه کند؛ درست 
مثل اینکه در آنجا حضور یافته است. این تکنولوژی 
حتی می تواند اطالعات لحظــه ای از میزان ازدحام 

مثال یک مرکز خرید، رستوران یا بنای تاریخی را در 
اختیار کاربر قرار دهد.

اولین ساعت هوشمند گوگل
گوگل در رویداد امسال، همچنین از نخستین ساعت 
هوشمند خود با نام Pixel Watch هم رونمایی کرد 
که اگرچه به جذابیت عینک هوشمندش نیست، اما 
برای خود گوگل یک »اولین« محســوب می شود. 
این شــرکت با اینکه قیمت این ســاعت هوشمند 
را اعالم نکــرده، اما از ارائه آن در پاییز ســال جاری 
خبر داده است. آنطور که اعالم شــده، این ساعت 
 مجهز به سیستم عامل بهینه Wear است و البته از

 Google Wallet و Fitbit پشتیبانی می کند.

تبلت پیکسل
 گوگل عالوه بــر اینکه اعــالم کرده  تبلتــی با نام
Pixel Tablet را در ســال 2023عرضه می کند، 
از بهینه ســازی  20اپلیکیشــن تــا زمــان ارائــه 
اندروید13در این تبلت خبــر داد. اگرچه جزئیاتی 
از دوربین این تبلت افشا نشده، اما این تبلت مجهز 

به اندروید13است و می تواند با آیپدهای اپل مانند 
iPad Air رقابت کند.

هندزفری بی سیم
اگرچه تاکنون هندزفری های بی ســیم از ســوی 
بسیاری از شرکت های فناوری ارائه شده است، اما 
رویداد Google I/O امسال شاهد رونمایی از یک 
هندزفری بی سیم بوده که می تواند به طور پیوسته 
11ساعت شــارژ خود را حفظ کند. این هندزفری 
که با نام Pixel Buds Pro معرفی شــده مجهز به 

تکنولوژی حذف نویز است.

گوشی های گوگل
شاید همیشه یکی از هیجان انگیزترین بخش های 
رویداد ساالنه گوگل، رونمایی از گوشی های پیکسل 
این شرکت بوده است. امسال هم گوگل از 3گوشی 
 رونمایی کرده که شــاخص ترین آنهــا  Pixel 7و

Pixel 7Pro بــود. دوربین هــای آنها بــا یک نوار 
آلومینیومی محافظت می شوند و پیکسل 7پرو 3لنز 

و پیکسل 7 دارای 2 لنز است.

ترجمه همزمان با عینک های آینده
اگرچه در رویداد ساالنه گوگل از محصوالت متعددی رونمایی شد، اما عرضه عینک ترجمه می تواند ارتباطات فردی به ویژه 

برای ناشنوایان را آسان کند

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

رمزگشایی از نخستین تصویر 
ابرسیاهچاله راه شیری

برای نخستین بار، بشر توانست به قلب تاریک و پر هرج ومرج 
غیرقابــل درکی که در مرکز کهکشــان راه شــیری به وجود 
آمده است، دســت پیدا کند و عکسی از این سیاهچاله ببیند. 
درحالی که تلسکوپ Event Horizon داده ها را برای تصویر 
 جدید خــود از این ســیاهچاله کالن راه شــیری معروف به
کمان A جمع آوری می کرد، ترکیبی از تلســکوپ های دیگر 
ازجمله 3 رصدخانه پرتوی ایکس ناســا در فضا نیز مشــغول 

تماشای این اتفاق بودند.
به گزارش ناسا، ستاره شناســان از این مشاهدات برای کسب 
اطالعات بیشتر در مورد چگونگی برخورد سیاهچاله در مرکز 
کهکشان راه شیری با محیط اطرافش در فاصله 27هزار سال 
نوری از زمین، استفاده می کنند و از آن دیتا می گیرند. هنگامی 
که تلســکوپ Event Horizon کمان A را در آوریل2017 
رصد کرد تا تصویر جدید آن را ثبت کند، دانشمندان همچنین 
به سیاهچاله مشابهی با امکاناتی که طول موج های مختلف نور 

را تشخیص می دهند، می پرداختند. 

 Event Horizon بیل نلســون، مدیر ناسا گفت: تلســکوپ
یک تصویر قابل توجه دیگر، این بار از سیاهچاله غول پیکر در 
مرکز کهکشان گرفته است. نگاه جامع تر به این سیاهچاله به 
ما کمک می کند تا در مورد اثرات کیهانی آن بر محیط بیشتر 
بیاموزیم و نمونه ای از همکاری بین المللی است که ما را به آینده 
خواهد برد و اکتشافاتی را نمایان می کند که هرگز تصورش را 

هم نمی کردیم.
یکی از بزرگ ترین پرســش هایی که در مورد ســیاهچاله ها 
وجود دارد این اســت که دقیقا چگونه موادی را که با سرعت 
نور با فاصله نزدیکی به دور آنها می چرخند، جمع آوری کرده و 
می بلعد. این فرایند برای شکل گیری و رشد سیارات، ستارگان 
و سیاهچاله ها در اندازه های مختلف در سراسر کیهان ضروری 
است. این اطالعات حیاتی با تلســکوپ های فعلی برای هیچ 
ســیاهچاله دیگری در جهان، ازجمله M87*، در دســترس 
نیست. اما ستاره شناسان تا حد زیادی می توانند از داده هایی 
که برای کمان A جمع آوری شده، فراتر از تصویر اولیه ای که 

ارائه شده است، بروند.

 اعالم میزان فرسودگی
در تایرهای هوشمند 

همیشه اینکه تایرها یا همان الستیک های خودرو چه میزان 
فرسوده شده اند؟ یک سؤال بوده اســت. تاکنون این ماجرا 
به صورت تجربی و چشمی پیش می رفته است، اما ژاپنی ها 
در حال ســاخت نســل جدید تایرهای خودرو هستند که 
به صورت هوشمند می توانند میزان فرســودگی خود را به 

راننده اعالم کنند.
به گــزارش اتــوکار، در پــروژه ای کــه توســط شــرکت 
الستیک سازی Falken با همکاری پروفسور هیروشی تانی 
از دانشگاه کانسای ژاپن انجام شده سنسورهای الکتریکی ای 
به تولید رسیده که در داخل الســتیک قرار گرفته و میزان 
فرسودگی هر کدام از تایرها را به راننده اعالم می کنند. این 
سنسورها نیاز به باتری ندارد و به کمک یک سیستم کوچک 
که قابلیت تولید الکتریسیته دارد انرژی خود را حین حرکت 
خودرو تامین می کنند. اطالعات این سنسورها از طریق یک 
بلوتوث کم مصرف به سیســتم الکترونیکی خودرو منتقل 
می شود و راننده با دیدن آنها به موقع دست به تعویض تایرها 

می زند. 

فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
کــرده  اعــام  ریاســت جمهوری 
شــرکت های دانــش بنیــان ایرانی در 
3حــوزه کشــاورزی، دارو و تجهیــزات 
پزشکی با روســیه همکاری می کنند 
 و امســال اتفاقــات خوبــی در ایــن 
ســورنا  داد.   خواهــد  رخ  زمینــه 
ســتاری تأکیــد کــرده   اکنــون روســیه 
بازار فوق العاده ای برای شــرکت های 

دانش بنیان محسوب می شود.

 ۳ 
حوزه 

بــا  مقامــات چینــی قصــد دارنــد 
استفاده از پرینتر سه بعدی و بدون 
دخالــت انســان ســدی بــه ارتفــاع 
180متــر در فــات تبــت بســازند و از 
آن به عنوان نیروگاه برقابی استفاده 

کنند. 
درصورتی کــه چین موفق به ســاخت 
این ســد شــود، رکورد بلندترین سازه 
بــا پرینتر 3بعــدی در جهان شکســته 

می شود.

180 
متر 

حمل و نقل

عدد خبر

فضا
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تفــاوت طــرح تفصیلــی با 
همشهری

آنالین
واقعیت های موجود شهر تهران، 
کاهش ۷۰درصدی ساخت وساز 
در بافت های فرســوده با تقلیــل یک طبقه 
تشــویقی، جزئیات ســاخت ۱۸۰هزار واحد 
مسکونی در تهران با روش مشارکتی و تشویقی، 
جا به جایی ساکنان باغ آذری و اختصاص مکان 
آن به ســرانه های خدماتی هفت گانه شهر از 
مهم ترین محورهای صحبت های سرپرســت 
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران 
اســت. حمیدرضا صارمی، معــاون معماری و 
شهرسازی شــهرداری تهران در این رابطه با 

همشهری آنالین گفت وگو کرده است.

آقای صارمی، اگر بخواهید 
از میــان همــه اهــداف 
برنامه هــای معاونــت  و 
شهرســازی و معمــاری 
شــهرداری تهران در این دوره، یک یا 2 برنامه 
شــاخص را نام ببرید که قرار اســت در مدت 
۴ساله مدیریت شهری به سرانجام برسد، از چه 

برنامه هایی اسم می برید؟
معاونتشهرســازیومعماریشهرداریتهرانبه
نوعیمغزافزارحرکتتحولیشــهردرحوزههای
مختلفازباباجرایمقررات،ضوابطوراهبردها
محسوبمیشود.بنابراینامکانانتخابیکهدف
ازبیناهدافدراینمعاونتممکننیست.بهطور
متوسطحدود۵۰درصدازدرآمدهایشهرتهران
ازحوزهشهرسازیحاصلمیشــود.اینموضوع
نشانمیدهدکهتحوالتعمرانیشهروپیشرفت
شهرتهرانبهصورتنانوشتهباحوزهشهرسازیو

معماریارتباطدارد.
در دوره گذشــته مدیریت شهری، 
درخصوص بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران 
عنوان شــد که اقداماتی در این زمینه صورت 
گرفته اســت و کار مطالعات آن هم به دانشگاه 
تربیت مدرس واگذار شد؛ اما در نهایت این طرح 
به سرانجام نرســید. معاونت شهرسازی برای 
بازنگری 2 طرح مهم جامع و تفصیلی تهران چه 

برنامه ای دارد؟
تهرانوشــهرهایدیگرکشــورازاینمسئلهرنج

میبرندکهوزارتراهوشهرســازیوشورایعالی
شهرسازیومعماریبهعنوانمرجعتهیهطرحهای
توسعهشهریباشدوشــهرداریبهعنوانمجری
طرحعملکند.همچنینطرحهایجامعوتفصیلی
پایشیونظارتیبرایارزیابیخودندارندوهمینکه
ابالغشد،بهامانخدارهامیشوندوچندسالازآن
میگذردتاشایددوبارهنگاهیبهآنبکنند.معتقدم
همطرحجامعیکهسال۱۳۴۹تصویبشدانحراف
زیادیداشتوهمطرحجامعیکهسال۱۳۸۶به
تصویبرسیدوبهتبعآن،طرحتفصیلیکه۱۳۹۱
ابالغشدواینمســئلهنشانمیدهدکهطرحهابا

واقعیتهایموجودشهرمتفاوتهستند.
براســاس موضوع قرارگاه جهادی 
مسکن که شهردار تهران بر آن تأکید دارد، قرار 
است ساالنه ۱۸۰هزار مسکن در تهران ساخته 
شــود. درباره جزئیات بیشتری از نحوه و زمان 
آغاز ساخت مســکن در قالب قرارگاه جهادی 

مسکن صحبت می کنید؟
منالزماســتدر۳محــوردراینبــارهصحبت
کنم؛محوراولایناســتکهماتجاربزیادیدر
طرحهایجامعمسکنکشورطی۴۲سالگذشته
داشتهایم.برایمحورنخســتالزماستبهچند
موضوعنگاهکنیم.شــاخصدسترسیبهمسکن
درشــهرتهرانکهاکنونحدود۶۶ســالاست

یعنیاگریکشهرونددرتهرانبخواهدیکدوماز
حقوقخودرابهخریدمسکناختصاصدهدبهطور
متوسط۶۶سالطولمیکشــدتاصاحبمسکن
شود.سهممسکندرسبدخانوارتهراناالنحدود
۶۵درصداست؛وقتیسهممسکندرسبدخانوار
افزایشمییابد،کیفیتزندگیکاهشپیدامیکند،
شاخصهایسالمتپایینمیآیندوخانوادههادر
رنجزندگیمیکنند.بههمینخاطربایدتدبیری

برایاینمهماندیشیدهشود. 
بخشــیازخانههادربافتفرسودهتهرانومربوط
بهافرادیاســتکهخانههایشاندربافتفرسوده
مصوبقرارداردکهبرایتســریعدرنوسازی،وام
نوســازی،از۱۲۰میلیونتومانبــه۴۵۰میلیون
تومانافزایشیافت؛بهعالوهاینکه۶۰میلیونتومان
همبابتودیعهمسکندریافتمیکنندکهبتوانندتا

نوسازیخانههایشان،خانهایرااجارهکنند.
بخشدیگریازبرنامهقرارگاهجهادیمسکن،در
بحثکارهایمشارکتیاستکهماانجاممیدهیم.
نحوهمشــارکتهمبهاینشکلاســتکهآورده
شــهرداری،زمینوتخفیفعوارضوآوردهبنیاد
مسکنهمساختاستوامسالباید۱۰هزارواحد
احداثشود.منتهیسیاســتهادرنقاطمختلف
تهرانمتفاوتاســت.مثالدرباغآذریهدفمان
ایناستکهافرادســاکنراجابهجاومکانآنرا

بهسرانههایخدماتیهفتگانهشهراضافهکنیم،
بنابرایندراینمحلدیگرمسکنساختهنمیشود.
مخالفان و منتقدان، شهرداری را به 
تراکم فروشی یا شهرفروشی متهم می کنند. در 

این رابطه صحبت می کنید؟
نکتهونقدیکهبرخیدوستاندربارهتراکمفروشی
واردمیکنند،علمینیســت.ابتدابایدتعریفیاز
تراکمفروشیداشتهباشیم.آیااگربهمالکیکهدر
وضعیتموجود،سهطبقهخانهدارد،مجوزچهار
طبقهبدهیم،آیااینتراکمفروشــیاســت؟مادر
شهرتهرانزمینخالیزیادینداریمکهبخواهیم
تراکمفروشیبکنیم.اینکهگفتهمیشود،شهرداری
میخواهدتراکمفروشیکند،یکآدرسغلطبرای
ناراضیتراشیاســت.مادراینخصوص۲پاسخ
داریم.اگردرتهرانواحدهایخالیوجودداشــته
باشددرمناطقیکو۲استکهاینمناطقخیلی
دربرنامههدفمانیست؛بیشترینمناطقهدفمان
برایساختمسکنمحورجنوبانقالباست.ثانیا
اساساموضوعیباعنوانتراکمفروشیوجودندارد.
شــمااگربخواهیدتهرانرابهخانههایدوطبقه
تبدیلکنید،یکسراینشهربهسمنانویکسر
دیگرآنبهقزوینمیرسد؛البتهالزمبهذکراست
کهمتوسطتعدادطبقهدرپروانههایساختسال

۱۴۰۰،پنجطبقهبودهاست.

رونق ساخت  وساز بدون شهرفروشی
معاونمعماریوشهرسازیشهرداریتهران:تراکمفروشیشهردارییکآدرسغلطاست

شهرداریتهرانچهبرنامههاییبرایتأمینمسکن،نوسازیبافتفرسودهوروشنشدنموتورشهرسازیبدونتراکمفروشیدارد؟

 مقایسه صدور پروانه ساخت 
در بافت فرسوده

زهرا شمس احسان
 رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر

هــر محلــه حداقــل بــه یــک بوســتان 
مناسب ســازی شــده برای مادر و کودک 
نیاز دارد و این دغدغه های مادران را باید 
مدیریت شــهری در اســرع وقــت مرتفع 
ســازد. در تهــران 352محلــه وجــود دارد 
و ایــن طــرح در 27بوســتان شــهر تهــران 
به صــورت آزمایشــی انجام گرفته اســت 
و حتماً دارای نقاط ضعف و قوت است .

بهرام نکاحی
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی

میــز خدمــت در ســامانه های تنــدروی 
شــرکت واحد به منظور بررسی، پیگیری 
و رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت 
مســافران راه انــدازی شــد. از طریــق این 
میــز، مالقــات مســتقیم و رودررو بــا 
شــهروندان  و همچنیــن از روش هــای 
دیگری همچون سامانه مالقات مردمی 
 ،Publicmeeting.tehran.ir بــه نشــانی 
ســامانه پیامکی ۱37۰۰۰۰۰۹۱۶، امکان 

ارائه نظرات فراهم شده است.

نقلقولخبر

عددخبر

دادهنما

مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری متروی 
تهران از خریــد 2هزار چرخ بــرای ناوگان 
مترو و تحویل آن در یک زمانبندی کوتاه 
خبر داد. مهدی شایســته اصــل گفت: 
بــه تازگــی 2هــزار چــرخ ثبت ســفارش و 
خریــداری شــده کــه در مرحله نخســت 
2۰۹عــدد از ایــن چرخ هــا تحویــل انبــار 
ایــن شــرکت شــد. به گفتــه او عــالوه بــر 
چرخ ناوگان، قطعــات یدکی مــورد نیاز 
دیگــری هــم در قــرارداد 8هــزار میلیــارد 
ریالــی بــا بانــک شــهر از مبــادی متعدد 

سفارش گذاری شده است.

2000
چرخ

ســیدجعفر تشــکری هاشــمی، رئیــس 
کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای 
شــهر تهــران گفــت: » در بحــث خریــد 
اتوبوس هــای جدیــد قــرار اســت کــه 
هــزار دســتگاه اتوبــوس توســط دولــت 
خریداری شود. البته قراردادهایی هم با 
خودروسازان در این زمینه منعقد شده 
است تا به سمت تولید اتوبوس بروند. 
اگــر ایــن هــزار دســتگاه اتوبــوس وارد 
خطوط شود تحول بزرگی رخ می دهد.«

1000
اتوبوس

در معابر ۶متری، 3طبقه، در معابر 8متری، ۴طبقه و 
در معابر ۱۰ و ۱2متر به باال مالکان می توانند دست کم 

5طبقه پروانه بگیرند.
امــکان ســاخت طبقــه اضافــه تشــویقی در بافــت 

فرسوده فراهم می شود.
تســهیالت ســاخت مســکن از ۱2۰میلیــون تومان به 

۴5۰میلیون تومان افزایش یافت.
۱۰درصد تخفیف برای ۱۱گروه ازجمله زنان سرپرست 
خانوار، خانواده شــهدا و جانبازان، نخبــگان علمی و 
ســازندگان  و... اســت که از روش BIM )مدل ســازی 

اطالعات ساخت( ارائه می شود.

2هزار

11هزار

150
هزار

50
هزار

500
میلیارد

پروانه ساخت در سال۱۴۰۰ 
صادر شده است.

پروانه ساخت در سال۱3۹۰ 
صادر شده است.

واحد ساختمانی امسال 
ساخته می شوند.

واحد ساختمانی در سال۱۴۰۰ 
ساخته شده اند.

تومان در بخش زیرساخت های 
بافت فرسوده هزینه می شود.

هر ســال چه تعداد واحد مســکونی در تهران ساخته 
می شوند.

اولویت ساخت با کدام مناطق است؟
اولویت ســاخت در قرارگاه اجتماعی، مناطق جنوبی 

خیابان انقالب است.

برنامه شهرداری چیست؟
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رنگ شناسی با توپ
توپ های کوچــک و پالســتیکی رنگارنگ از 
اسباب بازی هایی است که معموالً بیشتر بچه ها 
دوســت دارند. با این توپ ها بازی های متنوع و 
سرگرم کننده  ای می توان ترتیب داد. برای بازی 
اول یک مقوای کلفت بزرگ بردارید و روی آن 
دایره های رنگی بکشید و داخل آن را درآورید. 
حاال از کودک بخواهید توپ ها را طبق رنگ ها 
در دایره های تو خالی قرار دهد. این بازی برای 
آموزش رنگ ها به کودکان باالی 2سال کاربرد 
دارد. یک بازی دیگر با همین مقوا به این صورت 
اســت که مقوا را به صورت عمودی قرار دهید و 
از کودک بخواهید توپ را با یک دســت از یک 
ســوراخ وارد کرده و با دســت دیگر از سوراخ 
دیگری بگیــرد و به همین ترتیــب ادامه دهد 
تا توپ را به ســبدی که در انتهای مسیر است 
برساند. این بازی برای هماهنگی چشم و دست 

کودک مفید است.

بازیگوشی

همسران، محرم اسرار یکدیگرند
زندگی مشترک زن و شوهر یک سلسله وظایف مشترک دارد، 
یک سلسله وظایف خاص را خدای ســبحان در قرآن کریم 
بیان کرده است. شما یک هســته مرکزی هستید که از شما 
دو نفر فرزندان صالح ظهور می کند.به فکر فرزند صالح باشید. 
این وظیفه مشترک بین زن و شــوهر است اما درباره وظیفه 
مخصوص مردها که مسئول تأمین زندگی هستند با همسرتان 
راهی که عقل و دین می پسندد رفتار کنید؛ زن کارگر منزل 
نیست بلکه او رفیق و دوســت و همسر و هم سنگ و هم وزن 
شماست یعنی مرد باید به گونه ای در زندگی با زن رفتار کند 
که نزد دین معرفه باشد. مرد باید به گونه ای در منزل زندگی 
کند که این روش، روش عقالنی باشد که نزد خدا معروف باشد 

لذا در قرآن کریم فرمود: َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف.
باالخره این دو عنصر اگر بخواهند با هم هماهنگ باشند هم 
جهیزیه می خواهد هم مهریه اما هم جهیزیه باید ساده باشد 
و هم مهریه چون زندگی پرتالش و کوشــش و پر تجمل جز 
دشواری چیز دیگر نیست. همه ما تجربه کرده ایم دیگر، انسان 
تالش و کوشش می کند یک فرش تهیه کند، یک اتومبیل تهیه 
کند، آخر با اقساط هم تهیه کرد ولی دید آرام نیست، معلوم 
می شود این را نمی خواست بلکه چیز دیگر می خواست. انسان 
یک محبوب ازلی می خواهد و خیال می کند که محبوب او در 

مال و باغ و راغ است.
درست است که مرد مسکن تهیه می کند، هزینه تهیه می کند، 
لباس تهیه می کند، غذا تهیه می کند اما َسکینت به عهده مرد 
نیســت نه آن قدرت را دارد نه آن وظیفه را، بلکه این وظیفه 
مخصوص زن است و ایجاد سکینت و آرامش از زن برمی آید 

و به عهده زن است.
آرامش مربوط به امر عاطفی است این سرمایه را خدا گرچه به 
مرد هم داد اما آن قدری که به زن عطا کرد به مرد عطا نکرد؛ آن 
مهربانی، آن عاطفه، آن رأفت، آن گذشت، آن حس مادری که 
در زن هست در مرد نیست چه اینکه آن کار کردن و تالش و 

عرق ریختنی که از مرد برمی آید از زن برنمی آید.
زن و شوهر آبروی یکدیگر را باید حفظ بکنند و محرم یکدیگر 
باید باشند، اسرار یکدیگر را برای پدر و مادرشان هم نقل نکنند 
همانطوری که لباس آبروی آدم را حفظ می کند و انســان را 
از ســرد و گرم زمانی و زمینی حفظ می کند زن و شوهر باید 
یکدیگر را از سرد و گرم حوادث روزگار حفظ بکنند.همین امور 
باعث شد که ذات اقدس الهی بساط زندگی را بر محور مهر و 
محبت تشکیل داد. آن وقت جامعه ای که خانواده اش با این 
اصول سامان بپذیرد افراد جامعه هم از همین خانواده ها نشأت 
گرفتند. جامعه عقل و مهر خواهد بود برای اینکه همه شان از 
خانواده عقل، همه شان از خانواده مهر آمدند دیگر در چنین 
جامعه ای نه فساد است نه اختالس است نه برخالف امنیت 

است نه برخالف امانت.
برگرفته از سخنان آیت اهلل العظمی عبداهلل جوادی آملی در باب همسرداری 

باغ گلروشنا

زاموفیلیا ؛ گیاهی سخت جان 
زاموفیلیا گیاه بسیار زیبایی با برگ های سبز چرم مانند است. گیاه 
زاموفیلیا به دلیل اینکه مقاومت باالیی دارد و نگهداری از آن آسان 
است، طرفداران بسیاری بین آپارتمان نشین ها دارد. این گیاه نیز 
مانند بسیاری از گیاهان آپارتمانی نباید در معرض نور مستقیم 
خورشــید قرار بگیرد، زیرا نور بیش از اندازه باعث ســوختگی 
برگ های آن می شود. زاموفیلیا را باید از دسترس و تماس کودکان 
دور نگه دارید، زیرا تمامی قسمت های این گیاه سمی است، اما فقط 

بر اثر بلعیده شدن خطرناک است. 
اگر دلتان می خواهد که گیاه تان زود رشد کند، زاموفیلیا گزینه 
مناسبی است. این گیاه می تواند تا حدود یک متر هم رشد کند. 
از طرفی به راحتی نابود نمی شود. بنابراین اگر در نگهداری گل و 
گیاه تجربه کافی ندارید برای شما بهترین گزینه است. فقط مراقب 
باشــید که زاموفیلیا را در دمای پایین و ســرد نگهداری نکنید. 
همچنین زاموفیلیا قدرت تصفیه کنندگی هوا را هم دارد و هوای 

داخل خانه را پاک می کند.
زاموفیلیا می تواند آب را به مدت طوالنــی در خود ذخیره کند. 
بهترین زمان برای آبیاری وقتی است که خاک آن خشک شده 
باشد. می توانید هر چند وقت یک بار برگ های آن را غبار پاشی 
کنید. اگر بیش از حد به گیاه خود آب بدهید، پس از مدتی برگ 

گیاه زرد می شود.

الهام مصدقی رادگزارش
روزنامه نگار

قرار بازی؛ مثل قرص سر وقت
همیشه قرار نیست بچه ها با خودشان یا خواهر و برادر و دوستان شان بازی 
کنند. گاهی اوقات الزم است من و شمای والد هم با آنها هم بازی شویم. 
محکم شــدن پیوند عاطفی میان کودک و والد، افزایش اعتماد به نفس، 
 یاد گیری مهارت حل مسئله، کاهش استرس کودک و والد و... ازجمله فواید 
بازی کردن والدین با کودک است. دقایق یا ساعاتی که ما به بهترین شیوه 
کنار فرزندانمان می گذرانیم در واقع نوعی ســرمایه گذاری عاطفی روی 
آنهاست که هر چه زودتر آغاز کنیم،  نتایج بهتری خواهد داشت. اگر درگیر 
کار خانه هستید یا خسته از کار بیرون، باز هم به خودتان قول بدهید زمانی 
را برای بازی کردن اختصاص دهید. اگر ساعت مشخصی را برای این کار 
درنظر بگیرید،  به مرور به آن عادت خواهید کرد و حتی خودتان فرزندتان 
را برای بازی صدا خواهید زد. این زمان نباید کمتر از 30دقیقه در روز باشد، 
 مطمئن باشید هم خستگی شما کاهش خواهد یافت و هم کودک تان بعد 
از اتمام بازی با شادمانی شما را ترک کرده و به سراغ کار خودش می رود و 

شما هم می توانید به کارتان ادامه دهید. 

بدون موبایل، بدون تلویزیون 
تمام هوش و حواس تان به بازی و به فرزندتان باشــد. ندیدن برنامه های 
تلویزیون و دست نگرفتن گوشی تلفن برای چند دقیقه،  مشکلی درست 
نمی کند. خودتان را جای فرزندتان بگذارید، وقتی با کسی مشغول صحبت 
هستید و او دائما حواسش به موبایل، تلویزیون یا رایانه اش باشد چه حسی 
پیدا می کنید؟ کودکان نیز همین گونه اند؛ آنها هم دوست دارند من و شمای 
والد موقع بازی کردن و وقت گذراندن،  هــر آنچه حواس ما را به خودش 
معطوف می کند کنار بگذاریم و شــش دانگ توجه مان خرج او شود. اگر 
تمام مزاحم ها را کنار بگذاریم، هم کودکمان از بازی لذت بیشتری می برد 

و هم خود ما، و آن وقت می توانیم منتظر نتایج مطلوب و حال خوب باشیم.

بچه ها انتخاب کنند 
انتخابگر اول در بازی با کودکان، خود بچه ها هســتند. بازی و شرایط را 
به آنها تحمیل نکنید. حتی اگر تمایل دارید بازی دیگری انجام دهید یا 
شرایط انجام بازی مورد عالقه فرزندتان را ندارید، با او توافق کنید که ابتدا 
بازی انتخابی او را انجام دهید و بعد به سراغ بازی موردنظر شما بروید اما 
به هر حال حواستان باشد اولویت با کودک است و باید به او خوش بگذرد. 
خواسته تان را هم با آرامش و دلچسب به نحوی که فضای شاد بازی خراب 
نشود عنوان کنید. بچه ها با این کار،  توافق و تعامل را هم خواهند آموخت.

ما هم می توانیم برنده شویم
در بازی های رقابتی که در آخر یک برنده دارد، قرار نیســت همیشــه 
فرزندمان برنده شود. هر چند شرایط بازی و سن او را باید مدنظر قرار داد 
اما برای بچه های کوچک تر نباید همیشه شرایط را طوری پیش برد که آنها 
برنده شوند، چشیدن طعم شکست هم الزم است و بچه ها یاد می گیرند 
که چگونه واکنش منطقی در برابر شکست ها داشته باشند. اگرقرار باشد ما 
هم برنده شویم باید با جدیت بازی کنیم، جدی گرفتن بازی و رقیب، حس 
و حال بازی را بیشتر کرده و بچه ها را بیشتر هیجان زده خواهد کرد. آنها 

خوب متوجه می شوند که ما چگونه بازی می کنیم.

بازی تمیز کاری 
باید بچه ها را به انجــام دادن کار خانه عادت داد. ایــن کار را می توان با 
فعالیت های کوچــک و در قالب بازی آغاز کــرد. بعضی اوقات که حجم 
کارهای خانه زیاد است و وقت بازی با بچه ها هم رسیده، می توانیم بازی 

تمیز کاری اجرا کنیم. همگی با هم مســئولیتی رابه عهــده بگیریم و با 
همراهی شعرها و ترانه هایی که بچه ها هم آنها را حفظ هستند، کار کنیم. 
کار سنگین و طوالنی مدت در این مدل،  جواب نمی دهد و بچه ها را خسته 
و زده می کند. اگر می خواهیم به نتیجه مطلوب برسیم بهتر است گاهی 

وقت ها انتخاب فعالیت مورد نظر را به عهده فرزندمان بگذاریم.

مفید وقت بگذرانیم 
تلویزیون دیدن با کودک یا کتاب خواندن برای او،  بازی نیست اما نوعی 
وقت گذرانی با کودک است بهتر است که این وقت گذرانی مفید و فعال 
باشــد؛ مثال برنامه مورد عالقه کودک را همراه او ببینیم و در موردش با 
هم حرف بزنیم و تحلیل کنیم یا اگر کتاب برایش می خوانیم آن را با لحن 
یکنواخت نخوانیم،  به صدایمان اوج و فرود دهیم یا برای شخصیت های 
مختلف داستان، صداسازی کرده و برای کودک بخوانیم. در مورد کودکان 
بزرگ تر نیز می توانیم در مورد مطالب کتاب صحبت کرده،  آن را نقد کنیم 

یا  اطالعات بیشتری را همراه او جست وجو کنیم.

بازی در ماشین 
زمان های طوالنی در خودرو و ترافیک های سنگین، موقعیت هایی است که 
بچه ها زود خسته می شوند، این زمان ها را می توانیم با بازی کردن با بچه ها، 
 کوتاه و لذتبخش کنیم. شــعرخوانی و بازی های کالمی بهترین گزینه 
برای داخل خودرو است؛ بازی هایی نظیر هوپ، اسم و فامیل، دومینوی 
کلمات یا اسامی، مشاعره یا حتی مسابقه پیدا کردن پالک های زوج یا فرد 
خودروهای کناری، گاهی اوقات بچه ها نیز ایده های خوب و خالقانه ای 
پیشنهاد می دهند. چه خودتان راننده باشید چه سرنشین، می توانید این 

بازی ها را انجام دهید و لحظات جذابی برای بچه ها خلق کنید.

مهناز جعفری؛ مربی و تسهیلگرکودک

یکی از لذت بخش ترین 
اوقات بچه هــا،  زمانی 
اســت که با پــدر و 
مادرشــان بازی می کنند. در این مواقع هیجان و نشاط بازی 
برایشان چندبرابر شده و از همراهی کردن والدینشان لذت و 
اطمینان خاطر بسیاری نصیبشان می شود. شاید خیلی روزها 
به دلیل خستگی و مشغله کار بیرون و کار منزل، اصال به ذهنمان 
هم نرسد که باید هم بازی فرزندانمان شویم یا در برابر اصرار 
آنها برای بازی کردن، بهانه بتراشــیم اما اگر با خودمان قرار 
بگذاریم و به آن پایبند باشــیم، به یک عادت شیرین تبدیل 
می شــود؛ عادتی که با توجه به چند اصل، حال بهتر و کیف 

بیشتری برای بچه ها و حتی خودمان رقم می زند.

حال خوب هم بازی شدن با بچه ها 
افزایش اعتماد به نفس ، یادگیری حل مسئله،  محکم شدن پیوند عاطفی و کاهش استرس از جمله مزایای 

بازی کردن والدین با کودکان است 
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نمایندگان امضاکننده طرح »استفاده بهینه از آثار 
باســتانی و گنج ها« یک به یک در حال خروج از 
این طرح و پس گرفتن امضاهای خود هســتند. تا 
عصر دیروز براساس گفت وگوی نماینده شیراز با 
صدای میراث، 5نماینده مجلس پس از آنکه متوجه 
حساســیت های این طرح و مغایرت آن با قوانین 
جاری و باالدستی کشــور شدند تصمیم به حذف 
نام و امضای خود از پــای طرحی که به موجب آن 
کاوش و حفاری در محوطه های باستانی و خرید و 
فروش آثار تاریخی کشور در داخل و خارج قانونی 
و آزاد می شود، گرفتند. براساس خبرهای منتشر 
شده و پیگیری های همشهری مشخص شده که 
برخی نمایندگان مجلس، پای طرحی را که طراح 
اصلی آن   نصراهلل پژمانفر، نماینده مشهد و کالت 
اســت، نخوانده و از جزئیــات آن بی اطالع بودند. 

براساس طرح پیشنهادی ارائه شده به هیأت رئیسه 
مجلس که 46نماینده پــای آن  را امضا زده بودند، 
کاوش و حفاری در محوطه های باستانی ثبت ملی 
نشده کشور نه تنها جرم نیست که تبدیل به قانون 
می شود و خرید و فروش آثار به  دست آمده حاصل 
از کاوش ها نیز آزاد خواهد شد. در این طرح وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی نیز 
ملزم به همکاری برای انبارداری آثار به دست آمده 
از کاوش هــای عمومی در محوطه های باســتانی 
و حتی هموار کننده خرید و فروش آثار به دســت 
آمده از حفاری هاست. ارسال طرح پیشنهادی به 
هیأت رئیســه مجلس بالفاصله با مخالفت شدید 
باستان شناس ها و کارشناسان میراث فرهنگی حتی 
وزیر میراث  فرهنگی و معاون میراث  فرهنگی این 
وزارتخانه مواجه شــد. کارزار مخالفت با این طرح 
نیز همین دیروز توانســت بیش از 24 هزار امضا 
جمع کند و عالوه بر 46اســتاد دانشگاه در رشته 
باستان شناســی از سراسر کشــور که نامه مردود 
دانستن این طرح را برای محمدباقر قالیباف، رئیس 

مجلس ارسال و از او خواستند این طرح را از دستور 
هیأت رئیسه مجلس برای همیشه خارج کند، علی 
دارابی معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی نیز در نامه ای خطاب به 
نمایندگان مجلس تصویب این طــرح را »آغازگر 
نهضت عظیم برای حفاری غیرقانونی در کشــور« 
دانست و با ارسال 8ایراد اصلی به طرح ارسال شده به 
هیأت رئیسه مجلس آن را با آزادسازی خریدوفروش 
و تجارت موادمخدر مشابه دانست.  علی دارابی در 
نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس، طرح ارائه 
شده را نشانه تقلیل دادن معناشناسی، عبرت اندوزی 
و هویتی میراث  فرهنگی بــه امر مادی و اقتصادی 
دانست که چنین نگاهی در مدیریت میراث فرهنگی 
جهان نیز منسوخ شده است. معاون میراث فرهنگی 
همچنین طرح »اســتفاده بهینه از آثار باستانی و 
گنج ها« را در تناقض با کنوانســیون های جهانی 
دانست که ایران از متقدمین پیوستن به آنها بود.  
براساس اعالم معاون میراث فرهنگی کشور، احکامی 
که دادگاه های بین المللی برای اســترداد اشیای 

همه علیه طرح ضدمیراث
عالوه برآنکه 5 نماینده مجلس امضای خود را پس گرفتند وزارت میراث از مجلس خواست طرح 

استفاده بهینه از آثار باستانی را از دستور کار خارج کند

محمد باریکانیگزارش
دبیر گروه زیست بوم

تغییرات آب وهوایی محرک کاهش 
جمعیت پرندگان 

نتایج گزارش هــای جدید تأیید می کنــد گونه های پرندگان 
به طور پیوسته در حال کاهش است. نشــریه بین المللی ارث 
در این باره اعالم کرد که جمعیت و مهاجرت پرندگان توســط 
سازمان های حفاظت از محیط زیست و پرنده نگرهای مشتاق در 
سراسر جهان نظارت می شود. به همین دلیل پرندگان احتماال 
کامل ترین طبقه بندی بزرگ موجودات در سطح جهان را دارند 
اما وضعیت گونه های پرندگان جهان هم اکنون دلگرم کننده 
نیست. الکساندر لیز، محقق ارشد این مطالعه و مدرس ارشد 
دانشگاه متروپولیتن منچستر، اظهار کرد: اکنون شاهد نخستین 
نشانه های شکل گیری موج جدیدی از انقراض گونه های پرندگان 
پراکنده قاره ای هستیم. تنوع پرندگان در سراسر جهان در مناطق 
استوایی به اوج خود می رسد و آنجاست که ما بیشترین تعداد 
گونه های در معرض تهدید را نیز پیدا می کنیم. براســاس این 
مطالعه تهدیدهای کلیدی برای تعداد و تنوع پرندگان شامل از 
دست  دادن و تخریب زیستگاه های طبیعی و بهره برداری بیش 
از حد از بسیاری از گونه هاست. عالوه بر این تغییرات آب وهوایی 
به عنوان یک محرک نوظهور کاهش جمعیت پرندگان شناخته 
شده است. در این مطالعه محققان وضعیت ۱۱هزار گونه پرنده 
را درنظر گرفتند. آنان دریافتند حــدود 48درصد از گونه های 
پرندگان موجود به کاهش جمعیت شناخته  شده یا مشکوک 
هستند. جمعیت برای ۳۹درصد بیشــتر گونه ها پایدار است؛ 
درحالی که تنها 6درصد افزایش را نشان می دهد. وضعیت هفت 
درصد باقی مانده از گونه های پرندگان نیز هنوز ناشناخته است. 
این یافته ها نتایج یک مطالعه مهم در سال2۰۱۹ را منعکس 
می کند که نشان می دهد نزدیک به ۳میلیارد پرنده مولد طی 
5۰سال گذشته در سراسر ایاالت متحده و کانادا تلف شده اند. 
کن روزنبرگ، دانشمند محیط زیست از آزمایشگاه کرنل، در این 
خصوص گفت: پس از ثبت تلفات نزدیک به ۳میلیارد پرنده تنها 
در آمریکای شمالی مشاهده همان الگوهای کاهش جمعیت و 
انقراض در سطح جهان ناامیدکننده بود. از آنجایی که پرندگان 
شاخص های بسیار قابل مشاهده و حساسی برای سالمت محیط 
هستند، از دست دادن آنها نشانه از دست دادن بسیار گسترده تر 
تنوع زیســتی و تهدیدی برای ســالمت و رفاه انسان است. 
کارشناسان می گویند با وجود نتایج نگران  کننده این مطالعه 
هنوز امیدی به تالش های حفاظت از پرندگان وجود دارد. آنان 
بیان می کنند برای جلوگیری از کاهش تعداد پرندگان تغییرات 
بسیاری الزم اســت. به گفته آنان سرنوشت جمعیت پرندگان 
به شدت به توقف از بین رفتن و تخریب زیستگاه های آنها بستگی 
دارد. روزنبرگ بیان کرد: خوشبختانه شبکه جهانی سازمان های 
حفاظت از پرندگان که در این مطالعه شرکت می کنند، ابزارهایی 
برای جلوگیری از تلفات بیشتر گونه های پرندگان و فراوانی دارند 
که شامل حفاظت از زمین تا سیاست های حمایت از استفاده 

پایدار از منابع است.

تانژو بیلگیچ
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه

توفان های شن و گردوغبار تا حد زیادی 
یک پدیده طبیعی است و این ادعا که 
سدها در ترکیه باعث ایجاد توفان های 
شــن و گردوغبــار در جغرافیــای ایــران 
می شــوند، علمــی نیســت. آب هــای 
فرامرزی به جای تضاد بین کشــورهای 
ســاحلی، عنصــر همــکاری هســتند و 
ترکیه آماده هرگونه همکاری علمی با 

ایران در این زمینه است.

رضا فرجی
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات 

وحش سازمان حفاظت محیط زیست 
 تنهــا 30پرنــده میــش مــرغ در ایــران 
باقی مانــده و اینگونــه نــادر در معرض 
خطر انقــراض اســت. اعــزام گروه های 
کاری در قالب ماموریت های محوله به 
محل زیست میش مرغ، تعیین اعتبار 
الزم بــرای احــداث قرنطینــه و افزایــش 
حفاظت زیستی از میش مرغ را ازجمله 
اقدام های دیگر این دفتر برای حفاظت 

از این پرنده باارزش ذکرکرد.

وزنــی اســت کــه تولــه یوزپلنگ هــای 
تــازه متولــد شــده بــه آن رســیده اند. 
بــه گــزارش ایرنــا، بهرامعلــی ظاهری، 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
ســمنان در این بــاره گفــت:  یــوز مــادر 
توله هــا را بــرای شــیردهی نپذیرفــت، 
اما دو توله یوزپلنگ در شــرایط ایزوله 

تحت نظارت نگهداری می شوند.

تن گردوغبار در سراســر دنیا می چرخد. 
به گزارش ایســنا محمد مجابی ، رئیس 
کمیته محیط زیســت مجمع تشخیص 
مصلحــت نظــام در این بــاره گفــت: 
هم اکنــون درصــدی )۲0 تا ۲۵درصــد( از 
گردوغبارهــای موجــود در جــو به علــت 
 فعالیت هــای انســانی افزایــش یافتــه 

است.

۶۲۰
گرم

5
میلیارد

نقل قول 

عدد خبر

تاریخی ایران از سایر کشورها صادر خواهند کرد نیز گزارش 2
تحت الشعاع این طرح قرار خواهند گرفت. به نوشته 
علی دارابی، خطاب به نمایندگان مجلس، ایران به 
لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط 
مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز 
را منع می کنــد، این طرح ناقــض چندین قانون 
مصوب مجلس های سده گذشته، مانند قانون حفظ 
آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، قانون حفاری های غیرمجاز 
و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار 
تاریخی مصوب ۱۳58 و یا مواد 56۳-562-56۱ 
قانون مجازات اســالمی مصــوب ۱۳٧5 مجلس 
شورای اسالمی است. براساس آنچه معاون میراث 
فرهنگی کشور خطاب به نمایندگان مجلس نوشته 
است: »به  علت ایجاد انگیزه در حفاران غیرمجاز، 
با تصویب این قانون، نهضت عظیمی برای حفاری 
غیرقانونی در کشــور ایجاد خواهد شد که البته به 
 علت نداشتن شناســنامه رسمی باستان شناسی 
مانند محل کشــف، نوع الیه و امثالهم، حتی پس 
از کشف نیز ارزش باالیی نخواهند داشت؛ چرا که 
موزه های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناســنامه را 
به نمایش نخواهند گذاشت.« علی دارابی خطاب 
به نمایندگان مجلس تأکید کرده است: »بی شک 
راهکار جلوگیری از چنین رویه ای تأســی به اصل 
8۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است که 
تأکید دارد تالش ها می بایست برای پیشگیری از 
خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر 
به فــرد از طریق وضع قوانین در دســتور کار قرار 
گیرد و حمایت های جــدی برای تقویت نیروهای 
یگان حفاظت میراث فرهنگــی و ارتقای جایگاه 
باستان شناسی در کشور صورت پذیرد.«قائم  مقام 
وزیر میراث فرهنگی همچنین از نمایندگان مجلس 
خواسته است با انصراف از طرح ارائه شده »نگرانی و 

بیم را از حوزه میراث فرهنگی دور کنند.«
این نامه در شرایطی نگاشته شده است که سایت 
خبری صدای میراث در گفت وگــو با نمایندگان 
امضا کننده طرح »استفاده بهینه از آثار باستانی و 
گنج ها« اعالم کرد که برخی امضاکنندگان طرح 
جزئیات طــرح را نخوانده بودند و پــس از آنکه از 
حساسیت ها و مغایرت های این طرح با قوانین جاری 
و باالدستی کشــور اطالع یافته اند اقدام به بازپس 

گرفتن امضای خود کرده اند.
براســاس آنچه جعفر قادری، نماینده شــیراز در 
مجلس و یکــی از نماینــدگان امضاکننده طرح 
»استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج ها« به صدای 
میراث گفته است، »هیأت رئیسه مجلس می تواند 
طرح های مغایر با قوانین باالدستی کشور را رد کند 
و روز یکشنبه نیز نمایندگان از محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس درخواست می کنند با طراحان اصلی 

طرح برای پس گرفتن آن رایزنی کند.«
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 استان ها 
نگران خاموشی تابستان نباشند

وزیر نیرو در روزهای پایانی سال گذشته، کسری تراز برق را حدود 
۱۷هزار مگاوات اعالم کرده و گفته بود: بخشــی از این کســری با 
نیروگاه های جدیدی که به مدار وارد می شــوند و بخشــی هم با 

ساماندهی تقاضا مدیریت خواهد شد.

نگرانی از کمبود برق در خراسان
هنوز نگرانی هایی برای خاموشــی های تابســتان و کســری برق 
در اســتان های مختلف وجود دارد؛ به طوری کــه چند روز پیش 
مدیرعامل برق منطقه خراسان پیش بینی کرد امسال در کشور با 
کمبود ۱۴هزار مگاوات تولید برق طی فصل تابستان روبه رو باشیم 
که از این میزان ۱۲۹۵مگاوات ســهم ۳اســتان خراسان شمالی، 
رضوی و جنوبی خواهد بود. حسین محمودی با بیان اینکه مشکل 
تراز مصرف و تولید برق از حدود ۱۰سال گذشــته در کشور آغاز 
شده است، گفت: شبکه برق، شــبکه ای سراسری و یکپارچه است 
و در کل کشور توزیع می شود و نمی توان آن را به صورت منطقه ای 
تقسیم کرد. دیسپچینگ ملی نیز از تهران شبکه برق را به صورت 
کلی مدیریت می کند و سهمی را برای استان ها درنظر می گیرد؛ به 
اینگونه که ممکن است برقی که در خراسان تولید می شود در جنوب 
کشور مصرف شود. او نیاز مصرف همزمان استان های خراسان در 
لحظه پیک را ۴۸۱۲مگاوات دانست و افزود: خراسان شمالی طی 
سال گذشته در مقایسه با استان های خراســان رضوی و جنوبی 

پایین ترین سهم خاموشی ها را با ۵درصد داشت.
 

تالش برای کاهش کسری
با وجود ابــراز این نگرانــی و تأکید بر مدیریــت مصرف، مصطفی 
رجبی مشهدی، سخنگوی جدید صنعت برق به همشهری می گوید: 
هم اکنون شبکه سراســری برق وضعیت پایداری دارد و کمبودی 
نداریم و تامین برق به صورت پایدار انجام می شــود؛ به طوری که از 
ابتدای سال تا االن توانســتیم بیش از ۱۰درصد رشد مصرف را در 
بخش صنعتی و همچنین در سایر بخش ها شاهد باشیم. مصطفی 
رجبی مشــهدی با بیان اینکه برای گذر از تابستان اقدامات مفصل 
و گســترده ای برای افزایش نیروگاه ها و همچنین افزایش ظرفیت 
نیروگاه های موجود انجام شده اســت، می افزاید: برنامه ریزی این 
است که از طریق نیروگاه های موجود بیش از هزار مگاوات به ظرفیت 
تولید کشور اضافه شود و همچنین ساخت ۴۲۰۰نیروگاه حرارتی و 
۵۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دستور کار است که برخی از این 
نیروگاه ها در مدار تولید قرار گرفتند و برخی تا تابستان بهره برداری 
می شوند. به گفته وی، اســتان های مختلف ازجمله برق منطقه ای 
خراسان به شبکه سراسری وصل هستند و به همین دلیل محدودیتی 
برای انتقال برق به آنها وجود ندارد. رجبی مشهدی اظهار امیدواری 
می کند که تابستان امسال با شرایط خوبی در همه استان ها پشت سر 
گذاشته شود. این صحبت ها در حالی مطرح می شود که پیش از این 
مسئوالن خوزستان به عنوان یکی از مهم ترین تولیدکنندگان شبکه 
برق کشور از کاهش ۴۰درصدی تولید برق در این استان خبر داده 
بودند. همچنین به دلیل محدودیت شدید منابع آب در سد کرخه 

عمال بیش از ۷ماه است که نیروگاه سد آن از مدار خارج شده است.

برف بهاری در آذربایجان شرقی

در پنجاه و چهارمین روز از بهار ۱۴۰۱، زمستان 
در برخــی مناطــق آذربایجان شــرقی به ویژه 
شهرستان مرند، تبریز و ورزقان و هریس تمدید 
شد و چهره زمســتانی را به رخ زمین کشاند. به 
گزارش فارس، بارش برف موجب افت شدید دما 
شد و مردم که برای استقبال از بهار بخاری های 
خودشــان را در منزل جمع کرده بودند، مجبور 
شــدند دوبــاره بخاری هــا را برپا کننــد و دود 
دودکش های پشت بام ها بار دیگر چهره زمستان را 
به این استان بازگرداند. افشین ابراهیمی، مسئول 
روابط عمومی هواشناسی آذربایجان شرقی اظهار 
کرد: طبق پیش بینی های اداره کل هواشناســی 
آذربایجان شرقی، شاهد رگبار باران و رعد و برق 
در استان به ویژه نیمه شــمالی استان بودیم که 
بیشترین بارش در ۲۴ساعت گذشته از شهرستان 

اهر با ۷/۲۲ میلی متر گزارش شده است.

 خبر

ریزگردها فعال از جنوب نمی روند
سازمان هواشناسی برای روز پنجشنبه و جمعه در ۱۴استان 
هشدار بارش های سیل آســا را صادر کرده بود، اما در همین 
زمان ۱۵اســتان کشــور درگیر گرد و خــاک، کاهش دید 
افقی، افزایش آلودگی و کاهش کیفیت هوا بودند. بوشــهر، 
کردســتان، لرســتان، جنوب آذربایجان شــرقی، جنوب 
آذربایجان غربی، زنجان، همدان و شمال شرق اصفهان روز 
پنجشنبه، تهران، خراســان رضوی، قم، اصفهان و یزد روز 

جمعه با این پدیده دست  و  پنجه نرم کردند.

خیزش کانون های گرد و غبار در اصفهان
گرچه اســتان های نوار غربی کشــور در هفته های اخیر در 
معرض ریزگردهای خارجی وارد شده به کشور قرار داشتند، 
اما وقوع بادهای شدید منجر به خیزش کانون های داخلی هم 
شده بود. اصفهان ۲روز گذشته با این ریزگردها مواجه بود و 

امروز هم هوای آلوده به گرد و خاک خواهد داشت.
 مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه
یک و نیم میلیون هکتــار کانون های فرســایش بادی در 
اصفهان شناسایی شده است، گفت: حدود ۲.۵میلیون هکتار 
از اراضی استان و ۱۴شهرستان تحت فرسایش بادی هستند.
 منصور شیشــه فروش با بیــان اینکه خیــزش کانون های
گرد و غبار، کاهش میدان دید و کاهش کیفیت هوا را از روز 
چهارشنبه گذشــته تا پایان امروز در استان رقم زده است، 
افزود: وزش باد در روز چهارشــنبه گذشته ناشی از فعالیت 
کانون های گرد و غبار در شمال عراق بود که به اصفهان رسید، 
اما گرد و خاک روز جمعه و شنبه ناشی از فعالیت کانون های 

گرد و غبار داخلی در اردستان، انارک و نائین است.

خاک تا یکشنبه، مهمان بوشهر ی ها
استان بوشهر هم مانند اصفهان از چهارشنبه هفته گذشته 
با هشدار هواشناســی و ورود ریزگردهای خارجی با کاهش 
کیفیت هوا مواجه شد؛ هرچند گرد و غبار تا فردا هم در این 

استان ماندگار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی بوشهر گفت: از روز چهارشنبه 
تا فردا، یکشنبه نسبت به وزش باد، خیزش گرد و غبار محلی 
و احتمال نفوذ ریزگردهــای فرامنطقــه ای در فضای این 
 استان، هشدار سطح زرد )آگاهی و اقدام درصورت نیاز( اعالم

شده است.
پیام مساعدی افزود: طی این مدت به دلیل وزش باد، خیزش 
گرد و خاک در برخی مناطق مســتعد استان بوشهر و نفوذ 
ریزگردها از مناطق همجــوار به این اســتان دور از انتظار 

نخواهد بود.
باد شدید و گرد و خاک امروز در اصفهان، بوشهر، خوزستان 
و ایالم ادامه دارد و به همین دلیل هواشناسی از شهروندان 
خواسته است توصیه هایی مانند احتیاط در تردد برون شهری 
به ویژه در جاده های کویری، اســتحکام سازه های موقتی، 
تردد و پارک نکردن خودرو در اطراف درختان فرســوده و 

ساختمان های  نیمه کاره را جدی بگیرند.

آب و هوا 

عدد خبرانرژی

 معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان 
جهادکشــاورزی سیســتان و بلوچســتان 
گفت: از ابتدای امســال بیش از ٢میلیون 
و ٣۵٣هزار و ٢۶٠جوجه ریزی در واحدهای 
مرغــداری اســتان انجــام شــد کــه نســبت 
به مدت مشابه ســال قبل ۵١۴هزار بیشتر 
بود. به گــزارش ایســنا، غالمرضا ســرگزی 
افــزود: بــا ایــن میــزان جوجه ریــزی، ۴هزار 
 تن گوشــت مــرغ تولیــد و بــه بــازار مصرف 

عرضه می شود.

 ٢
میلیون

سیستان و بلوچستان

جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
بیــش  امســال  گفــت:  کردســتان 
از ۱۱۴میلیــارد ریــال به دلیــل بــاران 
سیل آســا، تگرگ و صاعقــه به بخش 
کشاورزی استان خسارت وارد شد. به 
گزارش ایرنا، پیمان اســکندری اظهار 
کرد: آمار مربوط به بــازه زمانی ۵تا ۱2 
اردیبهشــت اســت و بعد از ایــن تاریخ 
هم خسارت هایی وارد شد که در حال 

بررسی و جمع بندی آنها هستیم.

کردستان
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شهرســتان کوثر یا به گویش مــردم منطقه »گیوی« 
سرمایه های هنری و طبیعی بســیاری دارد که »خاله  
خورشید« یکی از معروف ترین آن هاست؛ زنی ۸۷ساله 

و تنها بازمانده از نسل سازندگان »بارداخ«.
خاله خورشید چند ماهی به دلیل بیماری قلبی توانایی 
صحبت کردن نداشت، اما باالخره در روزهای اخیر توان 
صحبت کردن پیدا کرد. تماس ما با او برقرار می شود و در 
خانه اش نشسته و آنطور که خودش می گوید: آبگوشت 
در یکی از همان بارداخ های معروف در حال پختن است.
خاله خورشید فارسی صحبت نمی کند و هرچند ما با 
همکاری فاطمه مجیدی، کارشــناس میراث فرهنگی 
شهرستان کوثر توانستیم با او هم زبان شویم، اما لهجه 
شیرین و صدای دوست داشتنی اش گویای مهربانی و 

صمیمیت اوست.

روزگار مرا به ساخت بارداخ کشاند
خورشــید نوروزی متولد۱۳۱۴ اســت و از6۰ســال 
 پیش تاکنون بارداخ می ســازد؛ ســفالی محلی که در

دی مــاه۱۴۰۰ به خاطــر ارزش های معنــوی و برای 
پیشگیری از فراموشــی ثبت ملی شد. همین موضوع 
بهانه ای شــد تا برای گفت وگو ســراغ او برویم. خاله 
خورشید درباره حال و احوال این روزهایش می گوید: 
مدتی است حال خوبی ندارم و به خاطر همین از ۲ماه 
قبل نتوانسته ام کار جدیدی بسازم. دوستان و آشنایان 
تماس می گیرند و می خواهند برایشان بارداخ بسازم، ولی 
فعال نمی توانم سفارش جدیدی قبول کنم. البته کمی 

حالم بهتر بشود دوباره شروع می کنم.
کار روی این ســفال قدیمی را خیلی دوســت دارد و 
می گوید: ساخت آن به هیچ عنوان کار سختی نیست. 
بــارداخ با ســفال معمولی خیلــی فــرق دارد، این را 
از توضیحاتی که خاله خورشــید درباره ســاخت این 
ظرف های محلی می دهد متوجه می شوم. با این حال او 
طوری درباره آن حرف می زند که گویی همه می توانند 
بارداخ بسازند. خاله خورشید توضیح می دهد: اگر از من 

بپرسید ساختن بارداخ اصال کار سختی نیست، البته با 
هر خاکی نمی شود بارداخ ساخت، همیشه خاک الزم 
برای ساختن این ســفال را از منطقه قلعه که نزدیک 
همین جاســت تهیه کرده  ایم. خودمان می رویم خاک 
را می آوریم و الک می کنیم تا بسیار نرم و یکدست شود. 
ماده بعدی که نیاز داریم موی بز است. پس از آنکه  خاک 
را به ِگل تبدیل کردیم، موهای قیچی  شده بز را البه الی 
ِگل اضافه و مخلوط می کنیم تا ماده الزم برای ساخت 
بارداخ آماده شود. این گل را بین پارچه پیچیده و یک روز 
به حال خودش می گذاریم، سپس مرد جوانی این گل 
را آنقدر ورز می دهد تا از آن صدای شکستن گردو بلند 
شود. این گل را باز یک روز نگه می داریم و بعد می توانیم 
با آن بارداخ بســازیم.  بارداخ به چرخ سفال نیاز ندارد و 

همه مراحل آن با دست انجام می شود.
او ادامه می دهد: وقت هایی مثل حاال که نمی توانم کار 
کنم، دلم برای ســفالگری تنگ می شود، گاهی هم که 
ناراحتم یا دلم گرفته با اینکه توان ساختن ندارم سراغ 
گل سفال می روم. می دانید، حتی لمس کردن این گل 
هم حالم را خوب می کند. همسرم می گوید: استراحت 
کنم و سفال نسازم ولی واقعا روحیه ام هنگام کارکردن با 
این گل بهتر می شود. از او می پرسم که این کار را از کی 
شروع کرده و چطور ساختن بارداخ را یاد گرفته و خاله 
خورشید با زبان شیرین آذری توضیح می دهد : خواهر 
بزرگترم از قدیــم بارداخ می ســاخت و درآمدی برای 
زندگی اش کسب می کرد، به خاطر همین کار سفال را تا 
حدودی بلد بودم، یادم می آید ۳۰ساله بودم که باغمان 
محصولی نداد، زندگی ما هم با فروختن محصول همان 
باغ می گذشت. چاره ای نداشــتم به جز اینکه ساخت 
بارداخ را دقیق از خواهرم یاد بگیرم تا بتوانم با ساختن 
ظروف سفالی و معاوضه آن با پول یا قند، شکر یا روغن 
زندگی را سامان ببخشم. کم کم یادگرفتم و در ساختن 
بارداخ حرفه ای شدم و طی همه سال هایی که گذشته، 
این کار را ادامه دادم. حتی بعد از اینکه همســرم دیگر 
توانایی کارکردن نداشــت باز هم ساخت بارداخ بود که 

درآمد زندگی ما را تامین کرد.

با بارداخ چه چیزهایی می سازند؟
خاله خورشید درباره اینکه چه چیزهایی با ِگل می تواند 

بسازد، می گوید که همچون خواهرش ظرف های سفالی 
مناسب زندگی روزمره را می سازد.

او ادامه می دهد: البته خواهرم به جز این ها برای خانه ها 
تنور هم می ســاخت. من هم همین چیزها را از او یاد 
گرفتم و می سازم. بیشــتر بارداخ ها برای درست کردن 
آبگوشت استفاده می شود، ولی اندازه های مختلفی دارد. 
به جز آن ظرف های دیگری به شــکل تابه هم درست 
می کردیم که می شود در آن کوکو سرخ کرد. به جز ظرف 
و تنور تنها چیز دیگری که با بارداخ ساخته می شود، شی  
سفالی اســت که آن را داغ و برای رفع کمردرد و پا درد 
استفاده می کنند. این را مادرم نخستین بار درست کرد 

و من هم بعدها ساختش را ادامه دادم.

بارداخ قیمت ندارد
هنرهای دســتی و سنتی همیشــه آثاری ارزشمند و 
معنوی محسوب می شوند، همین که کسی با دست های 
خودش آنها را ســاخته کافی اســت تا هرکسی آنها را 
عزیزتر از اشــیا و ظروف کارخانه ای بداند. با این حال 
خاله خورشید درباره کارهایش چندان سختگیر نیست 
و وقتی می پرسم چطور کارهایش را قیمت می گذارد، 
می گوید: بــرای بارداخ قیمت مشــخصی به کســی 
نمی گویم، هرکســی هرچقدر که دوست داشته باشد 
پرداخت می کند و من هم چیز بیشتری از آنها نمی گیرم.

بارداخ؛ هنر زنان
اما بارداخ از کجا آمده اســت و از کی در میان مردم کوثر 
ساختنش آغاز شده؟ خاله خورشــید درباره سابقه این 
ظرف های ســفالی توضیح می دهد: مردم کوثر از قدیم 
بارداخ می ســاختند و برای پختن غذا و به ویژه آبگوشت 
از آن اســتفاده می کردند، دقیقا نمی دانــم از چه زمانی 
ساختن بارداخ توسط مردم شروع شــده اما از وقتی که 
خودم به یاد دارم ساختن و اســتفاده از آن میان مردم 
محلی رواج داشته است. حتی مادر و مادربزرگم هم بارداخ 
می ساختند. با اینکه کودک بودم به خاطر دارم بارداخی 
که زنان اهل گیوی می ساختند برای شهرها و روستاهای 
دیگر هم فرستاده می شــد و به جایش مواد غذایی مورد 

نیاز دریافت می شد. 
خاله خورشید می گوید که بارداخ کار دستی زنان گیوی 

بود و به یاد نمی آورد مردهــای فامیل یا محله را در حال 
ساختن بارداخ دیده باشد. او می گوید: ساختن بارداخ هم 
ســرگرمی و عالقه زنان بود هم شغلشان، بعضی ها فقط 
برای استفاده خودشان بارداخ می ساختند و بعضی هم 
مثل من از آن برای گذران زندگی استفاده می کردند. دلیل 
اینکه چرا زن ها فقط بارداخ می ساختند را نمی دانم ولی تا 

امروز به همین شکل ساخته شده است. 
خاله خورشــید از هر چیزی که به بارداخ مربوط باشــد 
استقبال می کند و آنقدر مهربان است که در این سال ها 
به هر مشتری که مشتاق بوده، ساختن آن را آموزش داده 
است. با این حال او ساختن بارداخ را قبال به چند نفری که 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان معرفی کرده 
بود یاد داده  است. خودش می گوید: دوست دارم این کار 
را باز هم انجام بدهم تا حداقل پس از من افراد دیگری هم 

بتوانند این سفال را بسازند.
او در پایان صحبت کوتاهمان وقتی می پرسم چه آرزویی 
دارد، می گوید: آرزویی ندارم، فقط دلم می خواهد کسانی 
که برایشان بارداخ درســت کرده ام هر بار از آن استفاده 

می کنند به یاد من باشند و برای من هم دعا کنند.

   
خاله خورشــید به جز محصول بــاغ کوچکش درآمدی 
ندارد، بیمه نیست و اگر نتواند بارداخ بسازد آنقدر متکی 
به خودش اســت که از کســی کمک نمی گیرد. حاال که 
دست ســاخته های او به عنوان تنها ســازنده این سفال 
مخصوص شهرســتان گیوی ثبت ملی شــده است، بد 
نیســت مســئوالن میراث فرهنگی برای او شرایطی را 
 فراهم کننــد کــه در دوران ســالمندی نگــران اداره

زندگی اش نباشد.

یادگاری های خاله خورشید
خاله خورشید برای فروش ظروف سنتی خود، قیمتي تعیین نمی کند و آرزو دارد آیندگان با دیدن »بارداخ« به یاد او بیفتند

حمیده پازوکی گپ
مردم کوثر از قدیم بارداخ می ســاختند و برای خبرنگار

پختن غذا و بــه ویژه آبگوشــت از آن اســتفاده 
می کردند، دقیقا نمی دانم از چه زمانی ساختن 
بارداخ توســط مردم شــروع شــده امــا از وقتی 
که خودم به یاد دارم ســاختن و استفاده از آن 

میان مردم محلی رواج داشته است

مراحل ساخت بارداخ
بارداخ ظرفی سفالی است که به شکل  دستی فتیله ای در اندازه های مختلف 
به صورت تک  یا دودستگیره و دارای در ساخته می شود. ظرف ساخته شده از 
گل و موی بز پس از ساخت البه الی پارچه ای پیچیده می شود تا به مرور آب 
اولیه خود را از دســت بدهد. بعد از این مرحله و وقتی که ظرف هنوز خیس 
است، با استفاده از سنگ های رودخانه در 3مرحله صیقل کاری و در نهایت 

کنار گذاشته می شود تا به طور کامل خشک شود.
در گذشته سفال های خشک شده را در تنور می پختند اما در حال حاضر برای 
پخت از بشکه ای استفاده می شود که در زیر آن سوراخ هایی برای جابه جایی 
هوا تعبیه و از قسمت میانی یک در، برای کنترل پخت سفال ایجاد شده است. 
ظروف پخته شده را برای آب بندی اولیه روی شعله می گذارند و در آن  برنج، 
آب و روغن در حال جوش می ریزند و مدتی به حال خود می گذارند. پس از این 
مرحله پخت هر نوع غذا مثل آبگوشت، کله پاچه، عدسی، برنج و... در بارداخ 

امکان پذیر خواهد بود.

مکث

بزم هزار رنگ بختیاری
مراسم عروسی در قوم بختیاری، نمونه ای زیبا و بی آالیش از 
یگانگی جان ها و اشتراک روح زندگی است. مراسم عروسی 

در اقوام بختیاری در قلب طبیعت انجام می شود تا تعهد 
آیین را با تقدس طبیعت درهم بیامیزد. آنجا که دل قوای تازه 
می یابد و شور و شعف قوم بختیاری، پذیرای قدوم مشتاقان 

می گردد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهارمحال و بختیاریعکس خبر

آذربایجان شرقی
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با افزایش عرضه اقالم پرمصرف 

و پرتقاضــا در فروشــگاه ها و بازار
میادین میــوه و تره بار در 2روز 
گذشته، به نظر می رســد آرامش به بازار کاالهای 
اساسی بازگشــته و نگرانی های ناشی از کمبود و 

گرانی این اقالم کمتر شده است.
 به گزارش همشهری، تغییر قیمت اقالم مصرفی 
مورد نیاز مردم و انتشار قیمت های جدید کاالها در 
روزهای گذشته نگرانی هایی را درخصوص تامین 
بازار اقالم اساسی ازجمله مرغ، تخم مرغ و لبنیات 
در مصرف کنندگان به همراه داشت و به افزایش 
تقاضا در بازار بســیاری از کاالها دامن زد اما در 
روزهای پایانی هفته گذشته اقدام به موقع دولت 
ازجمله قابل برداشت شدن یارانه معیشتی واریزی 
به حساب سرپرستان خانوار و افزایش توزیع اقالم 
پرمصرف در فروشــگاه ها، باعث شد روند خرید و 
حجم تقاضا تا حد زیادی به حالت عادی بازگردد. 
در روزهای پایانی هفته گذشــته گزارش هایی از 

صف های طوالنی مــردم در میادین میوه و تره بار 
و فروشــگاه های زنجیره ای برای خرید کاالهای 
قیمت قدیم در فضای مجازی منتشــر شد که در 
برخی از آنها بی نظمی هایی نیز مشاهده می شد. 
اگرچه برخی از این ویدئو ها با واکنش مســئوالن 
اســتان های مربوط مواجه و غیرواقعی بودن آنها 

به سرعت اثبات شد اما خبرنگاران همشهری برای 
پیگیری این موضوع و مشاهده تغییرات روند خرید 
مردم در سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره به 
برخی این فروشگاه ها ســر زدند. براساس اعالم 
بسیاری از فروشگاه ها موجودی مناسب کاالها در 
انبار با قیمت قبلی در روزهای گذشته، پاسخگوی 

تقاضا بود و قیمت های جدید از ابتدای این هفته 
درباره ســفارش های جدید اعمال خواهد شــد. 
مشــاهدات میدانی خبرنگاران همشهری نشان 
می دهد با اینکه تغییر قیمت برخی اقالم ازجمله 
لبنیات از روز پنجشنبه برای شرکت های تولیدی 
مجاز شده، روند خرید در بیشــتر فروشگاه های 
سطح شهر مطابق روزهای عادی است و کاالهای 
تغییر قیمت یافته هنوز در بســیاری از مغازه ها 
و فروشــگاه های زنجیره ای موجود است. با توجه 
به سرعت باالی فســادپذیری لبنیات، وجود این 
اقالم با قیمت قبلی در فروشگاه ها نشان می دهد 
تقاضا برای خرید عادی اســت و با وجود قطعیت 
تغییر قیمت مردم از خریدهای هیجانی خودداری 
کرده اند. مشــاهدات همچنین حاکی ازافزایش 
توزیع کاالهایی مثل روغن اســت که در ماه های 
گذشــته با توجه به زمزمه های کمبود و افزایش 
قیمت، توزیع آن در برخی فروشگاه ها با مشکالتی 

مواجه شده بود.

تابلوی جدید نرخ ها در بازار کاالهای اساسی
مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری از کاهش نسبی هیجان خرید در مراکز عرضه حکایت دارد

ریشه های نوسان در بازار ارز
بر اثر نوسان های ارزی در آخر هفته گذشته قیمت هر دالر 

گزارش
آمریکا با 3درصد رشــد به 30هزارو 750تومان رسید. 
تحلیلگران بر این باورند که برخی فشارهای ارزی ریشه 

نوسان قیمت در روزهای گذشته بوده است.
به گزارش همشهری، با توجه به شواهد آماری اعالم شده از بانک مرکزی 
به نظر می رســد خریداران احتمالی باید مراقب ریزش قیمت ها ناشی از 
رشدهای غیرواقعی در بازار ارز باشند. علی صالح آبادی، رئیس کل بانک 
مرکزی در آخر هفته قبل گفت: حجم ذخایر اسکناس ارزی بانک مرکزی 
در شرایط فعلی بیشترین رقم در تاریخ است. او با استناد به همین نکته 

وعده داد؛ التهاب بازار ارز فروکش می کند.

فشارهای ارزی تازه
بررسی دالیل نوسان های ارزی چند روز گذشته نشان می دهد؛ احتماال 
بخشی از دالیل رشد نرخ ارز ناشی از افزایش نیازهای ارزی و برخی دیگر 
ناشــی از افزایش رقابت در بازارهای جهانی به ویــژه برای فروش نفت و 
فرآورده های نفتی است. داده های آماری نشــان می دهد به دلیل رشد 
قیمت ها در بازارهای جهانی حجم نیاز های ارزی کشــور افزایش یافته، 
یعنی همین حاال دولت برای تامین کاالهای اساسی در سال جاری باید 
ارقام بیشتری را نسبت به سال گذشــته پرداخت کند به همین دلیل با 
وجود افزایش ذخایر ارزی فشار هایی از این ناحیه در حال وارد شدن به 

بازار ارز است.
از سوی دیگر برخی شــواهد از افزایش فشــار تقاضا روی بازار »درهم« 
حکایت دارد، چنان که مجید شاکری کارشــناس اقتصادی در توییتی 
نوشــت: معنای حذف ارز ۴200 توماني کاالی اساسی افزایش تقاضای 
»درهم« است. با این تفاصیل به نظر می رســد برخی فعاالن بازار ارز هم 
برآورد های جدیدی از حجم نیاز های ارزی ناشی از نیازهای بازار خودرو 
و واردات آن داشته باشند. در آخرین ســالی که واردات خودرو آزاد بود، 
بیش از2 میلیارد دالر از منابع ارزی بخش خصوصی صرف واردات خودرو 
شــد.طبق گزارش های وزارت صنعت، بازار خودروی داخلی ســاالنه با 
500هزار دستگاه کسری مواجه است، اگر در قالب برنامه واردات خودرو، 
200تا 500هزار دســتگاه خودروی خارجی با نرخ کمتر از 10هزار دالر 
وارد کشور شــود، احتماال میزان نیازهای ارزی برای تحقق این هدف به 
2تا 5میلیارد دالر خواهد رســید، این موضوعی است که فعاالن بازار ارز 
در تخمین های خود آن را مدنظر قرار می دهند. چنان که مجید شاکری با 
اشاره به این موضوع می گوید: آزادسازی واردات خودرو، به نحوی که تسویه 
درهمی داشته باشد، اشتباه است. اگر مسیری برای تسویه واردات خودرو 

با یوان یا لیر دارید، آن را باز کنید. او همچنین توضیح داد: باید تأکید کنم 
واردات خودروی چینی و واردات خودرو با یوان 2موضوع متفاوتند.خودرو 

ممکن است چینی باشد ولی با درهم تسویه شود.

حباب سکه
همزمان با افزایش قیمت دالر قیمت سکه هم با رشدی حبابی مواجه شده 
به طوری که در آخرین روز هفته گذشته قیمت هر سکه طرح جدید به 
1۴میلیون و 750هزار تومان رسید با این حال طبق نظر کارشناسان این 
قیمت ها واقعی نیست و قیمت سکه هم اکنون یک میلیون تومان حباب 
دارد زیرا قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی در روزهای اخیر نزولی 
بوده است. بر همین اساس به نظر می رسد خریداران در بازار طال، همچون 

خریداران ارز باید مراقب ترکیدن حباب های قیمتی باشند.
محمد کشــتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران دیروز در 
این باره گفت: حباب سکه با توجه به تقاضایی که ایجاد شده به یک میلیون 
تومان رسید و نسبت به ابتدای هفته 520هزار تومان افزایش داشت. حباب 

سکه در ابتدای هفته ۴۸0هزار تومان بود.
او گفت: قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی در هفته گذشته کاهش 
یافت و در روز پنجشــنبه به یک هزار و ۸50دالر رسید که نسبت به اول 

هفته 3۴دالر کاهش داشت. او اضافه کرد: بنابراین در هفته گذشته کاهش 
قیمت انس جهانی طال تأثیری بر بهای فلز زرد در بازار نداشت و افزایش 
قیمت ها تحت تأثیر رشد نرخ ارز بود زیرا قیمت ارز در طول یک هفته 2هزار 

و 270تومان افزایش یافت و درنتیجه قیمت سکه و طال نیز رشد کرد.
او درباره پیش بینی قیمت طال و ارز در هفته جاری گفت: نمی توان وضع 
نرخ ارز در هفته جدید را پیش بینی کرد، اما با مدیریت بانک مرکزی بر بازار 
ارز نمی توان انتظار افزایش قیمت ها را داشت. از سوی دیگر انتظار می رود 
انس جهانی طال نزولی باشــد بنابراین نمی توان تحلیلی از بازار فلز زرد 
داشت. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره آخرین قیمت طال و 
سکه گفت: قیمت هر سکه طرح قدیم با ۸00هزار تومان افزایش هفتگی 
به 13میلیون و 700هزار تومان رسید، سکه طرح جدید با یک میلیون و 
250هزار تومان به 1۴میلیون و ۶00هزار تومان، نیم ســکه با 550 هزار 
تومان افزایش هفتگی به 7میلیون و ۹00هزار تومان و ربع سکه با 550هزار 

تومان افزایش به ۴میلیون و ۹00هزار تومان رسید.
او افزود: قیمت هر مثقال طالی آب شده با 3۶2هزار تومان افزایش قیمت 
هفتگی ۶میلیون و 20هزار تومان و هر گرم طالی آب شده نیز در آخرین 
معامالت یک میلیون و 3۹0هزار تومان بود یعنی ۸۴هزار تومان افزایش 

قیمت هفتگی داشت.

یارانهمستقیمچقدرقدرتخریدخانوارهاراافزایشمیدهد؟
در روزهای پس از واریز یارانه معیشــتی و همزمان با انتشــار قیمت هــای جدید کاالها، 
گمانه زنی هایی  درخصوص ناترازی میزان یارانه با حجم رشد قیمت ها انجام شد و برخی معتقد 
بودند مبالغ واریزی، نمی تواند رشــد قیمت ها را برای چند دهک اول جامعه پوشش دهد. اما 
برآوردهای انجام شده بر مبنای مقایسه قیمت  قدیم و جدید کاالهای اساسی و همچنین میزان 
یارانه دریافتی دهک های مشمول دریافت یارانه نشان می دهد، مبالغ واریزی به حساب خانوارها 
قدرت خرید خانوارها را با وجود افزایش قیمت اقالم پرمصرف، باال برده است. تا پیش از تغییر 
قیمت  اقالم اساسی مبلغ پرداختی یک خانوار 4نفره برای 3کیلو مرغ )96هزار تومان(، یک شانه 
تخم مرغ )35هزار تومان(، 3بطری شیر)40هزار تومان(، 3بطری روغن )42هزار تومان( در ماه 
250هزار تومان بود که با توجه به افزایش قیمت ها این مبلغ به 560هزار تومان خواهد رسید 
یارانه دریافتی دهک های اول تا سوم نفری 400هزار تومان و در مجموع حدود یک میلیون و 500تا 
یک میلیون و 600هزار تومان است. این میزان یارانه قدرت خرید این اقشار را 900هزار تومان باال 

می برد درحالی که هزینه این دهک ها 300هزار تومان افزایش یافته است.

مکث

ذرت گران شد، نخود سبز ارزان
قیمت جدید سبزی های نیمه منجمد و نیمه آماده میادین اعالم 
شد. براســاس نرخ نامه جدید قیمت بیشتر سبزی ها نسبت به 
نرخ نامه اسفندماه تغییری نداشــته و تنها قیمت ذرت شیرین 
۴هزار تومان در هر کیلو باال رفته اســت. همچنین با توجه به 
اینکه از ابتدای بهار باقالی تازه و نخود فرنگی به بازار آمده، قیمت 
لپه باقالی منجمد کیلویی 10هزار تومان و نخود سبز کیلویی 

5هزار تومان کاهش یافته است.

ذرت شیرین 
نیمه آماده
47.000
51.000

سیب زمینی 
نیمه آماده

19.000
19.000

پیاز 
نیمه آماده

13.000
13.000

سبزی 
مخلوط
40.000
40.000

لپّه باقال 
سبز منجمد

65.000
55.000

نخود فرنگی 
سبز

56.000
51.000

لوبیا سبز 
خرد شده

22.000
22.000

کرفس 
خرد شده

14.000
14.000

اسفند 
1400

اردیبهشت 
1401

کیلوگرم/ تومان

تغییر قیمت سوسیس و کالباس
ترکش های افزایش قیمت گوشــت قرمز و مرغ در 
یک ســال گذشــته، فرآورده های گوشتی و مرغی 
را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت. در 7ماه گذشته 
شــرکت های تولیدکننــده سوســیس و کالباس 
تغییراتی در نرخ محصوالت شان ایجاد کرده اند که 
البته در فرآورده های مرغی به دلیل کاهش قیمت 
مرغ، این افزایش کمتر بوده است. میانگین قیمت 
یک کیلو سوسیس یا کالباس درجه یک هم اکنون 
2۸0هزار تومان اســت. انواع ممتاز قیمتی باالی 

300هزار تومان دارند.

میادین

خبر

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
شهریور 1400

اردیبهشت 1401
سولیکو کاله 

80درصد- 500گرمی
56.000
72.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

کاله، ژامبون مرغ 
دودی- 300گرمی

47.000
48.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

سولیکو کاله 
80درصد- 500گرمی

51.000
58.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

کیمبال، فرانکفورتر 
70درصد- 1کیلویی

117.000
120.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

202، کوکتل گوشت 
و پنیر 55درصد- 1 کیلویی

118.000
120.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

آزما، کوکتل 
70درصد- 1کیلویی

122.000
128.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

کامپوره، کوکتل گوشت 
55درصدی- 350گرمی

30.000
31.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

میکائیلیان، هات داگ 
70درصد- 1کیلویی

114.000
146.000

چهره ها

مقایسهقیمتجدیدوقدیمکاالهایاساسی

قیمت قدیم- تومانقیمت جدید- توماننام کاال
15.0008.000شیر پاستوریزه کم چرب 900گرمی- نایلونی

18.00011.000شیر بطری کم چرب یک لیتری
50.00034.000ماست دبه ای کم چرب 2.5کیلویی
37.50020.000پنیر یو اف کم چرب 400گرمی

60.00031.000هر کیلو مرغ

قیمت قدیم- تومانقیمت جدید- توماننام کاال
76.00041.000تخم مرغ شانه 30عددی

63.00014.000روغن مایع 800گرمی پخت وپز
62.00012.000روغن مایع 800گرمی سرخ کردنی

18.00013.200شکر هر کیلو
34.00014.000ماکارونی یک کیلویی

کارشناسان نظر می دهند

ضرورت های حذف ارز ترجیحی
 با وجود مخالفت های برخی گروه های ذی نفع با حذف ارز 
ترجیحی اغلب اقتصاددانان متفق القولند که نظام یارانه ای 
که در طول سال های گذشته شکل گرفته یکی از مهم ترین 
گرفتاری های اقتصاد ایران اســت که زمینه بروز رانت و 
فساد را فراهم کرده است. با تکیه بر داده های آماری اغلب 
اقتصاد دان اعتقاد دارند نظام یارانه ای باید هر چه سریع تر 
اصالح شود. در واقع آنچه اقتصاددانان از آن با نام جراحی 
اقتصادی یاد می کنند همان اصالح نظام یارانه ای و اصالح 
نظام بودجه ریزی اســت. اما این فرایند با دشواری هایی 
در زمان اجرا روبه رو بوده و موجب شده برخی گروه های 
ذی نفع با تکیه به این دشواری ها با اجرای این طرح مخالفت 
و حتی افکار عمومی را متشنج کنند، درحالی که هم فعاالن 
اقتصادی و هم کارشناسان اقتصادی از اجرای این طرح 
حمایت می کنند و بر این باورند که اگرچه ممکن اســت 
در ابتدای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و اصالح نظام 
یارانه ای، برخی قیمت ها در یک مقطع کوتاه با رشد مواجه 
شود اما این اقدام در بلندمدت مانع از تورم های مداوم و 
پیوسته خواهد شد که در طول سال های گذشته به کاهش 

سطح معیشت و قدرت خرید خانوارها منجر شده است.

 سرمازدگی میوه های تابستانه 
زیاد نیست

موج سرمای ابتدای امسال برخی از محصوالت باغی را در مناطقی 
از کشــور تحت تأثیر قرار داد و نگرانی هایی را درخصوص تامین 
میوه های تابســتانه ایجاد کرد که هم اکنون بــا عرضه به موقع 
میوه های نوبرانه در کشــور این نگرانی ها کاهش یافته، اما گفته 
می شــود درخصوص محصول پسته، آســیب وارده نسبتا باال 
بوده است. به گزارش همشهری، در هفته های اول فروردین ماه 
تصاویری از برافروختن آتش در باغات پسته استان کرمان برای 
جلوگیری از سرمازدگی محصوالت این درختان در فضای مجازی 
منتشر شد که از احتمال کاهش برداشت این محصول طی امسال 
خبر می داد. رئیس انجمن پسته ایران به تازگی سطح آسیب وارده 
به باغات پسته را بیش از 50درصد اعالم کرده و از کاهش تولید این 
محصول خبر داده است. به گفته محمد صالحی، 2 سال پی درپی 
سرمازدگی بهاره محصول پسته را از بین برد و هزینه های زیادی را 
به کشاورزان تحمیل کرد؛ با این حال150هزار تن پسته در سال 

گذشته تولید شد.
نایب رئیــس اتحادیه کشــوری باغــداران در گفت وگو با 
همشهری با اشاره به ســرمازدگی هایی موردی در برخی 
از مناطق کشــور طی نخستین ماه امســال گفت: 2 دوره 
سرمازدگی در تمام مناطق کشور آسیب هایی به تولیدات 
باغی وارد کرد که این آســیب ها بســته به  شــدت سرما و 
مقاومت درختان به طور پراکنده بین 30تا 50درصد برآورد 
شده است. به گفته مجتبی شــادلو، آسیب سرما در ابتدای 
بهار بیشتر در اقلیم نیمه گرمســیری رخ داد و به درختان 
زودگل ده آســیب وارد کرد کــه درختان پســته را نیز در 
استان کرمان شامل می شد. به جز پسته، درختان میوه های 
هسته دار شامل زردآلو، آلو، هلو، شــلیل و بادام نیز از موج 

سرمای نخستین روزهای سال تا حدودی آسیب دیدند. 

حمید کاشانی
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم گذار

 حــذف ارز ترجیحــی در آینده بــا توجه به 
اختالف ارز به نفع صنعت اســت. حذف 
ارز ترجیحــی کاری بود که باید در ۲ســال 
گذشــته که اختالف ارز کمتر بــود، انجام 
می شــد. افزایش بهره وری و بهتر شــدن 
تولید با حذف ارز ترجیحی رقم می خورد. 

سیدرضا فاطمی امین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت 

 مصــرف روزانه روغن درکشــور 4هزار تن 
است که در روز پنجشنبه 4هزار تن روغن 
تولیــد و روز جمعــه نیــز 3هــزار و 500تــن 
روغن تولید می شود. برای روز شنبه نیز با 
تولیدکنندگان هماهنگ شده تا تولید را 
به 5هزار تن افزایش دهند. روز پنجشنبه 
وزارت جهادکشــاورزی 80هزار تن روغن 
خــام در بیــن کارخانه هــای تولیدکننــده 

توزیع کرده است.

حبیب اسداله نژاد 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی

حــذف ارز ترجیحــی ســبب می شــود از 
هدررفت سرمایه های ملی جلوگیری شود 
و افزایــش بهــره وری در تولیــد را به دنبال 
در  تولیــد  داشــت.همچنین  خواهــد 
واحدهای مرغداری با حذف ارز ترجیحی 

اقتصادی تر خواهد شد.

سیدمحمدرضا بنی طبا
 سخنگوی صنایع فراورده های لبنی 

حذف ارز ترجیحی به رقابتی شدن زنجیره 
صنعت لبنی منجر می شــود. نتیجه این 
رقابتی شدن افزایش بهره وری خواهد بود 
و تولید شــیر خام با کیفیت بیشتر انجام 
خواهد شــد بنابر این حــذف ارز ترجیحی 
و رقابتی شــدن کل زنجیره تولید صنایع 

لبنی به نفع مصرف کننده خواهد بود.

محمد قربانی
معاون وزیر جهادکشاورزی

در اصالح یارانه آرد فوریت وجود داشت. 
یارانه ای که در حــوزه آرد به بخش صنف 
و صنعت می دادیم از جیــب مردم خارج 
می شــد و به مصرف کننده خارجی تعلق 
می گرفت. بــا اصــالح نظــام یارانــه ای به 
مرور چرخه فســاد و رانت جمع می شــود 
و شــرایط بــرای مردم بهتــر خواهد شــد و 
مردم آن زمــان متوجه می شــوند که این 
کار درســت و منطقــی بوده اســت وقتی 
کم کــم در مســیر ریل گــذاری اقتصــادی 
دولت قــرار بگیریــم نتایج آن بــرای مردم 

کامال مشخص خواهد شد.

بهزاد رحیمی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

هیچ کس نمی تواند نقش ارز 4۲00تومانی 
را در فساد و رانت منکر شود، روشن است 
که یــک عــده از این وضــع سوءاســتفاده 
کرده انــد. چنانچــه بهینه ســازی پرداخت 
یارانه ها به درستی مدیریت شود و مردم 
هــم ضــرورت آن را درک کننــد، بــدون 
شــک در درازمدت نتیجه مثبتی را شاهد 
خواهیــم بــود. ناکارآمدی هــا در توزیع ارز 
4۲00توماني سبب شده، نتیجه آن عکس 
شــود. به این معنا، به جای آنکه پرداخت 
این ارز در سبد خانوارمصرف کننده تأثیر 
مثبت گــذارد، بیشــتر حــال واســطه ها را 
خــوب کــرده و بــر شــرایط تولیدکننــده و 
مصرف کننــده نهایی یــا تغییــری به وجود 
نیاورده یا اگر هم تأثیری داشته، در جهت 

منفی بوده است.

محمد مخبر 
معاون اول رئیس جمهوری:

در آزادسازی و متناسب سازی و جهت دار 
کردن ارز های یارانه از جمله 4۲00 تومانی 
ناچار بودیم و این زیر نظر قانون بود و باید 
ایــن هدفمنــدی و آزاد ســازی را اجــرا مــی 
کردیم، این کار در اختیــار خود دولت نبود 
که انجام بدهد یــا ندهد ، الزامــات بودجه 
ای بود که بایــد این کار انجام مــی گرفت . 
همکاران مــا در دولت محاســبات دقیقی 
انجام دادند که کاالهایی مانند مرغ، شیر 
و روغن چه قیمتی داشته باشــد و با توجه 
به تحلیلی که رونــد اقتصــادی و الزامات و 
عوامل موثر بر قیمــت اقالم داشــت، این 

قیمت ها تعیین شد.
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ایران-کانادا قطعی شد
اولین حریف دوستانه تیم ملی  

در مسیر آماده سازی جام جهانی
 باالخره مشخص شد

20

شاید آرسنال حسرت لیگ قهرمانان 
اروپا را 7ساله کند و سون به عنوان  اولین 
آسیایی کفش طالی لیگ جزیره را ببرد

معروف؛ ستاره جـام معروف هاجنگ سهمیه در لندن
 جام باشگاه های والیبال آسیا از امروز در تهران
 آغاز می شود. حضور ستاره های بزرگ جهان 

این جام را جذاب تر از همیشه کرده است

1819

 روز مانده تا 
جام جهانی

هفته بیست وهفتم لیگ برتر فوتبال ایران امشب 
برگزار می شود تا فقط 3هفته دیگر تا پایان این 
مسابقات باقی بماند. فاصله 6امتیازی استقالل 
و پرســپولیس در صدر جدول و قوانین مربوط 
به بازی رودرروی ایــن دو تیم که باالخره چند 
روز قبل به طور قطعی اعالم شــد، این فرصت 
را به اســتقالل داده تا در صــورت پیروزی در 
بازی امشــب و شکست پرســپولیس، همین 
هفته تکلیــف قهرمانی را مشــخص کند. البته 
احتمال رخ دادن این اتفاق در بازی های امشب 
کمتر از 20درصد اســت اما با توجه به تثبیت 
برتری اســتقالل در بازی رودررو، قطعی شدن 
قهرمانی این تیم در هفته آینــده اتفاق دور از 
ذهنی نخواهد بود. بازی های امروز از ساعت18 
با جدال هــوادار و فجرسپاســی در تهران آغاز 

می شود.

  هوادار- فجرسپاسی
خطر سقوط برای فجرسپاسی هر روز جدی تر 
می شود. این تیم هفته قبل باید رقیب اصلی اش 
یعنی نفت مسجدســلیمان را در شیراز می برد 
که موفق نشــد و حاال به معجزه نیاز دارد. تیم 
شــیرازی صاحب ضعیف ترین خط حمله لیگ 
و تنها تیمی است که نتوانسته گل های زده اش 
را دورقمی کند. این خط حمله ناکام امروز باید 
به مصاف یکی از خطوط دفاعی برتر لیگ برود. 
هوادار اگرچه هفته گذشته برای نخستین بار در 
این فصل 3گل خورد اما همچنان یکی از 3خط 

دفاعی برتر لیگ را دارد.

  نفت مسجدسلیمان- نساجی
به قول یکی از بازیکنان نساجی، بعد از قهرمانی 
در جام حذفی انگار فصل برای این تیم به پایان 
رسیده است. نســاجی چی ها که هفته گذشته 
ناگهان ســرمربی قهرمان جام حذفی را برکنار 
کردند، انگیزه چندانی برای کســب امتیاز در 
لیگ ندارند، اما برعکس آنها نفت مسجدسلیمان 
نیاز مبرمــی به امتیازات باقیمانــده دارد. نفت 
برای بقا در رقابت با فجرسپاســی و شهرخودرو 
است و البته شانسش از آن دوتیم بیشتر است. 
همین بازی می تواند بین مسجدســلیمانی ها و 
رقبا به اندازه کافی فاصله بیندازد و بقا را کامال 

میسر کند.

  آلومینیوم- صنعت نفت آبادان
آلومینیــوم و صنعت نفت در میانــه جدول جا 
خوش کرده اند و فقط یک امتیــاز با هم فاصله 
دارند. 2تیم نه شــانس صعود به رتبه  ای باالتر 
از هفتم دارنــد و نه خطر ســقوط آنها را تهدید 
می کند. جنگ امشــب آنها جنگ بر سر امتیاز 
نیســت، بلکه جنــگ حیثیتــی و کل کل بین 
سرمربیان استقاللی 2تیم است. مهدی رحمتی 
زمانی در اســتقالل زیر نظر علیرضا منصوریان 
بازی می کــرد و همه از مســمومیت رابطه آنها 
باخبر بودند. جدال لفظی آنها روی خط برنامه90 
و خنده های عجیب عضو هیأت مدیره استقالل در 
میانه آن دعوا هنوز از یاد کسی نرفته است. امشب 
هم مصاحبه های بعد از بازی می تواند همان قدر 

سرگرم کننده و طنزآمیز باشد. از دست ندهید.

  مس رفسنجان- گل گهر
دربی استان کرمان بین 2تیمی است که به لحاظ 
مالی جزو تیم هــای برخوردار لیگ محســوب 
می شوند. بازی رفت این دو تیم زیبا و پرگل از آب 
درآمد و با تساوی 2-2 به پایان رسید. امشب اما در 
زمین مس، 2تیم عالوه بر کل کل های قبلی یک 
رقابت هم بر سر رسیدن به پله چهارم دارند. تنها 
رقیب این دو تیم در راه چهارم شدن، فوالد است 
که امشب بازی ســختی با صدرنشین دارد. پس 
2تیم کرمانی امشب شــانس زیادی برای صعود 

در جدول دارند.

  فوالد- استقالل
یکی از 2بازی مهم امشــب که ازقضا هردو قرار 
است بدون تماشاگر برگزار شوند! در میان 4بازی 
باقیمانده اســتقالل، این بازی شاید سخت ترین 
باشد، چون در شهر اهواز امتیازگرفتن از فوالد کار 
بسیار سختی است. اما وقتی سازمان لیگ اعالم 
کرد این مســابقه بدون تماشاگر برگزار می شود، 
کمی از سختی کار برای شاگردان مجیدی کاسته 
شــد. ســازمان لیگ البته یک خبر خوب دیگر 
هم برای آبی ها داشــت؛ این تیم با توجه به گل 
زده در دربــی تهران، برنده بــازی رودررو مقابل 
پرسپولیس شناخته شد و در صورت مساوی شدن 
امتیازاتش با سرخپوشــان باز هم قهرمان لیگ 
خواهد شد. به این ترتیب استقالل برای قهرمانی 
فقط 6امتیــاز دیگر نیاز دارد و اگر پرســپولیس 
امشب هر سه امتیاز بازی با ســپاهان را از دست 
بدهد، 3امتیاز بازی با فوالد هــم برای قهرمانی 
آبی پوشان کافی خواهد بود. البته فرهاد مجیدی 
احتماال به پیروزی و 3امتیاز فکر نمی کند. او همین 

که بتوانــد بدون باخت 
از اهواز برگردد و رکورد 

شکســت ناپذیری اش را حفظ کند کامال راضی 
خواهد بود.

تیتر یک

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

برنامه بازی

لیورپول

چلسی
20:15

جام حذفی انگلیس

ادامه  
درصفحه18  

پخش زنده روز

پرسپولیس

نفت مسجد سلیمان

مس رفسنجان

سپاهان

نساجی

گل گهر

21:50

19:30

19:30

فوالد

هوادار

آلومینیوم

شهرخودرو

استقالل

فجر سپاسی

صنعت نفت آبادان

پیکان

19:45

18:00

19:30

20:00

لیگ برتر ایران - هفته 27

ذوب آهن

تراکتور
20:00

نقطه جوش لیگ
در هفته بيست وهفتم ليگ برتر امشب پرسپوليس و استقالل 
بدون تماشاگر به مصاف تيم های سوم و چهارم جدول می روند

پیش بازی
هفته
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االن اسکوچیچ چه کار کند؟

شما را مصدوم می کنیم

حاال بیا قبول کن!

بعد از مصدومیت شدید وحید امیری 
که منجر به عمل جراحی و دوری 
چند ماهه او از میادین شد، زمزمه 
نارضایتی پرسپولیسی ها از دعوت 
پرشمار بازیکنان شان به اردوی تیم 
ملی دوباره شدت گرفت. البته قرمزها 
قبال هم این مســئله را علنی کرده بودند. حاال فــارغ از اینکه 
سهم خود باشگاه و مخصوصا کادر فنی در تشدید مصدومیت 
امیری چه بوده، باید پرســید ســرمربی تیم ملی در قبال این 
نارضایتی ها چه می تواند بکند؟ خب یعنی االن اسکوچیچ نباید 
از پرسپولیس کسی را به اردو دعوت کند؟ یا باید چهارچشمی 
مراقب باشد بازیکنان این تیم مصدوم نشوند؟ بامزه تر این است 
که استقاللی ها هم شکایت دارند که چرا بازیکنان کمی از این 
تیم به اردو دعوت می شود. خالصه که وضعیت عجیبی است. هر 

تصمیمی گرفته شود، باالخره یک عده شاکی می شوند.

به نظر می رســد کادر فنی و پزشکی 
پرســپولیس باید یک شعار جدید 
برای خــودش انتخاب کند؛ یکی 
چیزی توی این مایه ها: »هر کجای 
دنیا که باشید شما را پیدا و مصدوم 
می کنیم.« تعداد مصدومان پرسپولیس 
آنقدر زیادشده که حسابش از دست همه در رفته است. شما هر 
سایت و خبرگزاری و صفحه ای را که رفرش کنی، احتمال قابل 
توجهی وجود دارد یک خبر در مورد مصدوم جدید پرسپولیس 
ببینی. تازه ترین آسیب دیده سرخ ها هم محمد شریفی است؛ 
هافبکی که در یــک مقطع کوتاه در این فصــل مورد اعتماد 
قرار گرفت، اما باز مثل بقیه جوانان پرسپولیس برگشت روی 
نیمکت. درحالی که پرسپولیسی ها درست و حسابی هم تمرین 
نمی کنند، معلوم نیســت کی و چطور همسترینگ شریفی 

آسیب دیده و به همین علت او بازی با سپاهان را از دست داد.

این روزها شــایعات زیادی در مورد 
آینده کادرفنی ســپاهان به گوش 
می رســد. خیلی هــا می گویند 
محــرم نویدکیا رفتنی اســت و 
گمانه زنی های زیــادی هم در مورد 
جانشــین او وجود دارد. در این میان 
محمدرضا ساکت گفته: »حضور برانکو و کی روش روی نیمکت 
سپاهان را تکذیب می کنم.« آقا حاال کمی بیشتر به این دو گزینه 
فکر کن، شاید راضی شدی یکی از اینها را بیاوری. اینقدر زود دل 
برانکو و کی روش را نشکن و بگذار الاقل 4 روز با احتمال حضور در 
سپاهان دلخوش باشند! انصافا کسی که شایعه حضور این دو نفر 
در اصفهان را سر زبان ها انداخت، ذهن خیلی خالقی داشته است. 
کی روش که به قول قدیمی ها با شاه هم فالوده نمی خورد. از این 
طرف برانکو هم با فدراسیون فوتبال عمان قرارداد دارد و شایعه 

بازگشتش به پرسپولیس را نیز تکذیب کرده است.

در آستانه شروع هفته بیست وهفتم لیگ 
برتر ایران، ســعید صادقی از تیم گل گهر 
همچنان صدر جدول رده بندی بازیکنان 
را در سایت متریکا به خود اختصاص داده 
است. بهترین بازیکن لیگ برتر از نگاه آنالیزورهای متریکا، عنوانی است 
که در فصل جاری بین دانیال اســماعیلی فر )سپاهان(، سعید صادقی 
)گل گهر( و گاهی مهدی مهدی پور )استقالل( دست به دست شده اما در 
2هفته اخیر این سعید صادقی است که با میانگین امتیاز 7.30دوباره به 
صدر برگشته است. صادقی 2هفته قبل با توجه به نمایش ضعیف دانیال 
اسماعیلی فر در بازی سپاهان- استقالل توانست از او سبقت بگیرد. در 
هفته گذشته اما دانیال نمایش خوبی داشت و با نمره7.71 بهترین بازیکن 
دیدار پیکان- سپاهان شد. در این هفته سعید صادقی نمره6.63 گرفت اما 
باز هم معدل امتیازاتش آنقدر افت نکرد که صدرنشینی را از دست بدهد.

بعد از ســعید صادقــی که بــا میانگین 
امتیاز7.30 بهترین بازیکن لیگ اســت، 
رتبه های دوم و ســوم در جدول بازیکنان 
به ترتیب به مدافعان راست و چپ سپاهان 
رسیده است. دانیال اسماعیلی فر با نمره7.27 دوم است و امید نورافکن 
با میانگین7.26 در رتبه سوم قرار دارد. بعد از اینها تازه به بازیکنان برتر 
پرسپولیس و استقالل می رسیم که رتبه ای بهتر از چهارم و پنجم به دست 
نیاورده اند. مهدی ترابی با میانگین نمره7.25 بهترین بازیکن پرسپولیس 
و چهارمین بازیکن برتر لیگ بوده و مهدی مهدی پور هم با اختالفی ناچیز 
نسبت به ترابی در رتبه پنجم قرار گرفته است. در رتبه ششم هم دوباره به 
نام بازیکن سپاهان می رسیم؛ گئورگی گولسیانی که با نمره7.17 بهترین 

بازیکن خارجی لیگ هم هست.

امــا در جــدول دروازه بان هــای لیــگ 
بیست ویکم که براساس امتیازات متریکا 
مرتب شــده اســت، محمدرضا اخباری 
همچنان با میانگین امتیاز7.18 در صدر 
قرار دارد و رکورددار کلین شیت این فصل در تعقیب اوست. سیدحسین 
حسینی در این فصل 14بازی اش را برای استقالل با کلین شیت به پایان 
رسانده است. اما از لحاظ امتیازات فنی با نمره7.12 رتبه دوم دروازه بان ها 
را در اختیار دارد. باالتر از او محمدرضا اخباری کاپیتان تراکتور نشسته 
که در این فصل خیلی بیشتر از سایر رقبا تحت فشار قرار گرفته و میانگین 
مهارهایش در هر مسابقه )3.3( بیشتر از همه دروازه بان هاست. بعد از این 

دو نفر، محسن فروزان از گل گهر با امتیاز 7.09 رتبه سوم را دارد.

پرسپولیس و سپاهان در حالی باید امشب در سیرجان به مصاف 
هم بروند که ابتدا گفته می شــد شــهریار مغانلو از حضور در این 
مسابقه محروم اســت، اما بعد معلوم شــد چنین چیزی صحت 
ندارد. به هر حال شــهریار در میدان حاضر خواهد بود و رودرروی 
همبازیان سابقش قرار می گیرد تا یک نبرد خاص رقم بخورد. حتما 
می دانید که جدایی مغانلو از پرسپولیس چندان بی حاشیه نبود و 
اقدام این بازیکن به پاک کردن تصاویرش با پیراهن سرخپوشان 
از اینستاگرام، حسابی هواداران را خشمگین کرد. البته مغانلو در 
بازی رفت هم برابر پرســپولیس قرار گرفت، اما محرم نویدکیا در 
کمال کج سلیقگی او را نیمکت نشین کرده بود و صرفا در نیمه دوم 
به زمین فرستاد. به هر حال تقابل مغانلوی پرتالش و فرصت طلب 
با ساختار دفاعی متزلزل پرسپولیس جذابیت های خاص خودش 
را دارد. سرخپوشــان این فصل در مهار مهاجمان سطح پایین تر 
هم موفق نبودند، بنابراین کار بسیار سختی مقابل شهریار دارند؛ 

مخصوصا که این بازی شامل آخرین کورسوی آنها برای دستیابی 
به مقام قهرمانی هم می شود.

در عین حال اما این دوئل می توانست در شرایط بسیار بهتری برای 
دوطرف رخ بدهد؛ جایی که پرسپولیس مثل فصول گذشته شانس 
بیشتری برای قهرمانی داشته باشد و نیز شهریار مغانلو هم به کفش 
طال نزدیک تر باشد. شاید جالب باشد بدانید که مغانلو همین حاال 
با 9گل زده، آقای گل بدون پنالتی لیگ برتر اســت، چرا که همه 
نفرات باالی سر او یعنی گادوین منشا، کوین یامگا و لوسیانو پریرا 
کمتر از 9گل در جریــان بازی زده اند. مغانلــو همچنین بهترین 
گلزن ایرانی لیگ برتر هم هست. با این همه، شاید او می توانست 
شرایط بهتری داشــته باشــد، اگر محرم نویدکیا از ابتدای فصل 
به طور مستمر از این مهاجم در ترکیب اصلی استفاده می کرد. در 
مجموع جدایی مغانلو و پرسپولیس به سود هیچ کدام از آنها نشد؛ 
نه جای خالی شهریار در جمع سرخ ها پر شد و نه مغانلو در سپاهان 
وضع خیلی بهتری نسبت به پارســال پیدا کرد. شاید اگر او امروز 
عضو پرســپولیس بود، فاصله کمتری تا آقای گلی لیگ داشت. به 
هر حال بخشی از زمان شهریار در سپاهان صرف تطبیق یافتن با 

شرایط جدید شد.

نكته بازی
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نقطه جوش لیگ
  شهرخودرو- پیکان 

شــکل بازی شــهرخودرو در 
هفته های اخیر کامال بهبــود یافته و این تیم مقابل 
استقالل هم مقاومت تحســین برانگیزی داشت. اما 
بازی های باقیمانده مشهدی ها آنقدر سخت است که 
شاید درنهایت باعث سقوط این تیم شود. شهرخودرو 
امشب میزبان تیمی است که در 8بازی اخیر پیروز 

نشده و در 6بازی اخیرش هم گلی نزده است.

  ذوب آهن- تراکتور 
تراکتور با ســاغالم کامال جان گرفته و 2بازی اخیر 
خانگــی اش را برده اســت. ذوب آهن امــا از 3بازی 
اخیرش فقط یک امتیاز گرفته که این تک امتیاز هم 
هفته قبل مقابل پرسپولیس به دست آمد. تارتار که 
با متوقف کردن پرســپولیس پاسخ محکمی به تمام 
اتهامات و حواشــی پیرامون خودش داد، امشب در 
میزبانی از تراکتور به دنبال شکستن طلسم پیروزی 
است. ذوب آهن 3هفته است نبرده و تراکتور 3هفته 

است نمی بازد.

  پرسپولیس- سپاهان
و اما گل سرســبد بازی های این هفته؛ جدال سنتی 
زردها و قرمزها البته بدون حضور هواداران 2تیم است 
که به خون همدیگر تشنه اند. پرسپولیس امیدوار بود 
در سیرجان با حضور تماشاگرانش از سپاهان میزبانی 
کند اما شورای تامین اجازه حضور تماشاگران را در این 
مسابقه هم نداد تا شانس قرمزها برای برتری پایین تر 
بیاید. پرســپولیس تقریبا قهرمانی را از دست داده و 
فاصله این تیم با رتبه سوم نزدیک تر از فاصله اش با صدر 
جدول شده است. اگر ســپاهان امروز بازی مستقیم 
را ببرد، شانس نایب قهرمانی اش را زنده خواهد کرد. 
اما اگر پرسپولیس پیروز شــود هم امیدهایش برای 
قهرمانی را زنده  نگه می دارد و فقط نایب قهرمانی  اش را 
از گزند اصفهانی ها دور کرده است. نتیجه مساوی هم 
که محتمل ترین نتیجه است و البته حاصلی برای 2تیم 
نخواهد داشت. این دوئلی میان لوزرهای اسم ورسم دار 
فصل جاری است؛ 2تیمی که فقط قهرمانی راضی شان 
می کرد و حاال قرار است ناراضی ترین باالنشین های 

لیگ21 باشند.

ایران-کانادا قطعی شد
اولیــن حریف دوســتانه تیــم ملی در مســیر 
آماده ســازی جام جهانی باالخره مشخص شد. 
براساس اعالم فدراســیون فوتبال، کانادا یکی 
از تیم های حاضر در جام جهانی قطر، نخســتین 
حریف دوســتانه تیم ملی خواهد بود. کانادا تیم 
سی و هشتم رنکینگ فیفاســت و در جام جهانی 
با مراکش، کرواسی و بلژیک همگروه شده است. 
این تیــم در مقدماتی جام جهانــی عملکردی 
فوق العاده داشــت و باالتر از مکزیــک و آمریکا 
به عنوان تیم اول جواز حضور در قطر را به دست 
آورد. کانادایی هــا در مقدماتــی مقابل مکزیک 
و آمریکا شکســت ناپذیر بودند و پس از متوقف 
کردن این تیم ها در دور رفت، در دور برگشــت 
هر دو تیم را شکســت دادند. تقابل ایران و کانادا 
از ساعت16 به وقت محلی، 3:30 بامداد به وقت 
ایران روز 15خرداد انجام می شــود و بلیت های 
این مسابقه از 24اردیبهشت به فروش می رسد. 
 شــاگردان جان هردمان در مجموعه ورزشــی

 BC PLACE در شــهر ونکوور واقع در استان 
بریتیش کلمبیا از تیم ملی ایران میزبانی خواهند 
کرد. فدراسیون فوتبال در شــرایطی نخستین 
حریف تدارکاتی تیم ملی را مشــخص کرده که 
ســایر تیم های آســیایی حاضر در جام جهانی 
از هفته هــا قبــل، 3 حریــف دوســتانه خود را 
شــناخته اند. برای مثال کره جنوبی قرار است با 
برزیل، شیلی و پاراگوئه بازی دوستانه برگزار کند 
و عربستان هم در مســیر جام جهانی با کلمبیا، 

ونزوئال و اکوادور بازی دوستانه خواهد داشت.

ادامه از 
صفحه 17

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

3592660-26179استقالل1

26159237181954پرسپولیس2

26147537162149سپاهان3
2611962419542فوالد4
26118735241141مس رفسنجان5
2691252825339گل گهر6
33-2671272222پیكان7

432-2688102024صنعت نفت آبادان8

432-2695121822ذوب آهن9

231-2671091618هوادار10

431-2661371620آلومینیوم اراک11

828-2651382129نساجی12
724-2659122128تراکتور13

1919-26310131130نفت مسجد سلیمان14
1517-2621113924فجر سپاسی15
2215-2629151537شهر خودرو 16

دوئل بر سر آینده شغلی
جدال یحیی گل محمدی و محرم نویدکیا از یک دیدگاه متفاوت

بهروز رسایلی| تقابل پرسپولیس و سپاهان همیشه جذاب 
است؛ حتی اگر بر سر جام نباشد. واقعیت آن است که کار 
پرسپولیس برای کسب ششــمین قهرمانی پیاپی بسیار 
سخت شده و اتفاقات عجیبی باید دست به دست هم بدهد 
تا سرخ ها جام بگیرند. این اما دلیل نمی شود که آنها جدال 
با سپاهان را دست کم بگیرند. اوال که این بازی همیشه برای 
هواداران حیثیتی بوده و ثانیا، امروز شــرایط طوری است 
که یحیی گل محمدی و محرم نویدکیا، ســرمربیان 2 تیم 
برای آینده شغلی خودشان هم که شده باید از این بازی و 3 

مسابقه بعدی بیشترین امتیازات را بگیرند.

  محرم؛ می خواهم زنده بمانم
با هیچ متر و معیاری نمی توان عملکرد این فصل محرم نویدکیا 
روی نیمکت سپاهان را مثبت و موفقیت آمیز ارزیابی کرد. بعد از 
نایب قهرمانی فصل گذشته، انتظارات از تیم او باال بود، مخصوصا 
که سپاهان واقعا پرمهره است. محرم اما آسیا و جام حذفی را از 
دست داد و در لیگ هم به جایی نرسید. حتی 3 امتیازی که به 

شکل معجزه وار در پرونده گل گهر سیرجان به سپاهان افزوده 
شد هم شرایط این تیم را تغییر نداد. نوسانات زیاد سپاهان، از 
مدت ها پیش طالیی پوشان را از کورس قهرمانی دور کرد. اگرچه 
هنوز خیلی از هواداران به نویدکیا عالقه دارند، اما امروز هزینه 
انتقاد از محرم در اصفهان پایین آمده و پیشکســوتان زیادی 
عملکرد او را زیر سؤال می برند. پس در چنین شرایطی بقا روی 
این نیمکت جذاب برای نویدکیا راحت نیست و بستگی زیادی به 
نتایج آینده دارد. اگر او پرسپولیس را ببرد و در ادامه حتی مکان 
دوم جدول را از چنگ سرخ ها در بیاورد، می تواند برای خودش 
شانس ادامه همکاری قائل باشــد. به هر حال 2 نایب قهرمانی 
در 2 فصل کمی دلگرم کننده اســت، اما اگر قرار به ناکامی در 
 یک بازی بزرگ دیگر باشد، کار برای محرم واقعا سخت خواهد

 شد.

 یحیی؛ وجهه ات را حفظ کن
در این مدت هر زمان شــایعه جدایی یحیــی گل محمدی از 
پرسپولیس داغ می شد، از ســپاهان به عنوان گزینه اول حضور 

او یاد می کردند. یحیی تا به حال بارها و بارها در دنیای شایعات 
سرمربی سپاهان شــده و خب به هر حال این زوج چندان هم 
نامتناســب به نظر نمی رســند. حاال بیایید فرض کنیم امشب 
سپاهان موفق به شکست پرسپولیس شــود و در ادامه راه هم 
جای این تیم را در رده دوم بگیرد؛ آیا در اصفهان کســی قبول 
خواهد کرد نویدکیا برود و مربی پایین تر از او جایش را بگیرد؟ 
واضح اســت که کار دشوار خواهد شد. شــاید یحیی قهرمانی 
را از دســت داده باشــد، اما برای حفظ وجهه اش هم که شده 
باید فصل را با بهترین نتایج ممکن به پایــان ببرد. پیروزی بر 
سپاهان و نایب قهرمانی با حداقل فاصله نسبت به صدر جدول 
حتی می تواند گروهی از مخالفان گل محمدی درون مجموعه 
پرســپولیس را ســاکت کند و او را روی صندلی اش نگه دارد. 
یحیی متهم است به اینکه در مســابقات بزرگ کارایی زیادی 
ندارد. از این منظر هم دیدار با ســپاهان یک محک جدی برای 
سرمربی سرخ هاســت. پس برای »آینده شغلی« خودشان هم 
که شــده، این دو مربی با حداکثر توان در مســابقه مهم امروز 

حاضر خواهند شد.

تقابل فوالد و اســتقالل در هفته بیست وهفتم لیگ برتر، 
حساسیت های بسیار زیادی دارد. کسب نتیجه الزم در 
این بازی شاید مهم ترین گام استقالل در مسیر کسب 
عنوان قهرمانی باشــد، اما موضوع برای فوالد از جهت 
دیگری اهمیــت دارد. آنها با 42امتیــاز در رده چهارم 
جدول قرار دارند و بعید اســت که به 3 رتبه نخســت 
دسترسی داشته باشــند. با این حال جواد نکونام عالوه 
بر روحیه برتری جویی که دارد، بــرای پیروزی در این 
مسابقه از یک انگیزه دیگر هم سود می برد؛ خواباندن 

مچ فرهاد مجیدی!
عالم و آدم می دانند که روابط فرهاد و جواد خوب 
نیست؛ چه در دوره بازی و جنجال های مربوط 
به بازوبند کاپیتانی استقالل و چه در زمان 
مربیگری که خاطرات مربوط به جنگ 
لفظی آنها هنوز کهنه نشده است. حاال 
اما مجیدی در آســتانه کسب عنوان 
قهرمانی در لیگ برتر است و نکونام 
می تواند با شکســت او، حسابی در 

کانون توجهات قرار بگیرد. تنها خط تیره جدول رده بندی 
در ستون تعداد شکست های استقالل درج شده و اگر آبی ها 
بتوانند فصل را در همین وضعیت به پایان برسانند، به تنها 
قهرمان بی شکست تاریخ لیگ برتر تبدیل خواهند شد. این 
افتخار بزرگی است و به همین نسبت، کسی هم که بتواند 

مانع از ثبت آن شود، دستاورد مهمی کسب کرده است.
جواد نکونام در این فصل در حد مقدور عملکرد خوبی 

داشته است.
 او سوپرجام را از پرسپولیس برد، در لیگ به وضعیت 
فوالد سر و ســامان داد و در آســیا هم تیمش را به 
مرحله حذفی رساند. بنابراین تا پایان این فصل قله 
مهم دیگری برای فتح کردن باقی نمانده، اال همین 
پیروزی بر اســتقالل. قطعا نکونام بســیار مشتاق 
اســت توانایی های فنــی اش را در تقابــل با فرهاد 
مجیدی ثابت کند. اتفاقا این دو نفر در عین تضادها، 
شخصیتی شبیه هم دارند و کمی »خودستایی« در 
وجود هر دوی آنها دیده می شود. پس مهم است که 

امروز در اهواز چه کسی پیروز شود.

آخرین وسوسه جواد
ثبت نخستین شکست استقالل، می تواند کارنامه این فصل نکونام را غنی تر کند



19
2 3 0 2 3 6 0 2   شنبه  24 اردیبهشت 1401    شماره  8495  

جهان

سال بدون جام
 یووه برای نخستین بار ظرف 12سال

 در یک فصل هیچ جامی نبرد
با جدایی کریستیانو رونالدو از یوونتوس هم او ضرر کرد، هم یووه. هر دو 
این فصل را بدون جام به پایان بردند که برای هر دو طرف بی سابقه بود. 
اینترمیالن برای اولین بار توانست در فینال جام حذفی ایتالیا یوونتوس 
را ببرد و قهرمان شود. این مهم پس از کام بک یووه و تساوی 2-2 این 
تیم در وقت قانونی به دست آمد و اینتر با گل های پریشیچ در وقت های 
اضافه موفق شــد 4 بر 2 بازی را ببرد و برای هشتمین بار قهرمان کوپا 
ایتالیا شود. یووه 2 فینال قبلی را در سال های 1۹۵۹ و 1۹۶۵ با نتایج 
4بر یک و یک بر صفر برده بود. این دیدار حاشیه های زیادی برای یووه 
در بر داشــت. کیه لینی خداحافظی کرد، پاول نــدود در رختکن علیه 
آلگری حرف زد و با بونوچی دعوا کرد و ســپس هم با آنیلی درگیری 
شدیدی داشت، یعنی همزمان با ســرمربی، کاپیتان و مالک باشگاه 
درگیر شــد. به هر حال همانطور که از مدت ها قبل عنوان شده، ندود، 
اسطوره باشگاه و مدیر ورزشی از آلگری متنفر است اما کسی که می ماند 
سرمربی است و نه او. ماسیمیلیانو آلگری به دلیل رفتار ناشایست علیه 
نیمکت حریف و اعتراض شدید نسبت به داور، 10 هزار یورو جریمه و 
یک بازی از حضور روی نیمکت یوونتوس محروم شد. آلگری خودش 
گفته: »بازیکن اینتر توپ را به سمت من شوت کرد و من از سوی داور 

اخراج شدم.« 
   یوونتــوس بــرای نخســتین بار در 12 ســال اخیــر و از فصل 
11-2010 در یک فصل موفق به کســب هیچ جام قهرمانی نشــد. 
اینتر هم برای نخســتین بار از فصل 11-2010 قهرمان رقابت های 

کوپاایتالیا شد.
   اینتر جمعا به میالن و یوونتــوس 7گل در فاصله 20 روز در کوپا 
ایتالیا زد و سوپرجام را فتح کرد. این سومین برد اینتر در داربی ایتالیا 

مقابل یوونتوس در این فصل بود.
   جورجیو کیه لینی، کاپیتان ۳7 ســاله یوونتوس در پایان فینال 
کوپاایتالیا اعالم کرد در انتهای فصل، بیانکونری را پس از 17 ســال 
ترک خواهد کرد. از لیگ MLS به عنوان مقصد اصلی او یادشــده 
است. این پایان تلخی برای یکی از بهترین مدافعان 2 دهه اخیر فوتبال 
جهان بود؛ فصلی که بدون جام برایش تمام شــد. دیباال هم به پایان 
دورانش در یوونتوس نزدیک شد. او در انتهای فصل با دستمزد سالی 

7میلیون یورو به همین تیم رقیب می پیوندد.
  پریشــیچ هم که قهرمان فینال بود، ممکن اســت پس از پایان 
قراردادش در تابستان به طور رایگان به یوونتوس برود. او برای تمدید 
با اینتر سالی ۶میلیون حقوق می خواهد که باشگاه تنها با 4.۵میلیون 

آن موافقت می کند اما یووه حاضر است این رقم را بپردازد.
   آرتورو ویدال که بازیکن اصلی اینتر نیســت و به پایان فوتبالش 
نزدیک شده، جام شماره2۳ خود را به عنوان بازیکن کسب کرد که از 

این حیث بین بازیکنان فوتبال در کشور شیلی رکورد زد.

وز سوژه ر

بوندس لیگای سوت و کور

با جدایی هالند و لواندوفسکی 
کسی به لیگ فوتبال آلمان 

توجهی خواهد کرد؟
به نظر می رســد پس از جدایی هالند از دورتموند و 
پیوستنش به منچسترسیتی در لیگ برتر، رقابت های 
بوندس لیگا در فصل آینده یک ماشــین گلزنی دیگر 
خود را هم از دست بدهد و سوت و کور شود. روبرت 
لواندوفسکی که پیشنهاد وسوسه انگیز بارسلونا را در 
جیب دارد و باشگاه کاتالونی می خواهد با این مهاجم 
۳4ساله قرارداد ۳ ساله ببندد و سالی ۳0میلیون به 
او بدهد، بنای ناســازگاری را با بایرن مونیخ گذاشته 
است. بارسا برای جذب دمبله از دورتموند و کوتینیو 
از لیورپول هم همین رویه را در پیش گرفت و زیر پای 
آنها نشست تا بازیکنان را با باشگاه خود رودررو کند. 
لوا در رسانه های لهستانی از سیستم بایرن و ناگلزمان 
انتقاد کرده تا شاید باشگاه از او عصبانی شود و مهاجم 
لهستانی را به فروش برساند. سرمربی جوان بایرن در 
واکنش به این مصاحبه و در دفاع از سبک مربیگری 
خودش گفته: »او اعتراضی نکرده. گفت که اشــتباه 
ترجمه شده بود. از نظر آماری، او تنها 2 پاس کمتر از 
پارسال دریافت کرده، بیشترین شوت در چارچوب 
بوندس لیگا را با 1۵0شوت داشته و اختالفش با نفر 

دوم لیست ۵0 شوت است.« 
شاید دیدار امشــب تیم باواریایی با ولفسبورگ در 
هفته پایانی بوندس لیگا آخرین حضور لواندوفسکی 
با پیراهن بایرن در یک مســابقه فوتبال باشد. کیکر 
نوشته لواندوفســکی عالوه بر اینکه به سران باشگاه 
گفته قراردادش را تمدیــد نخواهد کرد، تمایلش به 
خروج از باشگاه در همین تابستان را هم نشان داده. 
گفته می شد بایرن به لوا پیشنهاد تمدید تا 2024داده 
که بدون شک مورد قبول او نیست. بایرن حاضر نیست 
قراردادی طوالنی به او پیشنهاد بدهد و دستمزدی 

باالتر از 20میلیون یورو در سال به او بپردازد.
بارسلونا آماده اســت تا قراردادی تا سال 202۵به لوا 
پیشنهاد دهد و انتظار می رود حدود 40 میلیون هم 
برای خریــدش هزینه کند. بایــرن احتمال فروش 
مهاجم لهستانی را رد نمی کند اما این به پیدا کردن 
جانشینی مناسب و رسیدن پیشنهادی راضی کننده 
برای لوا بستگی خواهد داشت. سباستین هالر، گلزن و 
پدیده این فصل آژاکس که در حال مذاکره با دورتموند 
است، ممکن است جانشین لوا در بایرن باشد. شاید 
بایرن دنبال مهاجم بزرگ تری هم برود. هنوز باشگاه 
پیشنهاد تمدید قرارداد جدیدی به لوا نداده است. اگر 
بایرن نمی خواهد که او را سال 202۳به طور رایگان 
از دست بدهد، این تابســتان آخرین فرصتش برای 
فروش و کسب درآمد از انتقال او است. بعد از 12 سال 
حضور در آلمان، رابرت لواندوفسکی خواهان چالشی 
جدید در دوران بازی اش است. او که می داند با وجود 
کریم بنزما هرگز به آرزویش برای پوشیدن پیراهن 
رئال مادرید نمی رســد، می خواهد شانس خود را در 

بارسلونا امتحان کند.

با پیروزی 3 بر صفــر تاتنهام در دربی لندن مقابل 
آرسنال، معادالت سهمیه لیگ قهرمانان در لیگ 
برتر به هم خورد. توپچی ها می توانستند با چهارمین 
برد پیاپی خود به یک قدمی چلســی در رده سوم 
برسند اما رتبه چهارمی خودشان هم به خطر افتاد. 
آنها حاال تنها یک امتیاز از تاتنهام پیش هستند. 
بازی بعدی آرســنال مقابل نیوکاسل است که این 
هفته توانســت نام خود را به عنوان نخستین تیم 
تاریخ لیگ برتر ثبت کند که پس از 14بازی بدون 
برد در ابتدای فصل موفق می شود در لیگ بماند. 
آرتتا برای این بــازی هولدینگ محروم و بن وایت 
و گابریل مصدوم را شاید در اختیار نداشته باشد، 
یعنی شاید مجبور شود بدون مدافع وسط بازی را 

آغاز کند.
  چلسی با یک امتیاز دیگر سهمیه لیگ قهرمانان 
خود را قطعی می کند. 2 بازی باقیمانده برای سهمیه 
چهارم؛ آرسنال: نیوکاســل )خارج خانه(، اورتون 

)خانه(، تاتنهام: برنلی )خانه(، نوریچ سیتی )خارج 
خانه(. تمام حریفان جزو تیم های انتهای جدول این 

فصل هستند.
  کارت قرمز راب هولدینــگ در دقیقه33  بازی 
سریع ترین کارت قرمز دریافتی در دربی های شمال 
لندن در 1۰ســال اخیر بود. امانوئــل آدبایور در 
نوامبر2۰12 بعد از 1۸ دقیقه کارت قرمز را دریافت 

کرد.
  تیم آرتتا خشن ترین تیم انگلیس است؛ البته از 
زمان حضور او روی نیمکت آرسنال. بیشترین کارت 
قرمز در لیگ برتر از نشســتن میکل آرتتا روی 
نیمکت آرسنال؛ آرسنال 13کارت قرمز، برایتون 

۸کارت، اورتون و ساوتهمپتون 7کارت قرمز.
  این بازی سنگین ترین شکست آرسنال در لیگ 
مقابل تاتنهام در 4۰ســال اخیر بــود. همچنین 
آرســنال برای اولین بار در ۶۰ ســال اخیر 3 بازی 

متوالی لیگ را در زمین تاتنهام واگذار کرد.

  ارون رمزدیل از شروع ماه آوریل )۸بازی اخیر(؛ 
14 گل خورده و تنها 12 مهار.

  هری کین تنها 2۰گل با تبدیل شدن به بهترین 
گلزن تاتنهام فاصلــه دارد. جیمی گریوز 2۶۶گل 
برای تاتنهام به ثمر رســانده بود. کین در مصاف با 
آرسنال )9( بیشــتر از مجموع کل تیم آرسنال 

)۸شوت( داشت.
  هری کین پس از ســرخیو آگوئرو و آلن شیرر، 
سومین بازیکنی است که در ۸فصل یا بیشتر، 15گل 

به ثمر رسانده است.
  لوکاس مورا به 2۰۰بازی با پیراهن تاتنهام رسید.

  ســون هیونگ مین اکنون به اندازه گرت بیل، 
تیه ری آنری و رابین فان پرســی )5گل( در دربی 

شمال لندن گل زده است.
  هیچ بازیکن آسیایی تا به حال کفش طالی لیگ 
برتر را نبرده و ســون حاال تنها یک گل از مهاجم 
مصری کمتر زده است؛ 21گل در برابر 22گل صالح.

امشــب یک فینال دیگر هم برگزار می شود. ورزشگاه ومبلی 
شــاهد دومین فینال این فصل بین لیورپول و چلسی است. 
فینال قبلی را قرمزها در ضربات پنالتــی و در جام اتحادیه 
بردند و حاال نوبــت فینال جام حذفی اســت. یاران یورگن 
کلوپ برای رسیدن به این مسابقه مجبور شدند گواردیوال و 
منچسترسیتی را قربانی کنند. با اینکه قهرمانی در لیگ برتر 
خیلی سخت شده و آنها ۳ امتیاز و کلی تفاضل گل )7گل( از 
ســیتی کمتر دارند، اما هنوز تنها تیمی هستند که شانس 

کسب چهارگانه در این فصل را دارند.
  چلسی این شانس را دارد که با قهرمانی در این فینال که 
1۵1ســال قدمت دارد، تعداد قهرمانی های خود را به عدد 
۹برساند و از تاتنهام که 8 قهرمانی دارد پیشی بگیرد. لیورپول 

هم 7قهرمانی حذفی را در کارنامه خود دارد.
  یورگن کلوپ در لیورپول تنها یک بــار طعم هر جامی را 
چشــیده غیراز جام حذفی. تنها میلنر ســابقه قهرمانی در 
این تورنمنت را دارد و خود کلــوپ و هیچ بازیکن دیگری از 
لیورپول چنین تجربه ای ندارد. سرمربی آلمانی اگر لیگ برتر 

و لیگ قهرمانان این فصــل را فتح کند، جامی 
تکراری برای لیورپول آورده است. اگر 

حذفی را ببرد و 2 جام دیگر را از 
دست بدهد، طلسم تک جام 

بودنش در همه رقابت ها 
را حفظ خواهد کرد.

  لیورپول با پیروزی 
بر اســتون ویال یک 
رکــورد جدید ثبت 
کــرد. حــاال ویال 
تیمی  نخســتین 

اســت که 100بار 
از لیورپول شکست 

خورده است.
  لیورپــول دومیــن 

تیم تاریــخ پریمیر لیگ 
اســت کــه ۳ بازیکــن آن 

در یک فصــل به رکــورد مثبت 
1۵ گل زده رســیده اند؛ مانــه، محمد 

 صالح، دیوگو ژوتا. پس از قهرمانی منچسترسیتی در فصل
 14-201۳یحیی توره، ســرخیو آگوئرو و ادین ژکو به این 

رکورد رسیدند.
   هر چه مو صــالح از جــام ملت های آفریقا به این ســو 
عملکرد ضعیفی داشته، سادیو مانه که قهرمان آفریقا شده، 
عملکردش عالی بوده. او در 10بازی آخــر لیورپول تنها در 
۳ بازی با اورتون، ویارئال و تاتنهام موفق به گلزنی نشده و در 

این بازی ها 8گل و یک پاس گل ثبت کرده است.
   صالح چند وقتی است یا از خودش تعریف می کند یا علیه 
رئال حرف می زند. او برای تمدید خواهان دستمزدی به اندازه 
کریستیانو رونالدو است و حاال سون هیونگ مین را در یک 
قدمی خودش در جدول گلزنان می بینــد؛ صالح 22گل و 
ســون 21گل با این تفاوت که ســون حتی یک گل پنالتی 
هم نزده اما صالح ۵تا پنالتی در این فصل گل کرده. مهاجم 
مصری باز هم درباره انتقام از رئــال و توپ طال حرف زده و 
گفته: »اگر شما من را با هم پستی های خودم مقایسه کنید، 

می بینید که نه تنها در لیورپول بلکه در دنیا من بهترینم!«
   او پس از جام ملت ها در 21بازی 7گل و ۶پاس 
گل داشته و پیش از آن 2۳گل و ۹پاس 

گل در 2۶بازی در همه رقابت ها.
   کواچیچ در دیدار برابر لیدز 
پس از تکل خشــن دنیل 
جیمــز مصدوم شــد و 
زمین بــازی را ترک 
کــرد. او و فابینیو به 
این بازی نمی رسند 
اما فابینیو به فینال 
لیگ قهرمانان مقابل 

رئال خواهد رسید.
   ادوارد منــدی 
طــی 2 فصــل در 
رقابت هایــی  تمــام 
که بــا پیراهن چلســی 
به میــدان رفتــه؛ ۹0 بازی و 
48 کلین شــیت. او می تواند یکی 

از چهره های بازی امشب باشد.

فینال تکراری در ومبلی
 چلسی و لیورپول برای دومین بار در این فصل یک دیدار پایانی 

را با هم برگزار می کنند

داورفینال 
فرانسوی است

یوفا برای فینال لیــگ قهرمانان اروپــا یک داور 
فرانسوی به نام کلمان تورپن را انتخاب کرد که با 3 بازیکن 

رئال مادرید )بنزما، مندی و کاماوینگا( هموطن است. این داور 
برای کهکشانی ها خیلی خوش یمن اســت و رئال با قضاوت او 
4 بازی مهم را برده است؛ لودوگورتس، اینتر، رم و چلسی. تورپن 

3۸ساله که قضاوت دیدار رئال مادرید و لیورپول در ورزشگاه استاد 
دوفرانس )شنبه، 7 خرداد( را به عهده خواهد داشت، تاکنون 2 بار 
 بازی های لیورپول را سوت زده و قرمزها با او یک برد و یک تساوی 

مقابل آگزبورگ و اسپارتاک به دست آورده اند. این دومین 
فینال اروپایی تورپن، پس از فینال 2۰21 لیگ اروپا میان 

ویارئال و منچستریونایتد خواهد بود. آن فینال را 
تیم اسپانیایی از تیم انگلیسی برد.

پس از آنکه اتلتیکو مادرید حاضر نشد برای رئال مادرید در 
بازی رودررو تونل افتخار بزند و قهرمانی زودهنگام این تیم را 
در اللیگا تبریک بگوید، این وظیفه یا لطف روی دوش لوانته 
افتاد تا این باشــگاه کاتالونی که با لباس بارسلونا به برنابئو 
آمده بود، برای کهکشــانی ها تونل افتخار بزند. این تونل در 
نهایت به تونل وحشت تبدیل شــد و لوانته با شکست ۶ بر 
صفر به دسته پایین تر سقوط کرد. کریم بنزما، وینیسیوس 
و والورده صاحب رکوردهایی خاص در این مســابقه شدند. 
رئال با این برد به تعداد امتیازات فصل گذشــته لیگ رسید؛ 

با 2 بازی کمتر.
   والورده شب عجیبی را در مصاف با لوانته تجربه کرد و ۳ بار 

توپ را به تیر دروازه حریف کوبید.
   وینیسیوس برای اولین بار موفق به هت  تریک شد. نیمار 
هم این دستاورد را به هموطنش تبریک گفت. وینیسیوس 
در این فصــل 21 گل و 20 پاس گل ثبت کــرده و هم اکنون 

با ارزش ترین بازیکن برزیلی دنیاست.
   آنچلوتی که در اواســط نیمه دوم بازیکنــان اصلی را از 
ترکیب بیرون آورده بود، به وینیسیوس گفت که تعویض  اش 
نمی کند تا هت تریک کند. او برای این هت تریک 1۶8مسابقه 

صبر کرده بود.
   وینی حاال در اللیگا با 17گل زده تنها یک گل از آسپاس 
)ســلتاویگو( کمتر دارد. بنزمــا در حال حاضــر با 27گل، 

صدرنشین جدول گلزنان است.
   وینیســیوس از رکورد گلزنی روبینیو عبور کرد و خود را 
به دوقدمی مارسلو رساند. برزیلی ها با بیشترین گل در تاریخ 
رئال مادرید؛ رونالدو نازاریو 104 گل در 177 مسابقه، روبرتو 
کارلوس ۶۹ گل در ۵27 بازی، مارسلو ۳8 گل در ۵4۵ بازی، 
وینیســیوس ۳۶گل در 1۶8 مســابقه، روبینیو ۳۵ گل در 
1۳7 بازی، کاسمیرو ۳1 گل در ۳2۹ مسابقه، ساویو ۳0 گل 
در 1۶0 مسابقه، کاکا 2۹ گل در 120 مسابقه، رودریگو 1۶ گل 

در 10۳ مسابقه.
وینسیوس فصل گذشته ۶ گل زد و 4 گل به هم تیمی  هایش 
داد اما حاال این فصل در فاصله ۳ بازی مانده تا پایان رقابت ها، 

21 گل زده و 20 پاس گل داده است.

   عملکرد گلزنی و پاس گل وینــی و کریم بنزما در 
این فصل؛ بنزما 44 گل و 1۶ پاس گل و وینی 21 گل 

و 20 پاس گل.
   زوج بنزما و وینیسیوس 12گل با هم زدند؛ 7 گل 
وینیسیوس پس از پاس های بنزما و ۵ گل بنزما پس 

از پاس های وینیسیوس.
   بنزما بــا زدن یک گل به رکورد گلزنــی رائول با 
پیراهن رئال مادرید رســید و با ۳2۳گل به دومین 
گلزن برتر تاریخ باشگاه تبدیل شد. تعداد بازی مورد 
نیاز برای به ثمر رســاندن ۳2۳ گل برای رئال مادرید؛ 

رائول 741 بازی و کریم ۶0۳ بازی. رونالدو در 4۳8بازی 
4۵0گل با این پیراهن بــه ثمر رســانده و همچنان از 

دسترس خارج است.
   بنزما در این فصل 1۶ پاس گل داده است که بیشترین 
تعداد پاس گل او از زمان پیوســتن بــه رئال مادرید در 

تمامی رقابت هاست.
   لوانته برای رائول خیلی نحس اســت. این بار کریم 
با گلزنی بــه این تیم به رکــورد او رســید و در اکتبر 
201۵کریســتیانو با گلزنی مقابل لوانته در برنابئو با 

عبور از رائول برترین گلزن تاریخ رئال مادرید شد.
   رئال مادرید تا این جای فصل 7۹ گل در لیگ به ثمر 

رسانده که 12 گل بیشتر از کل فصل  21-2020)۶7گل( و 
۹ گل بیشتر از 20-201۹)70گل( است.

   مودریچ هم شــبی اســتثنایی را ســپری کرد و جدا از 
هت تریک در ســاختن گل تا زمانی که در بــازی بود، روی 
همه گل ها تأثیر گذاشــت. عملکرد این بازیکن ۳۶ســاله 
در این فصــل؛ ۶گل و 14پاس گل. مودریــچ تنها بازیکن 
اللیگاســت کــه در این فصــل، در یک بــازی ۳ پاس گل 
داده. آخرین بار مســی توانســته بود در اللیگا در پاس گل 
هت تریک کنــد. او 4۳4بــازی برای ایــن هت تریک صبر 
کرد. مودریچ ۵کارته شــد و بازی فردا مقابــل کادیس را از 
دست داد. کورتوا هم فردا اســتراحت می کند و جای خود 
 را به لونین می دهد اما برای بــازی با بتیس هر دو به ترکیب

 برمی گردند.

تونل وحشت در مادرید
رکوردهایی که کریم، وینیسیوس، مودریچ و والورده زدند

جنگ سهمیه در لندن
شاید آرسنال حسرت لیگ قهرمانان اروپا را 7ساله کند
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معروف فقط یک هفته

سعید معروف که بعد از بازی های المپیک توکیو به ایران نیامده 
بود، با قرارداد موقت در جام باشــگاه های آسیا برای تیم پیکان 
بازی می کند و چند روزی در کشــورمان است ولی دوستداران 
والیبال بدانند که کاپیتان والیبال ایران اینجا بند نمی شود و بعد 
از جام باشگاه های آسیا به ترکیه بر می گردد، چراکه برای فصل 
بعد با تیم فنرباغچه قراردادش را تمدید کرده است. با شرایطی که 
هست می دانیم معروف در ظرف والیبال ایران نمی گنجد. از زبان 
معروف می گویند که برخی از دوستان او را مجبور کرده اند از تیم 
خداحافظی کند و دیگر شانسی برای بازگشت به تیم ملی ندارد. 
با این حال کاش بازیکنان بزرگ ما مشاورانی کارکشته داشتند تا 

بعد از دوران اوجشان تصمیماتی بهتر می گرفتند.

جام جهانی است؟

درست است که ایران میزبان جام باشگاه های آسیاست و طبیعی 
است که پوشش خبری  مسابقات باید متفاوت از دوره هایی باشد 
که کشورهای دیگر میزبان هستند ولی در این چند روزه اخبار 
این جام چنان در سایت فدراسیون بازتاب داشته انگار جام جهانی 
یا لیگ ملت های والیبال در حال برگزاری اســت. یاد تیم فوالد 
سیرجان افتادیم که پارســال غریبانه به جام باشگاه ها رفت و 
غریبانه برگشت. به ویژه که با تحریم برخی  رسانه های خبری هم 
مواجه شــده بود. ایراد دارد که در اثر افراط و تفریط از آن سوی 
بام بیفتیم. جام باشگاه ها در نبود تیم های چین  و کره جنوبی و با 

حضور 2تیم عراقی جام جهانی نیست؛ این را باور کنیم.

سیمون، انگابت، نیمر، دونون و پرین نام های آشنا و بزرگی در والیبال 
هستند که در جام باشگاه های آسیا برای تیم های پیکان و شهداب 
به میدان می روند. باید دید که آیا این بازیکنان بزرگ اجاره ای حاضر 
می شوند برای دو سه بازی به آب و آتش بزنند و بهترین بازی هایشان 
را برای تیم های ایرانی انجام دهند یا اینکه حضورشان در این تیم ها 
بیشتر نمایشی اســت و آنها بعد از پایان لیگ های باشگاهی شان 
رخت سفر به قاره کهن بسته اند تا هم فال باشد و هم تماشا. تقریبا 
همه تیم هایی که در جام شرکت کرده اند به جز اربیل عراق بازیکن 
خوب خارجی دارند. فقط امیدواریم انگابت آهسته  بیاید و آهسته 

برود. او برای خودش یک پا بازیکن جنجالی است.

ستارگان اجاره ای در ایران

پشتخطزن
جمشید حمیدی | کارشناس والیبال

 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 | 4204
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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افقی:
 1- چاالک- جوال- سراینده 

مثنوی عرفانی جام جم 
2- جست و جو- ورقه ژالتینی 
جهت تکثیر نوشته ها با دستگاه 

پلی کپی
3- ســرازیری- نــام مــادر 

امام زمان)عج(- رزمی
4- درختچه ای همیشه سبز- 

واهمه- روکار ساختمان
5- حــرف نــــدا- تـــازه 

تأسیس شده- خیزبرداشتن
6- دارای تشــدید- چشــم- 

کیسه پارچه ای برای حمل بار
7- الفت- رنگ برتر- مناسب 

مردان
8- فهمیدن سخنان یکدیگر- 

معروف ترین تراژدی یونان
9- نوعی انگور سیاه- بازپرس 

قدیم- پسوند شباهت
10- پشــتکار- نوعــی ماهی 

استخوانی جنوب- بزدل
11- اندرون- قدیمی ترین کاخ 
ســلطنتی دوران قاجار- عید 

ویتنام
12- احــــساس تـــرحم- 
ایســتادگی در برابر دشمن- 

کامل
13- ابریشم مصنوعی- نامی 

دخترانه- شکاف
14- دایر و برقراربودن- بازده

15- وسیله ای برای نگهداری 
اســناد اداری- مقر فرماندهی 

در ارتش- راه و روش
  

عمودی:
1- ابــزار مــیخ کـــوبی- 
آماده کردن- فاقد بسته بندی

2- فیلم نقاشی متحرک- از 
لوازم خانگی گازی- رایحه

3- متعفن- فیلمی ســاخته 
منیــر قیدی با بــازی نیکی 

کریمی
4- کجاســت- واحــد پول 
آفریقای جنوبی- مجموعه ای 
از داده هــای مرتبــط در 

کامپیوتر- زاپاس
5- از ورزش هــای رزمــی- 

سانتی متر- در حال دویدن
6- ساز استاد جلیل شهناز- 

غیرقابل انکار- سرگرمی
7- بلند تریــن نقطه- غالف 
شمشیر- بخشــندگی- بله 

انگلیسی
8- روشنایی صبح- لرزنده

9- نشــانه جمع- مهم ترین 
وســیله ارتباطی شــهرها- 
بزرگــوار- چیــن و چروک 

پوست
10- به جای آوردن سجده- 
مهم ترین قسمت خودرو- از 

اقوام آریایی

11- کوه آتشفشانی ایتالیا- تفریح 
و هواخوری- گاز مرداب

12- صدای گریه بچه- کوهی که 
کشتی نوح بر آن نشست- نیمسال 

تحصیلی- دست شکسته!
13- نویســنده ایرانــی رمــان 

نیمه غایب- نوعی انرژی
موقــر-  گذشــته-  روز   -14

پیوستگی
15- لبه تیز شمشیر- عالم وهم و 

15خیال- حشره چسبنده

نتخاونانيشرتخد
دهشدنفساارادم
ارتفارتسولوال

ماتدايقهيناح
تنارنمرهاانام
هنتكيايبوففر
كزبدادضارهاظت
بايوبلهدسرگج
وراورهدوساداع

توبتارمتياور
رپماههيجوقريب
اتلاوگورادكه
گنهماهواطساوا
لصولاوجرنهرپن
يدروناوههراكره

از امروز نگاه والیبالی ها به آزادی و سالن 12 هزار نفری است، به ستاره های 
نامدار جهان، به سعید معروف و دوســتانش. شاید تا چند هفته پیش 
مسابقات جام باشگاه های آسیا برای خیلی ها مهم نبود اما حاال با رقابتی 
که پیکان و شهداب یزد در جذب ستاره ها داشته اند، این مسابقات جذاب 

شده است.
پیکان به همراه فدراسیون میزبان مسابقات است. آنها با 7قهرمانی، 
3نایب قهرمانی و 3مقام سومی پرافتخارترین تیم جام هستند. پیکانی ها 
که 12قهرمانی در لیگ ایران دارند، چند ســالی جزو تیم های متوسط 
بودند با این حال فصل قبل تا فینال پیش رفتند اما با شکست در مقابل 
شهداب یزد قهرمانی را از دست دادند. جام باشگاه ها فرصتی دوباره برای 
آنهاست که هم انتقام شکست در لیگ را از شهدابی ها بگیرند و هم اینکه 
برند والیبال پیکان را دوباره تقویت کنند. از روز پایانی لیگ مشخص بود 
که پیکان و شهداب رقابتی جدی در جام باشگاه ها خواهند داشت اما از 
روزی که پیکان لیست بازیکنان پیشنهادی  اش را اعالم کرد، این رقابت 
شکل جدی تری به خودش گرفت. از بین بازیکنان مطرح شده، اروین 
انگابت ستاره تیم ملی فرانســه و نیمیر عبدالعزیز چهره شاخص تیم 
ملی هلند به تیم پیکان آمدند. هر چند این بازیکنان نام های بزرگی در 
والیبال هستند اما حضور سعید معروف در این تیم بیشتر نظر هواداران 
ایرانی را به پیکان جلب کرد. معروف بعد از خداحافظی از تیم ملی، هنوز 

هم خبرسازترین بازیکن والیبال است. جام باشگاه ها بهترین فرصت 
اســت که والیبالی ها بعد از مدت ها از نزدیک بازی های او را ببینند. در 
کنار این 3نفر، محمد موسوی هم برای پیکان به میدان می رود. پیکانی ها 

امیدوارند بتوانند سید را راضی کنند تا فصل آینده را با او شروع کنند.
شهداب تیم پرسابقه ای در والیبال نیست و افتخاراتی در حد و اندازه 
پیکان ندارد اما قهرمانی در لیگ و شکســت دادن پیکان در فینال 
می تواند امتیاز مهمی برای این تیم باشــد. شهدابی ها هرچند در جام 
رمضان دوبی با حاشیه هایی روبه رو شــدند اما علیرضا طلوع کیان، 
سرمربی این تیم وعده قهرمانی داده اســت: »همه بازیکنان و کادر 
فنی تیم شهداب با انگیزه باال تالش می کنند تا خوش رنگ ترین مدال 
مســابقات را به دســت بیاورند.« جان گوردون پرین دریافت کننده 
قدرتی تیم ملی کانادا و دونووان ژاورونوك 24ســاله اهل جمهوری 
چک خریدهای خارجی شهداب هستند. البته گفته می شود کار انتقال 
سیمون، ستاره کوبایی تیم لوبه ایتالیا به شهداب یزد هم نهایی شده و 
ارزشمندترین بازیکن سریA فردا و بعد از بازی اول شهداب به تهران 

می رسد.
غیر از شهداب و پیکان، سانتوری سانبردز ژاپن، ناخون راتچاسیمای 
تایلند، الریان قطر، تاراز قزاقستان، گاز جنوبی و اربیل از عراق، دیگر 
تیم های حاضر در این جام هستند. تیم اربیل عراق با سرمربی ایرانی 

در جام شرکت می کند و محمدحسین نجاتی از بازیکنان اسبق تیم ملی 
سرمربی این تیم است.

پیکان در گروه A با تیم های ناخون راتچاسیمای، گاز جنوبی و سانتوری 
سانبردز بازی دارد. شهداب هم در گروهB با تیم های اربیل عراق، الریان 
قطر و تاراز قزاقستان روبه رو می شود. روز اول هفته، مسابقات مرحله 
گروهی برگزار می شود، سه شنبه تیم ها استراحت می کنند و چهارشنبه 
مسابقات مرحله یک چهارم ضربدری برگزار می شود. پنجشنبه و جمعه 

هم مرحله نیمه نهایی و فینال برگزار می شود.

برنامه مرحله گروهي
   شنبه 24اردیبهشت
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در بازی های المپیک ناشــنوایان که در شــهر کاسیاس دوسول 
برزیل در حال برگزاری است، تیم  کشــتی فرنگی ایران با کسب 
4مدال طال، یک نقره و یک برنز برای نخستین بار به عنوان قهرمانی 
رسید. در وزن 55کیلوگرم صادق ابوالوفایی در فینال برابر حریف 
بلغار خود با نتیجه 4 بر 2 پیروز شد و نخستین مدال طال را کسب 
کرد. مهدی بخشی ملی پوش وزن 60کیلوگرم مقابل حریف ترک 
روی تشک رفت و با شکست 3 بر یک این کشتی گیر دومین مدال 
طال را برای کشتی فرنگی ناشنوایان کســب کرد. در فینال وزن 
87کیلو گرم ابوذر ربیعی زاده با نتیجه 4 - 4 به لطف کســب امتیاز 
آخر حریف ترکیه ای خود را شکســت داد و به مدال طال رســید. 
چهارمین مدال طالی ایــران در وزن 97کیلوگرم توســط اکبر 

صابری به دســت آمد. صابری در فینال با نتیجه 8 بر صفر حریف 
قزاقستانی خود را از پیش رو برداشت. در فینال وزن  67کیلوگرم 
علی کریمی با نتیجه 8 بر صفر در مقابل حریف ترکیه ای شکست 
خورد و به مدال نقره رسید. شــیرزاد مهکی در وزن 82کیلوگرم 
برای کسب مدال برنز با کشتی گیری از هند رقابت کرد و با نتیجه 
11 بر صفر به برتری رسید تا روی سکوی سوم المپیک قرار بگیرد. 
کشتی گیران ایران در اوزان 130 و 77 کیلوگرم نتوانستند از این 
دوره از مسابقات مدالی کسب کنند. قهرمانی تیم کشتی فرنگی 
ایران در بیست وچهارمین دوره بازی های المپیک با 4طال، یک نقره 
و یک برنز در حالی رقم خورد که تیم ایران در بازی های المپیک 

ترکیه سال2017 فقط 4مدال برنز کسب کرده بود.

سرمربی ايرانی بسکتبال از مجارستان آمداقتدار کشتی گیران ناشنوا در برزیل
فدراسیون بسکتبال مصطفی هاشمی را از ســرمربیگری تیم ملی کنار 
گذاشــت و ســعید ارمغانی را جایگزین او کرد. جواد داوری در نخستین 
روزی که به ریاست فدراسیون رســید،  وعده داد که کادر فنی تیم ملی را 
تقویت می کند. او در تکمیل صحبت هایش تأکید کرده بود که منظورش 
اضافه کردن مربی خارجی به کادر فنی است اما کم کم موضع او تغییر کرد. 
داوری هفته های اول حضورش در فدراســیون هیچ جلسه ای با هاشمی 
برگزار نکرد و این موضوع، شــایعات را برای برکناری ســرمربی تیم ملی 
تقویت کرد. با جدی شدن بحث رفتن هاشمی، دغدغه فدراسیون انتخاب 
ســرمربی از بین مربیان ایرانی و خارجی بود. از هفته های پیش نام سعید 
ارمغانی در بین گزینه های فدراسیون قرار گرفت و وقتی ارمغانی تأیید کرد 
که فدراسیون مذاکراتی با او داشته است، جامعه بسکتبال به این اطمینان 
رسید که سرمربی بعدی تیم ملی از مجارستان به ایران می آید. پنجشنبه 

سایت فدراسیون خبر نهایی را اعالم کرد و سعید ارمغانی به عنوان سرمربی 
جدید انتخاب شــد. رضا شجاع پور، سرپرســت تیم و محمد کسایی پور، 
مهران آتشی و زالتکو جوانوویچ دستیاران ارمغانی هستند. ارمغانی که از 
ملی پوشان اسبق بسکتبال بود، برای بازی در تیم های مجارستان به این 
کشور رفت و مقیم همانجا شد. او سال1380 به عنوان سرمربی تیم ملی 
انتخاب شد اما با تغییر مدیریت فدراسیون به مجارستان برگشت. او در این 
سال ها با اینکه هرازگاهی کنار تیم  های اصفهانی بود، اما بیشتر در تیم های 
باشگاهی مجارستان مربیگری کرد. ارمغانی قبل از اینکه سرمربی تیم ملی 
شود، سرمربی تیم کاساوشک بوداپســت بود. طبق اعالم فدراسیون اول 
خرداد روز معارفه او و همکارانش اســت. جوانوویچ هم که به عنوان مربی 
خارجی به کادر فنی اضافه شده است، ســرمربی تیم بی سی کومارنو در 

سوپرلیگ اسلواکی بود.

سعید معروف 
ستاره جـام 

معروف ها
 جام باشگاه های والیبال آسیا از امروز در تهران

 آغاز می شود. با اینکه حضور ستاره های بزرگ جهان 
این جام را جذاب تر از همیشه کرده است اما نگاه 

ایرانی ها بیشتر به سعید معروف است
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هلیا نصیری موسیقی
روزنامه نگار

 گزارشی از روزهای   نخست
سی وسومین نمایشگاه کتاب

افزایش قیمت ها 
کاهش بازدیدکنندگان

اگر استقبال از سی وسومین نمایشگاه کتاب 
تهران را با آخرین دوره های برگزارشــده در 
پیش از کرونا مقایسه کنیم، رأی دادن به سرد 
بودن تنور نمایشگاه سی وســوم کار سختی 
نیســت. در 2روز نخست نمایشــگاه، یعنی 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته، 
آنچه حتی بیش از قیمت زیاد کتاب ها جلب 
توجه می کــرد، راهروهای خالــی و تعداد نه 
چندان زیــاد بازدیدکنندگان بود. می شــد 
بی دردسر و راحت در راهروها قدم زد و بدون 
آنکه خبری از ازدحام جمعیت عجول و توده 
به هم فشــرده آدم های کالفه باشــد، جلوی 
غرفه ها پا سســت کرد و به تماشا ایستاد. اگر 
سال1401 را به عنوان نخســتین سال قرن 
نو بپذیریــم، باید قبول کنیم که نمایشــگاه 
کتاب دیگر شور و شوق و هیجان سالیان دور 
گذشته را ندارد. عوامل مختلفی، از فشارهای 
اقتصادی گرفته تا افول شدید میل و نیاز مردم 
به مطالعه، باعث شده نمایشگاه از سکه بیفتد 
و این ســؤال را پیش بکشــد که آیا وقت آن 
نرسیده که مســئوالن به بازنگری در علت ها 
و اهــداف برگزاری این رویداد دســت بزنند. 
البته نمی توان کتمان کرد که نمایشگاه هنوز 
بارقه ای از آن جذابیت روزگار گذشته خود را 
حفظ کرده و همچنان به رغم همه مشکالت و 
دشواری ها نمایشگاه کتاب، نمایشگاه کتاب 

است.

غرفه های خالی
قدیم االیام دیدن یک غرفه خالی در ســالن 
ناشــران عمومی کــه محبوب ترین ســالن 
نمایشــگاه اســت، اتفاقی نادر و عجیب بود. 
استقبال از نمایشــگاه چنان بود که معموال 
همه غرفه ها ســر موقع پر از کتاب می شدند 
و غرفه ای خالی نمی ماند، اما امســال دیدن 
غرفه هــای خالــی در نمایشــگاه تــا اینجا  
موضوعی عادی اســت. این غرفه های خالی 
به دندان های افتاده ای شبیه هستند که ظاهر   
نظم نمایشگاه را به هم ریخته اند. اما چرا این 
غرفه ها خالی هستند؟ به هر حال این غرفه ها 
به ناشرانی تعلق داشته که از پیش برای حضور 
در نمایشــگاه ثبت نام کرده اند. علی رمضانی، 
قائم مقام نمایشگاه، در نشست خبری دومین 
روز نمایشــگاه کتاب در این بــاره گفت: »از 
عجایب نشر اســت که عده ای از ناشران پول 
می دهند و غرفــه  را می گیرند، اما حضور پیدا 
نمی کنند. اما مطابق آیین نامه با این ناشــران 
برخورد و امکان حضور از آنها سلب خواهد شد. 
البته هم اکنون )عصر روز 22 اردیبهشت ماه( 
برخی از این غرفه های خالی تکمیل شــده و 
برخی دیگر نیز تعیین تکلیف خواهد شــد.« 
این غرفه های خالی تنها نشــانه بی برنامه گی 
در برگزاری یکــی از بزرگ ترین رخدادهای 
فرهنگی کشور نیست. بی میلی برخی ناشران 
به شرکت در نمایشگاه را باید نشانه ای کوچک 
از اتفاقی بزرگ تر درنظر گرفت. این اتفاق حتما 
اتفاقی تلخ و بد نیست. شاید شیوه های فروش 
آنالین کتاب جای فروش فیزیکی را گرفته یا 
شاید صدور بی رویه جواز نشــر باعث ازدیاد 
ناشرانی شده که از توان و قوای کافی مالی یا 
سازمان اداری الزم برای راه انداختن یک نشر 
را دارا نیستند و در بزنگاه هایی مثل نمایشگاه 
کتاب متوجه ضعف مالی و ســاختاری خود 
می شوند. هرچه هســت، نباید صرفا به دنبال 

حل این بی میلی بود؛ باید علتش را دریافت.

کرونا، گرانی، کتاب 
ســینماداران می گویند کرونا عادت ســینما 
رفتن را از ســر مردم انداخته. حاال ناشــران 
حاضر در نمایشــگاه هم می تواننــد بگویند 
همین بال هم ســر آنها آمده. نمایشگاه 2سال 
تعطیل بود و حاال بعد از 2ســال که باز شده، 
قیمت کتاب ها تصاعدی باال رفته، هزینه های 
یک زندگی حداقلی چندبرابر شــده و هنوز 
ترس از ابتال به کرونا کامال از میان نرفته. همه 
اینها دست به دست هم داده که عادت نمایشگاه 
رفتن سست شود، خصوصا که امسال بن های 
تخفیف صرفا به خرید از نمایشــگاه مجازی 
تعلق دارد و حتی کســانی که قصد خرید از 
نمایشگاه را دارند، ترجیح می دهند کتاب های 
مورد نیازشــان را بــا تخفیف از نمایشــگاه 
مجازی کتــاب تهیه کننــد. موضوع دیگری 
که در نمایشگاه امســال جلب توجه می کند، 

تخفیف های حداقلی برخی ناشران است.
نمایشگاه کتاب حداقل تا اوایل دهه90 محلی 
برای خرید کتاب آن هم با تخفیف مناســب 
بــرای خریداران بــود. اما حــاال هزینه های 
انتشــار کتاب به ناشــران اجازه چنین بذل 
و بخشــش هایی را نمی دهــد. هرچند وقتی 
ناشران در نمایشگاه کتاب به صورت مستقیم 
و بدون حضــور پخش کننــده و کتابفروش 
محصول شان را می فروشند، می توانند تخفیف 
بیشتری به مشــتری بدهند، اما هزینه هایی 
مثل ارسال کتاب از انبار نشــر به نمایشگاه، 
دســتمزد و هزینه خورد و خوراک نیروهای 
مســتقر در غرفه، هزینه حضور در نمایشگاه 
و غرفه سازی و حتی چه بســا پرهیز از عادت 
دادن مخاطب به دریافت تخفیف زیاد باعث 
می شود که برخی ناشــران از دادن تخفیف 
بیش از 10درصد  خودداری کنند. در روزهای 
آینده باز هم از نمایشــگاه کتاب برای شــما 

خواهیم نوشت.

یاور یگانهکتاب
روزنامه نگار
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صدای همایون در تهران می پیچد؟ 
پیشنهاد دوباره یک رویداد موسیقی شهری در پایتخت 

 عرضــه تازه تریــن آلبوم حاصــل   همکاری 
مشترک همایون شجریان و فردین خلعتبری 
باعنوان »گاه فراموشــی« با برگزاری مراسم 
رونمایی و نشســت خبری آغاز شد. همایون 
شجریان در این نشست با عنوان این مطلب که 
تولید آلبوم پروسه پیچیده ای نداشت؛ توضیح 
داد: »4نوازنده و یک خواننده در این تجربه تازه 
کنار هم بودند.« نکته قابل توجه در این نشست 
این بود که همایون شــجریان از اجرای زنده 
این اثر خبر داد و افزود:»قبل از شــیوع کرونا 
برنامه ریزی برای برگزاری کنســرت داشتیم، 
بنابراین اول باید به برنامه  کنسرت ها فکر کنیم.
به احتمال زیاد تیر ماه کنسرت خواهیم داشت 
و بعد از آن نسبت به اجرای زنده برنامه ریزی 
داشته باشــیم. این کار هم آمیزی   موسیقی 
ایرانی و موسیقی جاز است که نقطه مشترک 
اثر، بداهه پردازی ای است که فردین خلعتبری 
آن را با شعر و موسیقی هایش ساخته و پرداخته 

است. این نوع نگرش در تاریخ موسیقی ایرانی 
در آثار بزرگانی چون »عارف« و »شیدا« پیدا 
می شد که شــعر و آهنگ را خود می سرودند. 
شــاید فردین عزیز هم در هنگام ساخت این 
اثر موسیقایی با این نگاهی که گفتم دست به 

ساخت آن زده است.«
این هنرمند پیشنهادی برای گوش دادن به این 
کار مطرح کرد و گفت:» برای آثار این شکلی 
طبیعتاً شنوندگان سالیق مختلفی دارند و قطعا 
یک عده آن را می پسندند، عده ای نمی پسندند 
و برخی هم تا حدی دوست خواهند داشت. ولی 
کاری که من برای گوش دادن به یک اثر انجام 
می دهم و آن را به شما هم پیشنهاد می کنم، 
این است که با فضایی که موسیقی همراه شعر 
ایجاد می کند، بدون هیــچ ذهنیت و قضاوتی 
همراه شویم تا ببینیم خوشمان می آید یا نه؟«

شــجریان در بخش دیگری از این نشســت 
خبری درباره برگزاری کنســرت در تهران و 
همکاری با صدا و سیما گفت: »برای کنسرت 
برنامه ریزی هایی داریم کــه در تهران اجرای 
برنامه داشته باشیم. فکر می کنم تیرماه امسال 

کنســرت هایم را در تهران آغــاز کنم. درباره 
همکاری با صدا و سیما هم باید بگویم که فعاًل 

برنامه ای برای همکاری با صداوسیما ندارم.« 
شــجریان در بخش دیگری از صحبت هایش 
درباره برگزاری کنسرت ها توضیح داد: »تالش 
می کنیم کــه در این اوضاع گرانــی که همه 
می دانیم وضعیتش به چه شکلی است مشکلی 
به مشــکالت مــردم اضافه نکنیــم. هرچند 
می دانید که برگزاری کنســرت دربرگیرنده 
هزینه های زیادی است که واقعاً اوضاع برگزاری 
کنســرت ها را تحت تأثیر قرار داده است. اما 
همیشه سعی کرده ام که متعادل ترین ها برقرار 
شود. درباره ماجرای کنسرت ها و به یاد پدر هم 
باید بگویم تا به امروز هر آنچه در کنسرت های 
اخیرمان برگــزار کردیم به یاد پــدر و پرویز 
مشکاتیان بوده که امیدوارم این روند ادامه پیدا 
کند.« همایون شجریان در بخش دیگری از این 
نشست گفت: »چند سال پیش پیشنهاد دادم 
که حاضرم کنسرت های خیابانی را به صورت 
رایگان برگزار کنم و االن هم می گویم که آماده 
حمایت از چنین پروژه ای هستم. در این مجال 

خیلی از دوســتان گفتند که بیایید و در چند 
شب کنسرت رایگان برگزار کنید. درحالی که 
مدنظر من این نبود برای من مهم این اســت 
آن دســته از مخاطبانی که هیچ دسترسی ای  
به کنسرت ندارند بتوانند به راحتی و با تعداد 
بیشتری به تماشای برنامه های ما بیایند. این 
تنها کاری است که از من برمی آید و امیدوارم 
روزی شرایط آن فراهم شود که بتوانم کنسرتی 

را با تعداد زیادی تماشاگر برگزار کنم.« 
در این نشســت و مراســم رونمایی از آلبوم، 
حامی مالی اثر درباره برگزاري کنســرت هاي 
رایگان گفت: اگــر همایون شــجریان و تیم 
همراهش موافق باشند ما حاضریم در برگزاری 
کنسرت های رایگان همراه گروه اجرایی باشیم 
و آنهــا را حمایت کنیم و در صــورت موافقت 
خلعتبری و شجریان به مدت 10شب به صورت 
قرعه کشی برای مردم، رایگان کنسرت برگزار 
مي کنیم که این پیشــنهاد مورد موافقت آنها 

واقع شد. 
آلبوم »گاه فراموشی« با اشعار فردین خلعتبری 
در 8قطعه به نام های »در شــب بی تو«، »گاه 

فراموشــی«، »مشــتاق توام«، »پی درپی«، 
»خواب خاکی«، »با تو مســت«، »نشــان«، 
»محرم به اســرار« طی حدود 2ســال تولید 

شده است.
همایون شــجریان و فردیــن خلعتبری طی 
ســال های گذشــته فعالیت های مستمری را 
با یکدیگر داشــته اند کــه از آن جمله می توان 
به انتشــار آلبوم »امشــب کنار غزل های من 
بخواب« روی اشــعار مرحوم افشین یداللهی 
در ســال1۳98 و خوانــش چنــد تک آهنگ 
برای سریال ها و آثار صوتی اشاره کرد. فردین 
خلعتبری تهیه کننده و آهنگســاز و شــاعر، 
همایون شجریان خواننده، بی ون مه یر، کالوس 
گزینگ، کارلو نیدرهاوزر و فردریک ژیل گروه 
نوازندگان، رامین صدیقی مشاور تهیه کننده، 
سحر فروزان مشاور تهیه کننده، رضا موسوی 
مدیر هنــری، کاوه عابدین و فرانس شــادن 
صدابرداران و عوامل اجرایی این آلبوم موسیقی 

را تشکیل می دهند که ضبط 
آن در کشــورهای ایــران و 

اتریش صورت گرفته است.

 سردار پرافتخار 
سرزمین عشایر

پای صحبت برادرِ »حسن آباد«؛ شهیدی که 
نامش نقل محافل ایل بختیاری است

عدالت اجتماعی؛ مهم ترین 
مشخصه شهر اسالمی

مروری بر اصول و راهبردهای اجرایی سازی  
عدالت در سازوکارها و ساختارهای شهر

 چالش دفاع 
از متهم تنها

رمان »زمانی برای بخشش« بار دیگر نام 
جان گریشام را زنده کرده است

آتش در گوشه 

گذشــته،  پنجشــنبه 
کتابفروشــی »گوشــه 
کتاب« در آتش سوخت. 
محمد بیگلری، مدیر این 
کتابفروشی به ایبنا گفت: 
یــک کارتن خــواب در 
محوطه ورودی مشترک 
بانــک گردشــگری و 
کتابفروشی، کارتن آتش 
زده بود که این مســئله 
موجب ســرایت آتش به 
داخل کتابفروشــی شد. 
به دنبال این موضوع تمام 
ویترین، نمای کتابفروشی 
و فولکس نمادین »گوشه 
کتاب« در آتش سوخت و 
بخشی از کتاب ها نیز در این 
حادثه آسیب دید. به گفته 
وی، آتش عالوه بر »گوشه 
کتاب« به شــعبه بانک و 
واحدهای همســایه نیز 
سرایت کرد و ساختمان 
آســیب جدی دید، اما 
خوشــبختانه خیلی زود 
جلوی آتش گرفته شد و 
به داخل کتابفروشــی 
سرایت نکرد. کتابفروشی 
»گوشه کتاب« از تابستان 
ســال۱3۹۹ در خیابان 
شــریعتی، قبل از میدان 
تجریش با بیش از ۱2هزار 
جلد کتاب فعالیت خود را 

آغاز کرده است.

نسخه تازه 
»غریزه مادری« 

کمپانی »نئون« حقوق پخش 
فیلم »غریــزه مادری« در 
آمریکا را کسب کرده است. 
به گزارش ورایتی، جسیکا 
چاســتین و آن هاتاوی در 
این تریلر روانشناســانه 
نقش  آفرینی خواهند کرد. 
اعالم خبر ســاخت فیلم 
»غریزه مادری« با حضور 
این دو بازیگر برنده جایزه 
اســکار از هم اکنون سر 
و صدای زیــادی برپا کرده 
است. آن هاتاوی پیش تر 
به دلیــل نقش آفرینی در 
فیلم »بینوایان« و جسیکا 
چاســتین نیــز به تازگی 
به خاطــر بــازی در فیلم 
»چشمان تامی فی« جایزه 
اســکار دریافت کرده اند. 
»غریزه مادری« نســخه 
بازسازی شده ای از فیلمی 
به همین نام ساخته کشور 
بلژیک در ســال20۱8 و به 
کارگردانی اولیور ماســه 
دپاز است. ساخت نسخه 
»غریزه  بازسازی شــده 
مادری« از 25ماه مه2022 
آغاز خواهد شــد. اولیور 
ماســه دپــاز، همچنین 
ساخت نسخه بازسازی شده 
»غریزه مــادری« به زبان 
انگلیســی را به عهــده 
خواهد داشت. آن هاتاوی 
و جســیکا چاستین نیز از 
تهیه کننــدگان این فیلم 

خواهند بود.

 رونمایی از 
»مار ایسکس« 

مینی سریال »مار ایسکس« 
جدید تریــن  ازجملــه 
سریال هایی اســت که از 
روز ۱3مه )23اردیبهشت( 
پخش تلویزیونی آن آغاز 
شده است. کلر دینز، بازیگر 
آمریکایی و تام هیدلستون، 
بازیگــر بریتانیایی در این 
سریال ساخت »اپل تی وی« 
نقش آفرینی کرده اند. این 
ســریال درباره داستان 
بیوه زنــی اســت که در 
دهکده ای کوچک و ساحلی 
در ســال های پایانی قرن 
نوزدهم به تحقیق درباره 
ظهور و بروز یک هیوالی 
اســطوره ای می پردازد. به 
گزارش هالیوود ریپورتر، 
داستان این مینی سریال 
بــا اقتبــاس از کتابی به 
همین نام اثر ســارا پری با 
سناریویی که آنا سیمون 
آن را به نگارش درآورده، 
ساخته شده است. ۱00درصد 
از منتقدان مراجعه کننده 
به ســایت روتن تومیتوز 
واکنش مثبتی نسبت به این 
مینی سریال ارائه داده اند 
و ۱2منتقد مراجعه کننده 
در سایت متاکریتیک نیز 
به این سریال از ۱00امتیاز 

70امتیاز داده اند.

متولیتازهفیلماولیها
بنیاد فارابی صالحیت حرفه ای کارگردان های متقاضی  ساخت فیلم بلند سینمایی را بررسی می کند

تأیید صالحیت فیلم اولی ها به بنیاد سینمایی فارابی سپرده 
شد؛ تصمیمی مهم برای ســینمایی  که ورودی اش فراتر از 
ظرفیت های تولید ساالنه اش است؛ به خصوص در یک دهه 
اخیر که تعداد زیادی از فیلم اولی ها وارد عرصه فیلمسازی 
حرفه ای شده اند. می شود گفت سینمای ایران در مورد ورود 
کارگردان های تازه نفس، بسیار سهل گیر است. نتیجه اش 
اضافه شدن انبوهی کارگردان فیلم اولی است که سال هاست 
در سودای ساخت فیلم دوم شان به سرمی برند. در دهه ۶0 
وقتی بیشتر کارگردان های فعال در سینمای قبل از انقالب، 
کنار رفته بودند، نیاز به تغییر نســل، ورود چهره های تازه 
را تســهیل کرده بود. مهم ترین چهره های سینمای پس از 

انقالب در دهه۶0 فعاالن سینمای آزاد بودند.
مهدی صبــاغ زاده، کیانــوش عیاری، مجیــد جوانمرد و 
محمدعلی ســجادی ازجمله کارگردان هایــی بودند که 
در دهه۶0 امــکان ورود به ســینمای حرفــه ای یافتند؛ 
کارگردان هایــی که در دهــه۵0 در ســینمای آزاد فیلم 
کوتاه می ساختند. جز اینها متولیان ســینما، امکان ورود 
چهره هایی را به سینمای حرفه ای فراهم کردند که قرار بود 
در ریل گذاری تازه، نقش آفرین باشــند. در سال های بعد با 
گسترش ورود جوان ها به سینما، ورودی کارگردان ها هم 
گسترده تر شد. سال هایی که ضوابطی برای ورود فیلم اولی ها 
به سیاق دهه۶0 وجود داشــت و تأیید صالحیت حرفه ای 
برعهده کانون کارگردانان گذاشته شد . سابقه  دستیاری و 
ساخت فیلم کوتاه به عنوان نمونه کار ازجمله این ضوابط بود.

استقبال تهیه کنندگان از ورود فیلم اولی ها
آنچه در این سال ها شاهدش بوده ایم، استقبال تهیه کنندگان 
و ســرمایه گذاران از ورود فیلم اولی ها به سینما بوده است. 
بخش خصوصی ای که در آن حضور ســرمایه گذار نقشی 
تعیین کننــده در راه افتادن یک پــروژه دارد و در مواردی 
تهیه کننده نقش مجری طرح و پیمانــکار را ایفا می کند، 
حضور یک فیلم اولی مزایایی ویژه دارد. وقتی سرمایه گذار، 
حضــورش در یک پــروژه را منوط به شــرایطی می کند، 
تهیه کننده با یک کارگردان فیلم اولی راحت تر کنار می آید 
تا فیلمســازی باتجربه که ممکن است زیر بار خواسته های 
ســرمایه گذار نرود. همین موضوع باعث شــد در یک دهه 
اخیر، فیلم اولی های زیادی وارد عرصه فیلمســازی شوند. 
نکته دیگر اینکه تعدادی از چهره های تازه، اساسا با داشتن 
یک سرمایه گذار، مسیر ورود به عرصه فیلمسازی را تسهیل 
کرده اند؛ در این ســال ها بارها پیش آمده که افرادی بدون 
ســابقه حرفه ای الزم و به صرف داشــتن ســرمایه گذار، 
تهیه کننده ای یافته اند که برای پروژه پروانه ساخت گرفته 

است.

ورودی از مسیر هنر و تجربه
در دهه90 بــا راه افتادن گروه هنر و تجربــه، امکانی برای 
نمایش فیلم های متفــاوت فراهم شــد؛ فیلم هایی که در 
شرایط عادی نمی توانســتند روی پرده بروند. بسیاری از 
این فیلم ها توسط جوان ها ســاخته شده بودند؛ فیلم هایی 
که حاال جایی هم برای اکران عمومی داشتند. درواقع هنر 
و تجربه، توقعی هم در میان بسیاری از عالقه مندان ورود به 
سینمای حرفه ای ایجاد کرد که گاهی اوقات خیلی منطبق 
با توانایی های حرفه ای افراد نبود. به مرور هنر و تجربه تبدیل 

به یک شبه ژانر شــد؛ به گونه ای که از همان ابتدای تولید 
تصمیم گرفته می شد که فیلم برای نمایش در گروه هنر و 

تجربه ساخته شود.

تساهل در ورود فیلم اولی ها
آنچه در این سال ها شاهدش بوده ایم تساهل در ورود فیلم 
اولی ها بوده است. در سال های اخیر پیش آمده که حتی برای 
یک چهره فعال در فضای مجازی هم بدون سابقه حرفه ای 
پروانه ساخت صادر شده اســت. درواقع این سرمایه گذار 
و تهیه کننده بوده که نقش محــوری را در ورود چهره های 

تازه ایفا کرده است. در این سال ها انبوهی فیلم توسط فیلم 
اولی ها ساخته شده که یا اکران عمومی نشده اند یا درصورت 
نمایش به موفقیتی نرســیده اند.  البته که شاخه سینمای 
جشنواره ای هم در این سال ها همچنان فعال بوده تا برخی 
جوانان با ســقف آرزوی اکران در هنر و تجربه، فیلم برای 

فستیوال ها ساخته اند.

شورای بررسی صالحیت حرفه ای کارگردانان فیلم اولی 
در فارابی شکل می گیرد

در چنین شرایطی ســازمان سینمایی تصمیم گرفته است 
تعیین صالحیت حرفه ای فیلــم اولی ها را به ماموریت های 
بنیاد سینمایی فارابی واگذار کند . اینکه چنین تصمیمی چه 
تبعاتی خواهد داشت و با چه معیارهایی صالحیت حرفه ای 
افراد سنجیده خواهد شد، نکته ای است قابل بحث، اما عجالتا 

رئیس سازمان سینمایی چنین تصمیمی را گرفته است.
در برنامه ۵ساله فارابی که از ســوی محمد خزاعی، رئیس 
سازمان ســینمایی ابالغ شــده آمده اســت که دبیرخانه 
شورای بررسی صالحیت حرفه ای کارگردانان فیلم اولی در 
فارابی شکل گرفته و مستقر شود. تدوین آیین نامه بررسی 
صالحیت حرفه ای کارگردانان فیلــم اولی و تقویت حضور 
جوانان متعهد انقالبی در عرصه فعالیت های ســینمایی و 
مدیریتی از دیگر اقدامات در این حوزه است. همچنین نظر 
به مسئولیت فارابی در دوره جدید برای ارزشیابی، ساماندهی 
و تقویت کارگردانان فیلم اولی، راه اندازی باشگاه فیلم اولی ها 
به منظور تقویت متقاضیان کارگردانی فیلم اولی و همچنین 
حمایت از تولید آثار سینمایی توسط کارگردانان بااستعداد 
فیلم اولی و با رویکــرد عدالت محــوری و تمرکززدایی از 

برنامه های فارابی خواهد بود.

شهاب مهدویسینما
 روزنامه نگار
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همانجا بود که باخبر شــد به جبهه کردستان اعزام 
شده است. روشن آباد به آن روزها برمی گردد؛»پدرم 
نتوانست به کردستان برود و به جای او دایی ام راهی 
آنجا شد. کلی گشت تا باالخره او را پیدا کرد. آن زمان 
مثل حاال نبود که با تلفن یا فضای مجازی بشود سریع 
اطالع رســانی کرد. ما در ایل بودیم و او نمی توانست 
از خودش خبری دهد. دایــی او را به ایل برگرداند تا 
دل پدر و مادرم آرام گیرد.« حسن برگشت با کوهی 
از تجربه. در اوج جوانی چقدر پخته شــده بود. انگار 
حســن دیگری بود. مادر دلواپس از اینکه مبادا پسر 
دوباره بخواهد او را بی خبر و تنها بگذارد و راهی جبهه 
شود خیلی سریع آســتین باال زد و بساط عروسی را 
برپا کرد. حسن داماد شد و مادر خوشحال. اما یک ماه 
نگذشته بود که گفت که می خواهد به جبهه برگردد. 
نوعروســش را به دست خانواده ســپرد و خودش به 

کردستان برگشت.

فرماندهشوخطبع
سردار تا لحظه شهادت حضور پررنگی در جبهه داشت. 
چند باری هم مجروح شــد. اما بعــد از بهبود دوباره 
قطار فشنگ را به خود می بست و چون شیرشرزه ای 
بی باک به دل دشــمن می زد. شــهید حســن آباد 
در 16عملیــات ازجمله عملیات هــای فتح المبین، 
رمضان، خیبر، بــدر، والفجر4و 8، کربــالی4، 5و 
10دالورانه جنگید. به گفتــه همرزمانش حتی در 
 یکی از عملیات ها چندین تانــک و نفربر عراقی را با 
آر پی جی منهدم کرد. او ازجمله فرماندهانی بود که 
بودنش قوت قلب رزمنده ها و رشادتش باعث دلگرمی 
آنها می شد. با همه نیروهای زیردستش طوری رفتار 

می کرد که گویی برادر بزرگ ترشــان اســت. با آنها 
می گفت و می خندید و شــاد بود تا مبادا سربازهای 

جوان بارقه غمی به دلشان بنشیند.
برادر شــهید که خود از جانبازان دفاع مقدس است 
خاطره مجروح شــدنش را اینگونه تعریف می کند؛ 
»در یکی از عملیات ها مجروح شــدم و برای مالقاتم 
به بیمارستان آمد. خندید و گفت خدا را شکر می کنم 
که تو هم مجروح شدی! تحت هیچ شرایطی دست از 
شوخی برنمی داشــت.« او به اندازه شوخ طبعی اش، 
تعصب زیادی روی نیروهایش داشت. اجازه نمی داد 
پیکر هیچ رزمنده ای در خاک عــراق باقی بماند و با 
هر سختی که بود آن را به عقب برمی گرداند. به دلیل 
اینکه می دانست مادر و پدری چشــم انتظار دارند. 
روشــن که در عملیات کربالی 5با او بوده ماجرایی 
را تعریف می کند؛»یادم می آید شهید گشتاسبی از 
بچه های دهدشت بود. لب شط افتاده بود و نمی شد 
او را عقب بیاورند. فاصله مان با عراقی ها به 30متر هم 
نمی رسید. هر چه سربازها گفتند که حاجی خطرناک 
است او گوش نداد طناب را به خودش بست و به دل آب 

زد. به هر سختی بود شهیدگشتاسبی را عقب آورد.«

سیلیکهبهصورتشرطهسعوديزد
شهید آباد تحت هیچ شرایطی حاضر نبود جبهه را 
ترک کند حتی وقتی بچه های سپاه به او خبر دادند 
که فرزندش حسین از دنیا رفته است. گرچه از درون 
شکســت اما گفت: »خدا خودش این پسر را به من 
داد، خودش هــم از من گرفت«. با این حال ســال 
1364وقتی که نیروی ســپاه خبر داد که هر کس 
برایش مقدور است برای گذراندن دوره آموزشی به 
لبنان برود، سریع پیشقدم شد. می دانست موضوع 
دفاع از اسالم است و باید برای حفظ حریم آن از جان 
مایه بگذارد. او به لبنان رفــت و 6 ماه آنجا بود. فنون 

سردار پرافتخار سرزمین عشایر
پای صحبت برادرِ »حسن آباد«؛ شهیدی که نامش نقل محافل ایل بختیاری است

شیدایشهادت
کتاب »شــیدای شهادت« 
کاری از گروه فرهنگی شهید 
ابراهیــم هادی اســت که به 
زندگــی و خاطرات شــهید 
اســماعیل سریشــی اشاره 
می کند؛ شهید مدافع امنیت 
کشورمان که به دلیل درگیری 
با اشرار وابســته به وهابیت 
)گروهک ریگــی( در منطقه 
پل شکسته زاهدان به شهادت 

رسیده است. در قسمت آغازین کتاب، مخاطب با ابعاد شخصیتی 
شهید آشنا می شود؛ اینکه ســرباز نیروی انتظامی بوده و سال 
1387در آخرین حمله نیروهای گروهک ریگی به مرزهای شرق 
کشور درحالی که در مقابل دشمن ایستادگی می کرده جان خود 
را برای دفاع از کشــور فدا می کند. خواننده در بخش های دیگر 
کتاب، خاطراتی از او را مطالعه می کند. قلم شیوای نگارنده خود 
امتیاز مهمی برای کتاب است که مخاطب را جذب آن می کند. در 
بخشی از کتاب از زبان پدر شهید می خوانیم: »یک روز من به همراه 
اسماعیل کنار در منزل ایستاده بودیم. در همسایگی ما منزلی بود 
که درخت گردوی بزرگی داشــت. یک گردو از باالی درخت به 
پایین افتاد. من منتظر عکس العمل اسماعیل بودم تا ببینم چه کار 
می کند. تقریباً نیم ساعتی گذشت اما دیدم که اسماعیل مشغول 
بازی خودش بود و هیچ اعتنایی به آن گردو نکرد! گفتم: اسماعیل 
چرا گردو رو برنداشتی!؟ اسماعیل گفت: بابا جان من نمی دونم که 

صاحبش راضی است یا نه!« 

شبیکهطوفانشد

مستند »شبی که طوفان شــد« روایت نقش شهید سلیمانی 
و لشــکر 41 ثاراهلل در دفاع مقدس است که به کارگردانی امیر 
عسگری تولید شده است. کارگردان این مســتند با اشاره به 
حضور حاج قاسم ســلیمانی، فرمانده وقت لشکر 41 ثاراهلل و 
رزمندگان اســتان کرمان در عملیات های دفاع مقدس درباره 
اثرش می گوید: »شبی که طوفان شد، بخشی از مصاحبه های 
آرشــیوی اســت که بنده در زمان حیــات حاج قاســم با او 
مصاحبه کردم. بخشی از مصاحبه ها در سال 87 انجام شد که 
شهیدسلیمانی و چند فرمانده دفاع مقدس به مناطق عملیاتی 
دفاع مقدس سفر کردند. در آن سفر حاج قاسم درباره عملیات 
والفجر توضیحاتی را ارائه کرد که بسیار جذاب و جالب بود.« امیر 
عسگری با بیان اینکه حاج قاسم بسیار در مصاحبه ها و انتشار آنها 
سختگیری به خرج می داد اضافه می کند: »کرمان غیر از غائله 
کردستان در سال1358، در بیش از ۲5 عملیات دفاع مقدس 
شرکت داشته است. از این تعداد، در 3عملیات، شهید سلیمانی 
فرمانده نبود، اما حضور داشــت و در ۲۲ عملیات دیگر ایشان 
فرماندهی را به عهده داشت. در لشکر 41 ثاراهلل نیروهای بسیاری 
زیرنظر ایشان تربیت شدند که در سایر عملیات های دفاع مقدس، 
جبهه حق از حضور آنها بهره مند شد«. او با بیان اینکه چنین 
فیلم مستندی را می توانستم در زمان حیات حاج قاسم تولید 
کنم، اما ایشان اجازه نداد، می گوید: »ایشان می فرمود که »فقط 
نقش لشکر 41 ثاراهلل را نشان بده، نه فرماندهی من«. اگر چنین 
کاری می کردم، در حق ایشان ظلم کرده بودم و به همین دلیل 
این مستند ساخته نشد. در سال 13۹۲ مصاحبه یک ساعته ای 
با ایشان داشتم که به من فرمودند: »این مصاحبه را تا زمانی که 

زنده هستم منتشر نکنید«.
این مستندساز با اشاره به اینکه در این فیلم از حضور یک پژوهشگر 
بسیار خوب یعنی عباس میرزایی استفاده کردیم، می افزاید: »روند 
تحقیق و پژوهش فیلم نزدیک به 6 ماه زمان برد و آقای میرزایی 
چندین کتاب مناسب درباره دفاع مقدس و لشکر 41 ثاراهلل داشت 
که از آن جمله می توان به »جاده های ناهموار امامزاده« اشــاره 
کرد. او کمک کرد تا بدانیم باید ســراغ چه کسانی برویم. حدود 
400 صفحه پژوهش برای این مســتند انجام شد که بعداً آن را 

کاهش دادیم«.
ناگفته نماند در این مستند، به شهید احمد امینی اشاره می شود 
که فرمانده خط شکن و از غواصان بود و شهید سلیمانی او را علمدار 
لشکر 41 ثاراهلل معرفی کرد. اشاره ای هم به شهید یزدانی طلبه 16 

ساله شده که مسئول شناسایی در عملیات والفجر8 بود.
کارگردان این اثر در ادامه با تأکید بر اینکه در این مستند به موارد 
مهم و کلیدی لشکر 41 ثاراهلل در عملیات والفجر 8 پرداخته ایم 
می گوید: »همانطور که می دانید در عملیات کربالی 4 فقط دو 
لشکر توانستند خط شــکنی کنند؛ یکی لشکر ولیعصر دزفول و 
دیگری لشکر 41 ثاراهلل است. شهید سلیمانی روی شناسایی تأکید 
داشت و حتی گزارش های شناسایی را بالفاصله پس از بیرون آمدن 
غواصان از داخل اروند می گرفت. در این مستند، فقط شب عملیات 
والفجر 8 را روایت کرده ایم و به دیگر رشادت ها و هوشمندی این 

لشکر پرافتخار حین عملیات هم نپرداختیم«.
درباره نام این اثر خوب است بدانید وقتی رزمندگان برای شناسایی 
می رفتند، اروند ســاکت و آرام بود، اما دقیقاً در شــب عملیات 
والفجر 8 رودخانه طوفانی شد؛ البته این موضوع باعث شد غواصان 
به سمت ساحل دشمن هدایت شوند. رد شدن از اروند کار بسیار 
سختی است. سرعت آب در داخل اروند بین 70 تا 110 کیلومتر 
بر ساعت است که بسیار سرعت باالیی است. از این رو نام شبی که 

طوفان شد برای این مستند انتخاب شده است.

»چشماحمد«بهنمایشگاه
کتابتهرانمیرسد

رمز و راز زندگی، بندگی و مجاهدات رفیق شفیق حاج 
احمد متوسلیان پس از حدود 40 سال در غبار ماندن، 
با کتاب »چشم احمد« آشکار شده و در سی و سومین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهــران عرضه خواهد 
شــد. این کتاب روایتگر جاودانگی و معرفی کننده 
شخصیت و سیره جاویدان اثر محمدتقی رستگار مقدم 
اســت که چهاردهم تیر 1361 همراه با حاج احمد 
متوسلیان، کاظم اخوان و موســوی، کاردار سفارت 
ایران در بیروت به اسارت نیروهای شبه نظامی فاالنژ 
وابسته به رژیم غاصب صهیونیستی درآمدند. چشم 
احمد را امیرحسین انبارداران با قلمی داستانی نوشته 

و انتشارات حماسه یاران  منتشر کرده است.

حضورراویاندوران
دفاعمقدسدرنمایشگاهکتاب

هــر روز ۲ نفــر از راویــان دوران دفاع مقدس برای 
پاسخگویی به ســؤاالت و ابهامات بازدیدکنندگان 
داخل غرفه مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس در 
سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور 
خواهند داشــت. مجتبی اخالقی، مدیر انتشــارات 
این مرکز بــا اعالم این خبر گفت: تــالش داریم تا با 
برنامه هایی مثل رونمایی از آثار جدید مکتوب و صوتی 
و همچنین جشن امضا و ارائه آثار با تخفیفات متنوع 
با مخاطبین خود و عالقه مندان به حوزه دفاع مقدس 
تعامل بیشتری برقرار کنیم و خدمات بهتری را نسبت 

به گذشته ارائه دهیم.

تصمیمبرایآزادسازيخرمشهر
این روزهــا مقارن با ســالگرد عملیات بیت المقــدس با هدف 
آزادسازی شهر های خرمشــهر و اطراف آن است. سردار محمد 
کوثری از فرماندهان دوران دفاع مقدس، در تاریخ شفاهی خود 
که قرار است توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر 
شــود، درباره این عملیات می گوید:  دیگر ما کــه آمدیم برای 
مرحله ســوم عملیات بیت المقدس، در آنجا محمود شهبازی، 
معاون تیپ ۲7، شهید شد و بین مرحله دوم و سوم، حاج احمد 
)فرمانده تیپ( مجروح شد. طوری شــد که با عصا این  طرف و 
آن  طرف می رفت. آنجا یک مراســم گرفت، من یادم نمی رود ما 
هم نشسته بودیم. آهنگران هم آمد خواند و حاال در همان حین 
عملیات در شرق جاده اهوازـ  خرمشــهر، پروژکتور گذاشتند و 
بلندگو درست کردند، اما ســیزده کیلومتر آن طرف تر در شرق 
جاده، دیگر بچه ها بودند. مراسم گرفتند و نماز که خواندند شروع 
به صحبت کردند. حاج احمد با آن روحیه و عصا به دست گفت: 
»من می دانم خسته اید و توی این دو سه هفته، خیلی به شما فشار 
آمده، قبول دارم، اما برویم به مردم تهران چه بگوییم، بگوییم که 
رفتیم یک ذره بیابان گرفتیم. اصل این است که باید خرمشهر را 
بگیریم. باید برویم با آب اروند وضو بگیریم و بعد برویم تو مسجد 

جامع خرمشهر ۲ رکعت نماز بخوانیم...«.

بازدیدرایگانازموزهدفاعمقدس
بازدید از موزه ملی انقالب اســالمی و دفاع مقــدس از تاریخ ۲8 
اردیبهشت تا سوم خردادماه رایگان خواهد بود. علیرضا عسگری، 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس توضیح داد: همه ســاله به مناسبت سالروز حماسه 
فتح خرمشهر، روز سوم خرداد بازدید از این مجموعه رایگان بوده 
است و امســال نیز با موافقت مدیرعامل موزه در جهت تکریم و 
گرامیداشــت هفته میراث فرهنگی، بازدید از موزه از تاریخ ۲8 
اردیبهشت ماه تا سوم خردادماه برای عموم مردم رایگان خواهد 
بود. وی همچنین با استقبال از مجموعه های فرهنگی و هنری 
برای بازدید از این مرکز گفت: ســازمان ها و اداراتی که خواهان 
بازدید گروهی از این مجموعه هستند می بایست درخواست خود 
را در سایت موزه به ثبت برسانند. عسگری افزود: موزه ملی انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس برنامه های متنوعی را برای بزرگداشت روز 
جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و نیز سالروز آزادی خرمشهر 
و روز مقاومت و پایداری درنظر دارد کــه جزئیات آن متعاقبا به 
اطالع عموم خواهد رسید. عالقه مندان می توانند برای اطالع از 
ساعات بازدید موزه و ثبت درخواســت بازدید گروهی به سایت 
موزه با نشــانی www.iranrhdm.ir مراجعه کنند. ناگفته نماند 
این مرکز در بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبه روی 

پارک طالقانی قرار دارد.
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تکیهگاهیبرایپدر
تاریخ تولدش به ســال 1337برمی گردد. روستای 
مور زرد زیالیی. بچه اول خانواده بود و دلســوز پدر و 
مادر. انگار خلق شــده بود تا حامی آنها باشد. وقتی 
مشقت های پدر را بر سر زمین کشاورزی دید ترجیح 
داد درس را رهــا کند و به یاری او برود. شــد عصای 
دســت پدر. بزرگمردی که فقط 11ســال داشت. 
کمی بزرگ تر که شد به اصفهان رفت تا شاید درآمد 
چشــمگیرتری عایدش شود. در ســاختمان های 
نیمه کاره کارگری می کرد. هیکل قوی و تنومندش 
باعث شده بود کارهای ســخت را به او واگذار کنند؛ 
نوجوانی که خیلی زود مرد شــده بود. برادر شهید 
به خانواده دوستی حســن و اینکه چقدر کمک حال 
پدرش بوده اشاره می کند؛»حسن خیلی هوای پدر 
و مادر و خواهر و برادرهایش را داشــت. پولی که از 
کارگری به دست می آورد به جای اینکه برای خود خرج 
کند به پدرم می داد. البته بخشی از پول را برای خود 
برمی داشت که به نیازمندان می رساند. به فکر همه بود 
جز خودش. اخالق و مرام خاصی داشت. برای پدرم 

تیکه گاهی بود.« 

11ماهبیخبری
با شروع جنگ او که در اصفهان ســکونت داشت از 
همانجا برای اعزام به جبهه اقدام کرد. راهی کردستان 
شد بی آن که خبری از خود به خانواده بدهد. پدر و مادر 
دل نگران از 11 ماه بی خبری؛ نمی دانستند حسن در 
چه وضعیتی است اصال زنده است یا مرده؟ کجاست 
که نمی تواند سری به خانواده بزند. این شد که یکی 
از اقوام به اصفهان رفت تا درباره اش پرس و جو کند. 

نظامی را یاد گرفت. مسئوالن نظامی جایزه تشویقی 
او را رفتن به سفر حج درنظر گرفتند. حسن با اینکه 
زیارت خانه خدا را خیلی دوست داشت اما دلش رضا 
نبود که برای وظیفه ای که انجام داده تحسین شود. با 
این حال به زیارت حج مشرف شد. این مهم درست 
مصادف شد با کشــتار حاجی ها توسط سعودی ها 
در مراسم حج سال 1366.روشــن از زندانی شدن 
حسن توسط سعودی ها می گوید: »سفر حج برادرم 
مصادف شــد با قتل عام حاجی ها در مکه. در یکی از 
درگیری ها شرطه هاي سعودي )پلیس عربستان( به 
عکس امام خمینی)ره( اهانت کــرده و تصویر را پاره 
می کند. حسن هم سیلی محکمی به صورت او می زند. 
او را دســتگیر کرده و به زندان می اندازند.« او از مکه 
۲حوله با خود آورد و وصیت کرد به وقت شــهادتش 
یکی را روی صورت و دیگری را روی بدنش پهن کنند. 
شاید عهدی بود با خدا که هیچ کس از آن خبر نداشت.

روزیکهسردارشهیدشد
ســال 1366؛ حاج حســن 
در عملیات نامنظم قرارگاه 
رمضان مجروح شــد. مدتی 
در بیمارستان تبریز بستری 
و به محض مداوا به مقر خود 
در سقز بازگشت. می خواست چند روزی به مرخصی 
بیاید و با خانواده دیداری تازه کند. سوار بر ماشین شد 
و خواست از در دژبانی بیرون بیاید. اما آسمان دگرگون 
شد. هواپیماهای عراقی شهر را بمباران کردند و یکی 
از بمب ها ماشین سردار ایل زیالیی را هدف گرفت. او 
در اسفند ماه سال66به درجه رفیع شهادت نایل شد. 
پیکرش را در روستای مور زرد به خاک سپردند. حاال 
مزار او میعادگاه عاشقانی است که جز به دفاع از کشور 

و آرمان های آن هدف دیگری ندارند.

گوشه ای از مصائب غواصان کربالی4 
به روایت مستند»خاطرات ما«

مقاومتی ماندگار
مستند»خاطراتما«روایتی
ازمرورخاطرات3رزمنده
غــواصآزادهازعملیات
کربالی4واسارتشاندراردوگاهتکریت11است؛اردوگاهیکهبه
ناماردوگاهمرگمعروفبود.»ابوالفضلی«،»شکوهی«و»دانشپور«
راویاناینمستندازغواصانوبازماندگانگرداننوحویاسینلشکر
امامرضا)ع(هستندکهدرعملیاتکربالی4پسازمقاومتدربرابر
نیروهایبعثیوکشتنچندفرماندهازآنهابهاسارتدشمندرآمدند.
آنهادراینمستندازشبعملیاتوشهادتهمرزمانشانمیگویند
کهمظلومانهبهشهادترسیدند.اینمستندازمحصوالتسازمان
هنریرسانهایاوجاستوتهیهکنندگیوکارگردانیآنرااصغر
بختیاریبرعهدهداشتهاست.گوشههاییازروایتاینسهآزادهکه

دراینمستندنقلشدهاسترامیخوانید.

قبل از عملیات کربالی 4 لشکر ۲1 امام رضا)ع( ۲گردان ویژه و  خط شکن 
به نام های نوح و یاسین تاسیس کرد و داوطلبان بسیجی با عضویت در این 
گردان ها برای آموزش غواصی شرکت کردند تا برای شرکت در عملیات 
آبی و خاکی آموزش های الزم را ببینند. آموزش در آب های کارون آغاز 
شد؛ آموزشی سخت و نفسگیر با لباس های غواصی، کوله های سنگین و 
در هوای ســرد دی ماه. آنها روزی ۲بار از محل مقر شهید شاکری تا پل 
مارد که مسافتی 10کیلومتری داشت را برخالف جهت آب فین می زدند.

لورفتنعملیات
ابوالفضلی، از غواصان آزاده آن شب را چنین توصیف می کند: »غواصان 
غروب شبی که قرار بود عملیات کربالی 4انجام شود را با روحیه ای عالی 
پشت سرگذاشــتند. همگی غسل شــهادت کردند و جیره های غذایی 
خود را تحویل گرفتنــد. برخی هم که همیشــه و در همه حال روحیه 
شوخ طبعی داشتند به جیره همدیگر به اصالح رزمی»تک« می زدند«. 
3دی سال1365 عملیات کربالی4با رمز »محمد رسول اهلل)ص(« شروع 
شــد. قبل از عملیات زمزمه هایی میان تعدادی از رزمندگان مبنی بر لو 

رفتن عملیات شنیده می شد. غواصان و خط شکنان توجهی به این شایعات 
نداشتند و فارغ از این مسائل فقط به درســت انجام دادن وظیفه ای فکر 
می کردند که بر عهده داشــتند. دانش پور می گوید: »گروهان به ۲دسته 
۲5تایی تقسیم شد؛ گروه اول گردان تیپ ۲1 امام رضا)ع( وارد آب شدند.

گره هایی با فاصله به طنابی بزرگ زدیم تا با دســت خود آن را بگیریم و 
به صورت ستونی حرکت کنیم«. دشمن گاهی خمپاره ای می زد اما سکوت 
و تاریکی شب، غواصان را برای حمله ای سخت بر دشمن مصمم می کرد که 
ناگهان هواپیمایی باالی سر غواصان ظاهر شد. منور شلیک شده ۲0 دقیقه 
منطقه را مثل روز روشن کرد و عاشورایی برپا شد. رگبار دشمن بی امان بر 
سر غواصان باریدن گرفت. غواصان یکی یکی به شهادت رسیدند و طناب 
از دست شان رها می شد. دانش پور درباره آن شب عملیات در این مستند 
می گوید: »1۲نفر وارد جزیره شدیم ولی به اندازه یک گروهان کار کردیم. 
سنگرها را تسخیر کردیم، تعداد زیادی عراقی تلف شدند. با هر آنچه نارنجک 
داشتیم سنگرها را پاکسازی کردیم حتی از مهمات عراقی ها هم استفاده 

کردیم. حتی چند فرمانده ارشدشان کشته شدند«. 

شروعاسارتدرزندانالرشید
هلی کوپتر عراقی ها باالی ســر غواصانی که در حال دفاع و پاکســازی 
سنگرهای دشمن بودند آمد. ابوالفضلی تعریف می کند: »زمانی که از سنگر 

بیرون آمدم، خود را در محاصره عراقی ها دیدم. شروع به رگبار کردم و به 
محض اینکه فشنگ هایم تمام شد، همه سمت من هجوم آوردند. چنان 
با لگد به صورتم زدند که 4 دندانم شکست. 5 سرنیزه به سمت چپ بدنم 
خورد و تمام سمت چپ بدن را فلج کرد. ما را به پادگانی منتقل کردند. 5روز 
ما را در اتاقی بدون آب و نان نگه داشتند. حتی اجازه دستشویی رفتن هم 

 نمی دادند. با لباس غواصی تمام بدنمان آبله زده بود«. 
 شکوهی در ادامه می گوید: »ما را به عنوان سند پیروزی در بصره چرخاندند 
و بعد از ظهر به زندان الرشــید بردنــد. 50نفر در یک اتاق 3در 4به ســر 
می بردیم. جا برای خوابیدن نبود، مجبور می شدیم نوبتی سرپا بایستیم تا 
دیگری استراحت کند. به صورت گروهی ما را به حیاط می بردند و شروع 
به زدن می کردند.« بعثی ها، زندان الرشید را بدون اطالع از صلیب سرخ و 
کامال محرمانه نگه داشته بودند و به همین دلیل شکنجه و حتی به شهادت 
رساندن اسرا برای آنها هیچ عواقبی نداشت. داستان اسارت غواصان غیور 
از اینجا آغاز شد. بعد از ۲ماه بازجویی و شکنجه، همه را به اردوگاهی مخفی 
به نام تکریت11 یا اردوگاه مرگ منتقل کردند؛ اردوگاهی که سربازان بعثی 
بدون هیچ واهمه ای هرچه دلشان می خواست انجام می دادند. نام غواصان 
کربالی4 این اردوگاه، تا روز آزادی هرگز به صورت رسمی به عنوان اسیر 
جنگی ثبت نشد، به همین دلیل هیچ کدام از خانواده ها منتظر بازگشت 

عزیزان خود نبودند. 

گزارش
شهرهکیانوشراد

روزنامه نگار

حاج حسن ، شهید شاخص عشایر 
انقالباسالمیبههمهگروههاواقشارمردمتعلقداردوبرهمیناساسدردوراندفاعمقدس
همهمردمبرایحفظنظامدرمقابلدشمنمتجاوزبهدفاعرویآوردندوعشایرپیشقراول
اینحرکتعظیممردمیبودندوشهدایگرانقدریدراینراهتقدیمانقالبکردند.یکیاز
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عدالت اجتماعی؛ مهم ترین مشخصه شهر اسالمی
مروری بر اصول و راهبردهای اجرایی سازی  عدالت در سازوکارها و ساختارهای شهر

مختصات شهر اسالمی از منظر
 مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

رهبر معظم انقالب در تاریخ 8اردیبشهت1378 شهر 
اسالمی را دارای 5 مختصات اصلی دانستند: 1( عدالت در 
تقسیم خدمات شهری ۲( تأمین آرامش روحی و امنیت 
معنوی 3( ظهور و اعتالی مظاهر اســالمی و انقالبی ۴( 
عمران و آبادی و زیبایی  5( حفظ طبیعت و فضای طبیعی 
و در این راستا به نظر می رســد، معظم له طی سال ها و 
دیدارهای مختلف با مسئوالن شهری، شاخص های هر 
یک از این مختصات را تبیین فرموده اند. این شاخص ها 
که از سوی مؤسسه مصاف احصاء شده به شرح ذیل است:

یک 
عدالت در تقسیم خدمات شهری

 تسهیل زندگی مردم در کارهایی که به شهرداری ها مربوط 
است. )1382/2/5(

  برطرف کردن معضالت شهر و روستا. )1382/2/5(
 رعایت دقیــق قوانیــن و عدم تخطی از آن بــا حیله های 

شبه قانونی. )1382/2/5(
 رعایت ویژه محرومان. )1382/2/5(

 آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت المال با تجمالت 
زائد و سفرها و مراسم غیرالزم. )1382/2/5(

 آسان سازی  خدمت رسانی و عدالت و فراگیری در خدمات 
شهری. )1386/2/8(

 توجــه بــه نیازهــای جانبــازان و مصدومان جســمی. 
)1386/2/8(

 نــگاه عدالت گســتر بــه محله هــا و اشــخاص محروم. 
)1386/2/8(

 توجه ویژه به بانوان و نیز به جوانان. )1386/2/8(
 تأثیرناپذیــری از نفــوذ ثروتمنــدان و جاذبــه ثــروت. 

)1382/2/5(
 اولویت دادن به مناطق مستضعف نشین. )1382/2/5(

دو
 تامین آرامش روحی و امنیت معنوی

 در شــهر اســالمی فضاها به گونه ای طراحی می شود که 
مردم احســاس می کنند به معنویات گرایش پیدا می کنند. 

)1375/6/5(
 در شــهر اســالمی اهل دین و پرهیزگاری و پارسایی در 

فضاهای شهری احساس امنیت می کنند. )1375/6/5(
 در شهر اسالمی اهل فساد برای فسادشان احساس ناامنی 

می کنند ولی خودشان احساس امنیت دارند. )1375/6/5(
 ترویج فرهنگ نظم و قانون. )1386/2/8(

  اســتقرار بخشــیدن به جو اســالمی و فرهنگی ســالم. 
)1382/2/5(

سه
 ظهور و اعتالی مظاهر اسالمی و انقالبی

 در شهر اسالمی پدیده ها به حرکت و زیست اسالمی کمک 
می کنند نه بر ضد آن. )1375/6/5(

 در شهر اســالمی مظاهر معنویت در شهر چشم نواز است. 
)1375/6/5(

 در شهر اسالمی نشانه های فرهنگ اسالمی ایرانی محسوس 
است. )1384/12/13(

 تأثیرناپذیــری از نفــوذ ثروتمنــدان و جاذبــه ثــروت. 
)1382/2/5(

 گسترش نمادهای دین و اخالق. )1386/2/8(

چهار 
عمران و آبادی و زیبایی

 ساختمان سازی اسالمی خصوصیاتی دارد: معماری های 
مالیم و چشم نواز و دارای انحناهای طبیعی و دارای مظاهر 
معماری اســالمی ازجمله طاق ها و گنبدها و ســتون ها و 

نقاشی ها. )1375/6/5(
 حفظ حجاب و عفت از خصوصیات معماری اسالمی است. 

)1375/6/5(
 محیط خانه از لحاظ زندگی اسالمی باید محیط امن و امانی 

باشد. )1375/6/5(
 در شهر اسالمی فرهنگ ایرانی و بنا و معماری ایرانی در آن 

متجلی است. )1384/12/13(
 در شهر اسالمی فرهنگ اسالمی ایرانی همراه با زیباسازی 

رعایت می شود. )1384/12/13(
 حفظ اصالت اسالمی و ملی در ساخت وسازها. )1382/2/5(

 حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها. )1386/2/8(
 پایبندی به معماری اسالمی و ایرانی. )1386/2/8(

 رعایت زیبایی و استحکام بناها. )1386/2/8(

پنج 
حفظ طبیعت و صفای معنوی

  سالم سازی محیط زیست. )1382/2/5(
 توسعه فضای ســبز و اهتمام به ســالمت محیط زیست. 

)1386/2/8(

افراد کم  سواد و نیمه عاقلی که ضررشان 
از هر بی سواد و دیوانه ای بیشتر است

استاد شهید مرتضی مطهری)ره(: 
غزالی جمله ای دارد که می گوید: 
همه  چیــز وجــود ناقصــش از 
عدم محض بهتر اســت جز علم و 
دانش. یعنی مثال سالمتی یا مال و 
ثروت اگر انسان هر مقداری داشته 
باشد از آنکه هیچ نداشته باشد بهتر 

است ولی علم و دانش اینگونه نیست. انسان کم سواد از بی  سواد 
بدتر اســت چون خیال می کند خیلی باســواد است و هیچ گاه 

دنبال تکمیل آن نمی رود.
این بیت از سنایی است که می گوید: رنجش هر کسی ز یک چیز 
است / رنجش من ز نیم  دیوانه است. این شاعر می گوید: عقل هم 
نظیر علم است. یا انسان باید دیوانه کامل باشد و یا عاقل کامل. 

نیمه عاقل و نیمه دیوانه از دیوانه کامل ضررش بیشتر است.
افراد نیرنگ  باز و خدعه کار در جامعه، معموال همین انسان های 
»نیمه« هستند، یعنی آنها که نیمه زرنگی دارند و تمام زرنگی 
ندارند؛ زیرا زرنگ های کامل اگر به هیچ چیز اعتقاد نداشته باشند 
این مقدار می فهمند که سعادت و موفقیت در صداقت و راستی 
اســت. ولی افراد نیمه زرنگ - که من در عمر خودم با بسیاری 
از آنان برخورد داشــته ام - موفقیت خود را در این می دانند که 
با هیچ کس به صداقت رفتار نکنند. اینها در عمر خود حتی یک 
دوســت پیدا نمی کنند و هیچ کس به حرف هــای آنان اعتماد 
نمی کند، زیرا با هر کس که حرف می زنند همه می دانند که از 
روی زرنگی سخن می گویند. قرآن این منافق ها را جاهل مرکب 
می داند و می گوید اینها نمی دانند و خیال می کنند که می دانند؛ 

شعور ندارند و می پندارند که باشعورند. 
منبع: کتاب آشنایی با قرآن، جلد ۲، صفحه 90

شهرها و مصرف
در کتاب »شهرها و مصرف« رابطه 
متقابل و پویای توســعه شــهری 
و مصرف بررسی شــده است. در 
20 سال گذشــته، منابع مرتبط 
با مطالعه شــهرها و مصرف برای 
شــناخت جهان معاصــر کمک 
چشــمگیری به ما کرده اســت. 
مطالعه شهرها مجراهای مطالعاتی 
خوبی درباره تغییــرات در حوزه 

زندگی روزمره حیات اجتماعی و فرهنگــی ما فراهم می کند. 
اینکه اوقات فراغت خودمان را کجا و چگونه سپری کنیم، چه 
بخوریم و در کجا غذا میل کنیم، در تعطیــالت به کجا برویم، 
خریدهایمان را کجا و چگونه انجام دهیم، چه بنوشیم، چیدمان 
خانه چگونه باشد و امثال آن در حوزه مطالعات مصرف هستند. 
لذا از این جهت، با مطالعه شــهرها و مصرف است که می توان 
گستره عناصری به ظاهر مختلف، اما به هم مرتبط، را تبیین کرد.
کتاب »شهرها و مصرف« که به قلم مارک جین و ترجمه مرتضی 
قلیچ از سوی انتشــارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده، در 

8فصل تنظیم شده است.
 فصل نخســت به تعاریف شــهر، مصرف، دگرگونی شهری و 
کلیت ســاختار کتاب اختصاص دارد. در فصــل دوم با عنوان 
»مصرف و شهر مدرن« و فصل ســوم تحت عنوان »مصرف و 
شهر پســت مدرن« به تاریخچه پیدایش شــهر مدرن و پست 
مدرن و دگرگونی های ساختاری و اجتماعی فضایی شهر مدرن 
اختصاص دارد. فصل چهارم رابطــه مصرف و زندگی روزمره را 
بررسی می کند. فصل پنجم با جزئیات بیشتر به رابطه شهرها، 
مصرف و هویت اشاره دارد. فصل ششم نشان می دهد که نه فقط 
شــهرها، فضاها و مکان های درون شــهری زمینه های مصرف 

هستند بلکه خود این فضاها نیز مصرف می شوند. 

شهرها در اقتصاد جهانی
کتــاب »شــهرها در اقتصــاد 
جهانی« نشان می دهد چگونه 
برخی از ویژگی های جریان های 
پول، اطالعات و مردم در آستانه 
هزاره جدید به ظهور سازندهای 
اجتماعی جدیــد انجامیده اند. 
بسیاری از نظریه پردازان شهری 
پیش از این بیان می داشــتند 

مخابرات جهانی و تحرک مردم و سرمایه، شهرها را از 
نظر اقتصادی منسوخ کرده اند درحالی که این کتاب 
با تحلیل تحوالت دهه گذشــته اثبات می کند که 
حکایتی دیگر نیز جریان دارد.  این کتاب به گونه ای 
روزآمد شــده که جدیدترین داده هــای موجود را 
دربرمی گیرد و نشان می دهد چگونه برخی از شهرها، 
ازجمله نیویورک، توکیو، لندن، سائوپولو، هنگ کنگ 
و سیدنی از مراکز منطقه ای فرهنگ و کسب وکار به 
فضاهای بازار فراملیتی تبدیل شده اند. این تحوالت 
به ملزومات جامعه شناسی شهری، از قبیل مرکزیت 
مکان و اهمیت جغرافی در دنیای اجتماعی معنایی 
جدید می بخشــند. کتاب حاضر تأثیر فرایندهای 
جهانی بر ساختار اجتماعی شهرها را بررسی می کند 
و نشان می دهد چگونه دگرگونی های سازماندهی 
نیــروی کار، بازتوزیع درآمدها و تجدید ســاختار 
مصرف به سلســله مراتب جدید نابرابری در داخل 
و در میان شهرهای سرتاسر جهان کمک می کنند. 
ساسکیا ساسن به شیوه ای متقاعد کننده می گوید 
برای درک شــهرهای قرن بیســتم به »جغرافیای 

جدید« و جامعه شناسی جدید نیازمندیم.

گفتمان اسالم

اندیشه شهر

اقتصاد شهری

شهر اسالمی

شهر اسالمی برای نخستین بار، در دهه هاي آغازین 
قرن بیستم به صورت علمی، مورد مطالعه قرار گرفت 
و شرق شناسان فرانسوی، اصطالح »شهر اسالمی« را 
به کار گرفتند و از آن زمان به بعد، تعداد زیادی از متون 
به نظریه پردازی در زمینه شکل این شهرها پرداختند 
که بیشــتر آنها به نوعی متأثر از نظریه های پیشین 
بودند. چیستی و چگونگی »شهر« و »شهر اسالمی« 
در آموزه های اسالمی، محمل و منشأ مباحث گسترده 
و دنباله داری است که نیازمند تعمق و تتبع وسیع در 
منابع ارائه کننده این آموزه هاست. در این میان یکی از 
مهم ترین مشخصه های شهر اسالمی وجود معیارهای 
عدالت اجتماعی در شهر اســت. )کالنتری، 1399: 
9-11( عدالت اجتماعی عبارت است از: ارزشی که 
با فراگیر شدن آن، جامعه دارای شرایط و زمینه هایی 
می شود که هر صاحب حقی به حق خود می رسد و 
امور جامعه به تناســب و تعادل، در جای شایسته و 
بایسته خویش، قرار می گیرد. )سید باقری، 1387: 
25(. با این حال، شکاف فزاینده ای بین مفهوم نظری 
عدالت اجتماعی و واقعیت فقدان عدالت در زندگی 
اجتماعی در شهر وجود دارد و نیازمند کار پژوهشی 
ویژه و دقت نظر در احصا مبانی، اصول و اهداف عدالت 
اجتماعی شهری است. در ادامه براساس مقاله ای از 
دکتر بهزاد عمران زاده، دانش آموخته دکتری جغرافیا 
و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، با عنوان »مدل 
استراتژیک عدالت اجتماعی و فضایی در شهر آرمانی 
اسالمی« به اصول و راهبردهای عدالت اجتماعی در 
شهر براساس کلمات گهربار امام علی)ع( در نامه ها، 
خطبه ها و حکمت های نهج البالغه اشــاره خواهیم 

داشت.

اصول عدالت اجتماعی در شهر اسالمی
اصول از جنس بایدها و نبایدها و منبعث از هست ها 
و مبانی اند که به عنوان جزو اصلی نظریات کاربردی، 
نقش راهنمای عمل در گذر از مبانی به تحقق اهداف 
را ایفا می کنند. در واقع، یک اندیشه و ارزش برخاسته 
از مبادی حقیقت، زمانی می تواند در ساحت عمل و 
اجرا کاربست یابد که بتوان آن را در قالب اصول معین 
انتزاع کرد و آن را محور پایدار و راهنمای اقدامات با 

نظر به تحقق هدف قرار داد.

اصل اول
 تساوی در حقوق عمومی

اصل تســاوی در حقوق عمومــی، به معنای رعایت 
مســاوات در توزیع تمامی امکانات، برخورداری ها و 
منابع، بین تمامی شهروندان است. مبنای این اصل، 
حق طبیعی اجتماعی افراد است. در واقع منظور از این 
اصل، برخورد مساوی با تمامی شهروندان در تمامی 
فضاها و سطوح اجتماعی است. مطابق این اصل در 
حقوق مربوط به عام، اعم از امــوال، خدمات، منابع، 
فرصت ها و... نباید هیچ مرجحی برای توزیع درنظر 
گرفته شود. برای نمونه، طبق این اصل، نهاد مدیریت 
و حاکمیت شهری موظف اســت خدمات مربوط به 
جمع آوری و دفع زباله های شــهری را برای تمامی 
نقاط شهری با کیفیت و کمیت یکسان به انجام رساند.

اصل دوم
عدم موضوعیت جایگاه و مقــام افراد در اجرای 

عدالت
منظور از این اصل، جایگاه برابر همه شــهروندان و 
افراد اجتماع در برابر قوانین و در زمان اجرای عدالت 
اســت. بر پایه این اصل جایگاه و مقام افراد در مقابل 
قانون، جایگاهی برابر است. بر همین اساس در اجرای 
عدالت، هم در مقام توزیع منابع و خدمات و هم در مقام 
تصحیح و جبران بی عدالتی ها، افراد خاص، محالت و 
یا مناطق خاص، هیچ ارجحیتی نسبت به دیگر افراد، 

محالت یا مناطق ندارند.

اصل سوم
عدم تساوی در حقوق اکتسابی فردی – اجتماعی

حقوق اکتسابی تقریبا در نقطه مقابل حقوق عمومی 
قرار دارند. به تمامی حقوق و یا امتیازاتی که به واسطه 
انجام فعلی خاص، دســتیابی به جایگاهی مشخص 
و یا اکتســاب شــرایطی ویژه نصیب افراد می شود، 
حقوق اکتســابی می گویند. منظور از افراد، تمامی 
شخصیت های حقیقی و حقوقی و یا افراد، شرکت ها، 
محالت، نواحی و مناطق شهری هستند که قابلیت 
کســب امتیاز و با شــرایط خاصی را دارند. حقوق 

اکتســابی، حاصل تالش فردی با جمعی بخشی از 
افراد جامعه با ســاکنان واحدهای تقسیمات درون 
شهری اســت که به موجب آن حائز شرایط دریافت 
خدماتی ویژه می شوند. برای نمونه، پارک یا بوستانی 
که در نتیجه آزادسازی بخشی از مساحت زمین های 
مالکان در محالت بافت های فرسوده تحت بازسازی 
ایجاد می شود، جزو حقوق اکتسابی اهالی این محالت 
به شــمار می آید و یا در مقیاس فردی، اگر مساحت 
زمین مالکی برای احداث واحد مســکونی کم باشد، 
نمی تواند مجوز تراکم باال برای این زمین دریافت کند. 
در مقابل اگر شخص دیگری دارای مساحت استاندارد 
باشد، این مجوز به او تعلق می گیرد. در موضوع حقوق 
اکتسابی با افراد به صورت برابر برخورد نمی شود، بلکه 
طبق ضوابط و قوانین مربوطه با هر شخص متناسب 
با داشته ها، آورده ها و یا میزان فعالیت و تالش صورت 

گرفته رفتار می شود.

اصل چهارم
 رعایت اقتضای زمان در دریافت تعرفه ها

مفهوم اصلی این اصل، انعطاف در اجرای قوانین و 
آیین نامه ها، دریافت تعرفه های خدمات و عوارض 
شــهری، و درنظر گرفتن شرایط شــهروندان در 
زمان های مختلف است. برای نمونه در این زمینه 
می توان به کاهش تعرفه خدمات و یا عدم دریافت 
برخی عوارض از شهروندان، کسبه، صنعتگران و... 
در شرایط رکود اقتصادی و با ارائه یارانه های هدفمند 
در زمان های خاص اشــاره کرد. بــر پایه مفاهیم و 
کدهای مربوط بــه این اصل، دریافــت عوارض و 
مالیات های قانونی از مردم، بدون ایجاد زمینه های 
الزم برای توسعه و رونق شهر و فعالیت های شهری 
)صنعت، خدمــات و...(، اقدام عادالنه ای نیســت. 
در واقع، نهادهای مدیریتــی و دولتی در ابتدا باید 
زمینه های رونق و توسعه اقتصادی را فراهم آورند و 
به تبع آن انتظار دریافت حقوق قانونی را از شهروندان 
داشته باشند. این اصل را می توان به عنوان یک اصل 
جانبی و یا به عنوان یک شرط مداخله ای در فرایند 

اجرای عدالت درنظر گرفت.

اصل پنجم
 دسترسی برابر به خدمات عمومی

بر پایه این اصل نوع پراکنــش خدمات عمومی در 
سطوح مختلف شهری و سرزمینی، باید به گونه ای 
انجام شود که همه شهروندان دسترسی مناسبی 
به این خدمات داشته باشــند. براساس این اصل، 
همه نقاط و محالت شــهری باید به طور یکســان 
تحت پوشش خدمات عمومی قرار گیرند. در واقع 
هیچ محله یا نقطه ای از شهر نباید به دلیل فاصله از 
مرکز خدمات و یا تمرکز خدمات در نقطه ای خاص، 
از بهره مندی از خدمات محروم شود. در اصل، اگر 
خدمات مربوطه جزو حقوق عمومی شــهروندان 
باشــد، بعد مســافت نباید تأثیر منفی در دریافت 
خدمات توسط برخی شــهروندان ایجاد کند. این 

اصل را به نوعی می توان ذیل اصل اول تعریف کرد.

اصل ششم
 عدم اختصاصی سازی اموال و منافع عمومی

منظور از اختصاصی سازی در این اصل، تخصیص و یا 
خصوصی کردن منابع عمومی است. بر پایه این اصل، 
اختصاص اموال، منابع، منافع و یا خدماتی که متعلق 
به عموم شهروندان است، به نفع فرد یا طبقه و گروه 
خاص و یا متمرکز کردن آنها در محله یا محدوده ای 
مشخص که مانع از دستیابی دیگر شهروندان بدان ها 
شــود، ممنوع و مخالف عدالت است. عدم تنظیم و 
تصویب آن دسته از قوانین و مقررات و آیین نامه های 

اجرایی که منابع را به سمت افراد، مجموعه ها و یا 
محدوده های خاصی هدایت می کنند نیز در دایره 

شمول این اصل قرار دارد.

اصل هفتم
 انتفاع همگانی در امور عمومی

اصل انتفاع همگانی به بعد دیگری از عدالت اشاره 
می کند که در کنار توزیع و دسترسی برابر، رعایت آن 
الزمه پیاده سازی صحیح عدالت است. در واقع این 
امکان هست که در توزیع یک خدمت عمومی توسط 
نهاد مدیریت شهری، اصل برابری توزیع و دسترسی 
برابر رعایت شده باشد، ولی همه شهروندان امکان 
انتفاع از آن را نداشته باشند. برای نمونه اگر سیستم 
اتوبوسرانی و ایستگاه های آن با کمیت و کیفیت برابر 
در دسترس ســاکنان تمامی محالت شهری قرار 
گیرد، ولی گروهی از افراد اجتماع همچون معلوالن 
و یا سالمندان به دلیل عدم مناسب سازی سیستم، 
نتوانند از آن اســتفاده کنند، در این حالت، به رغم 
رعایت اصل توزیع و دسترســی برابر، اصل انتفاع 

همگانی در خدمات عمومی رعایت نشده است.

اصل هشتم
 عدم مصونیت حاکمان و مســئوالن در برابر 

عدالت
این اصل به نوعی تخصیص موضوع اصل دوم درباره 
مسئوالن حکومتی و دولتی جامعه است. براساس 
اصل برابری جایگاه ها در برابــر قانون و مطابق این 
اصل، نه تنها هیچ مصونیتی برای مسئوالن حکومتی 
در مقابل احکام جبرانی، کیفری و تصحیحی عدالت 
وجود ندارد بلکه به دلیل تأثیرگذاری باالی ایشان در 
مقیاس اجتماع و کشور، احکام و مجازات ها، شدت 

بیشتری خواهند داشت.
یکی از موارد اساسی درخصوص اصول فوق آن است 
که این اصول بایستی در یکپارچگی با هم دیده شوند 
و در مقام عمل و اقدام، پیوستگی میان آنان حفظ 
شــود؛ چرا که اگر هر یک از این اصول مغفول واقع 
شود، دســتیابی به اهداف عادالنه، ناممکن خواهد 

شد و یا به صورت ناقص انجام خواهد گرفت.

راهبردهای عدالت اجتماعی و فضایی
براســاس ادبیات مدیریت راهبردی، سیاست های 
کالن یا راهبردها عبارتند از روش های اصلی و کالن 
جهت دستیابی به اهداف و انجام مأموریت ها. در واقع 
سیاست های کالن یا راهبردها، روش های اصلی و 
مادر برای نیل به موفقیت در هر مأموریت است. برای 
موفق شــدن در هر مأموریت، یک یا چند سیاست 
کالن اتخاذ می شــود که امور اجرایی براساس آنها 
سامان می یابند. در ادامه به چندی از این راهبردها 

به شکلی مختصر پرداخته شده است:

راهبرد اول
 ایجاد بستر قانونی مناسب برای جلوگیری از ظلم

ظلم، ضد عدالت و در واقع به معنای نبود عدالت است. 
بدیهی است که تنها مسیر پیاده سازی اصول عدالت 
در شهر و جامعه، و مبنای اقدامات آن، مسیر قانون 
اســت؛ چه اینکه درصورت فقدان قوانین موضوعه 
مرتبط، اقدامات عدالت محورانه با تفســیر به رأی 
و مصلحت اندیشــی های ناعادالنه از فرایند اصلی 
خود منحرف می شود و چه بســا موجبات تشدید 
بی عدالتی های اجتماعی و فضایی را فراهم آورد. بر 
همین اساس، یکی از اصلی ترین راهبردهای مربوط 
به تحقق عدالت، ایجاد بســتر قانونی آن و تدوین 
قوانین موضوعه عرصه های مختلف شهری است. 
پر واضح اســت که منظور از بستر قانونی مناسب، 
قوانین عادالنه یاریگــر فرایندها و اقدامات عادالنه 
اســت؛ وگرنه خود قانون نیز می تواند  زمینه ســاز 
بی عدالتی و ایجاد بستر مناسب برای رویش اقدامات 

ظالمانه باشد.

راهبرد دوم
رعایت حقوق متقابل توسط حکومت و مردم

در جامعه و شهر اسالمی ســعادت شهروندان ذیل 
قوانین و احکام اســالمی، هدف و غایت اصلی است، 
تشکیل حکومت اسالمی نیز با محوریت همین هدف 
معنا و مفهوم می یابد. بر همین اســاس، شهروندان، 
محور و موضوع اصلی سیاست های عدالت اجتماعی 
و فضایی هســتند و حکومت نیز مجری اصلی این 

سیاســت ها و مهم ترین نهاد تأثیرگــذار در فرایند 
پیاده سازی عدالت به شــمار می آیند. با این اوصاف، 
رابطه متقابل شــهروندان و نهاد حاکمیت شهری، 
یکی از ضرورت های قوام شهر اسالمی است که جز از 
طریق حقوق متقابل مشخص امکان پذیری صحیحی 
نمی یابد. بنابراین رابطه متقابل شــهروندان و نهاد 
حاکمیت شهری در بســتر قانون، حقوق متقابلی را 
شکل می دهد که رعایت آن از ســوی شهروندان و 
حاکمیت، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی، الزمه 
پیاده ســازی اصول عدالت فضایی در اجتماع و شهر 

است.

راهبرد سوم
 توزیع فضایی برابر خدمات

توزیع فضایی برابر خدمات یکی از راهبردهای اساسی 
در راستای تحقق عدالت در حوزه حقوق عمومی است. 
مبنای این راهبرد، اصل تساوی حقوق عمومی است.

راهبرد  چهارم
اولویت دادن به فعاالن عرصه های مختلف اجتماع

مطابق تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته، اساس 
شکل گیری و پایداری اجتماعات انسانی، رفع نیازهای 
مختلف ســاکنان اجتماع در عرصه هــای مختلف 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و... و ارائه و 
دریافت خدمات در این عرصه هاســت. بر این اساس 
بدیهی اســت که فعاالن این عرصه ها که موجبات 
پایداری اجتماع و رفع نیازمندی های شــهروندان را 
فراهم می کنند، مورد توجه ویژه در تخصیص حقوق 
اکتسابی قرار گیرند. این امر از سویی موجب تشویق 
فعاالن و از ســوی دیگر موجب ترغیــب دیگر افراد 
اجتماع به فعالیت های یادشده می شود. با نظر به اصول 
استخراج شده، مبنای این راهبرد، اصل »عدم تساوی 
در حقوق اکتسابی فردی – اجتماعی« است. برپایه 
این اصل، فعالیت به عنوان معیاری برای ترجیحات 

حقوق اکتسابی، موضوعیت می یابد.

راهبرد پنجم
 حمایت از طبقات و اقشار مختلف به اقتضای شرایط

مبنای ایــن اصل و راهبرد 2اصل »عدم تســاوی در 
حقوق اکتسابی فردی – اجتماعی« و »رعایت اقتضای 
زمان در دریافت تعرفه ها« است. بر پایه این راهبرد، 
حمایت یا عدم حمایت از افرد یا اقشار مختلف، باید 
متناسب با معیارهای عدالت و درنظر گرفتن شرایط 

زمانی و مکانی مختلف صورت گیرد.

راهبرد ششم
 اولویت رسیدگی به طبقات پایین اجتماع

طبقات پایین اجتماع و یا نیازمندان جامعه، افرادی 
هســتند که طی فرایندهای مختلــف اجتماعی، 
اقتصادی یا سیاســی صورت گرفتــه در جامعه و یا 
به تعبیر دیگر به دالیل طبیعی و انســانی مختلف و 
بی عدالتی های ناشی از آنها، نتوانسته اند انتفاع الزم را 
از حقوق عمومی خود ببرند و معموال دسترسی کافی 
به خدمات عمومی و یا توان بهره برداری از آنها را ندارند. 
بر همین اساس، مطابق منابع دینی بررسی شده، توجه 
ویژه به این طبقات و اولویت قائل شدن برای آنها در 
برنامه های عدالت محورانه، یکــی از ضروری ترین و 
اساســی ترین راهبردهای مورد تأکید است. به نظر 
می رسد از منظر منابع دین اســالم، مأموریت ویژه 
نهادهای حکومتی مسئول درباره توزیع های عمومی، 
پرداختن به مســائل طبقات پاییــن اجتماع و رفع 

نیازمندی های ضروری نیازمندان است.

راهبرد هفتم
 توزیع منابع براساس کارایی و استحقاق

برخالف حقوق عمومی که طــی آن منابع به صورت 
یکسان بین همه توزیع می شود، در حقوق اکتسابی 
مبنا عدم تساوی و برابری در دریافت ها و توزیع هاست، 
البته بدیهی است که در توزیع منابع براساس حقوق 
اکتســابی، هر مرجحی پذیرفتنی نیست بلکه این 
توزیع باید بر مبنای معیارهای عدالت صورت گیرد. 
راهبرد یادشده بر مبنای اصل »عدم تساوی در حقوق 
اکتسابی« بر به کارگیری معیارهای دقیق در توزیع 

منابع اشاره می کند.
گفتنی است که راهبردها ارتباط مستقیمی با اصول 
دارند و باید در چارچوب کلی اصول و هم راستا با آنها 

تنظیم شوند.

عدالــت اجتماعــی عبــارت اســت از: 
ارزشی که با فراگیر شدن آن، جامعه 
دارای شــرایط و زمینه هایی می شــود 
کــه هــر صاحــب حقــی بــه حــق خــود 
می رســد و امور جامعــه به تناســب و 
تعــادل، در جــای شایســته و بایســته 

خویش، قرار می گیرد

سیدایلیا رضوی 
تهیه و تدوین

عدالت 
شهری

مؤلفه عدالت ازجمله مهم ترین مؤلفه ها و 
آرمان های انقالب اسالمی است. اما عدالت 
تنها منوط به مسائل اقتصادی نیست و چه 
بسا ایجاد عدالت های ساختاری اهمیت 
مهم تری داشته باشــند؛ چرا که در واقع 
ایجاد کننده زیرساخت ها و بسترهایی 
است که موجب می شود هر صاحب حقی 
به صورت ساختاری به حق خود نایل  آید و 
اساسا حقی از کسی ضایع نشود. در این 
بین عدالت شــهری مسئله مهمی است 
که متأسفانه کمتر بدان توجه شده است. 
در ادامه تالش شده است براساس برخی 
از پژوهش های انجام شــده به مهم ترین 
اصول و راهبردهای اجرایی سازی عدالت 
در سازوکارها و ساختارهای شهری اشاره 

کنیم.
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چالش دفاع از متهم تنها

چرخه ها می چرخند 
مروری بر ساختار تولید در  سینمای ایران 

 
خوانش های موجود از  تاریخ سینمای پس از انقالب، بیشتر متکی 
بر نگاه دیوانساالری اســت. در این خوانش، براساس رفت وآمد 
دولت ها، تقسیم بندی دوره های تاریخی ارائه می شود. در متون 
حاصل از این خوانش، آن چیــزی که اهمیت دارد توضیح رابطه 
دولت و سینما در پیکره ممیزی )نظارت و حمایت( جشنواره ها، 
حمایت های مالی و سرمایه گذاری های دولتی است. در این نگرش، 
سیاست و دولت ها مهم ترین بازیگر صحنه تولید و نمایش سینمای 

ایران در این سال ها معرفی می شود.
 حاصل این روایت تاریخی بســیاری در بهترین شکل آن، تاریخ 
دولت در امر سینماســت تا تاریخ سینما به عنوان صنعت- هنر. 
مدهــا و مود ها، جریان هــای اجتماعی، نگرش هــای طبقاتی، 
خرده فرهنگ ها، گفتمان های سیاســی و اقتصادی، واکنش به 
زمان در روایت و ساختارهای بصری، تبادل با رسانه های رسمی و 
غیررسمی، فیلم های پرفروش، ستاره ها، ترکیب ستاره ها، استفاده 
از مضامین ملتهب، نماد سازی ، فیلم های درجه»ب«، فیلم های 
خارج از جریان رســمی تولید، روش های تولید و اکران، جریان 
سرمایه و در نهایت درک سینمای ایران به عنوان یک موجود زنده 
مستقل در این خوانش از دایره تحلیل خارج می مانند. با توجه به 
تکثر و تنوع تولیدات، خوانش 4دهه حیات سینمای ایران براساس 
نگره ژانر می تواند تصویر دقیق تری از تاریخ سینمای ایران مهیا 
کند. تحلیل تاریخ سینمای پس از انقالب بر مبنای تقسیم بندی اي 
که در آن الگو های روایی و قراردادهای زیبایی شناسی و روش های 
تولیدی و منش های محتوایی مدنظر باشد، می تواند ما را بیشتر با 

درون سینمای ایران آشنا کند.
در خوانش مبتنی بر نگره ژانر از تاریخ ســینمای پس از انقالب، 
تولیدات سینمای ایران را براساس اشــتراکات الگوهای روایی 
تقسیم بندی کرده و براساس این اشــتراکات، تحلیلی از دالیل 
متنوع بروز این اشتراکات در بسترهای مختلف تاریخی، فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارائه می شــود. با اتکا بر نگره ژانر 
می توان سینمای ایران را از منظر محصوالتی که در 4دهه گذشته 
ساخته شده، تحلیل کرد.  در یک بررسی کلی از تولیدات سینمای 
ایران در تشخیص ژانر ها، مهم ترین نکته ای که در همان ابتدا به 
چشم می آید، فقر ژانری است. ســینمای ایران از منظر رویکرد 
به الگو های ژانر بســیار محتاط و محافظه کار است. ریشه چنین 
احتیاطی، ساختار ضعیف اقتصادی، چرخه محدود مالی و توانایی 
محدود استودیو ها در تولید است. اما شاید مهم ترین دلیل برای 
فقر ژانری در ســینمای ایران، جدایی سرنوشــت تولید و اکران 
است. در صنایع سینمایی ملی پرقدرت که نماد آن تنوع ژانری 
است، اســتودیو ها قدرت اقتصادی خود را به صورت مستقیم از 
فروش فیلم ها در سالن های نمایش می گیرند. به همین دلیل آنها 
مجبور به تنوع تولید و در نتیجه توسل به انواع الگو ها و قرارداد های 
ژانری برای حفظ روند نمایش در سالن های خود هستند. در ایران 
پس از انقالب ساختار اکران چه دولتی)حوزه هنری و نهاد ها( و 
چه خصوصی ارتباط محقری با بطن تولیــد دارد و تنها با ایجاد 
محدودیت در قالــب برنامه های اکران شــرایط تولید فیلم ها را 
تحت تأثیر قرار می دهد. فقر ژانری، چهره دیگری از رویکرد به ژانر 

را در سینمای ایران نمایان می کند: ساختار چرخه ای.
تولیدات ســینمایی در ژانر هایی چون ملودرام، کمدی، جنگی، 
تریلر و اکشن به شکل متداوم تکرار می شوند و علمی و تخیلی، 
وحشت، جنایی، تاریخی و فانتزی برچسب های کمیاب و نایاب 
تولیدات سینمای ایران هستند. در ساختار تولید سینمای ایران 
استفاده از الگو ها و قرارداد های ژانری ساختاری چرخه ای دارد. 
مجموعه تولیدات ســینمای ایران درون محدودیت رویکرد به 
انواع ژانرها، تابع الگو هایی محتوایی، روایی و تولیدی اســت که 
در یک دوره تاریخی بیشتر مورد استقبال مردم و دولتمردان قرار 
می گیرد. این الگوها مجموعه هایی از اشتراکات است که فیلم ها در 
زیرژانرهای یکسان برای رسیدن به هدف موفقیت تکرار می کنند. 
به مجموع این فیلم ها چرخه)cycle( اطالق می شود. در هر دوره 
از تاریخ سینمای ایران حضور چرخه اصلی، در کنار چرخه های 
فرعی قابل شناسایی اســت. فیلم های چرخه اصلی ترکیبی از 
ملودرام های خانوادگی، کمدی رمانتیک ها، کمدی هاي ازدواج و 
یا حتی تریلر های روانشناسی و گاهي فیلم های جنگی یا فیلم های 

جنگی درباره تبعات جنگ هستند.
 این فیلم ها با مجموعه ای از قرارداد های روایی، الگوهای محتوایی، 
شخصیت های ثابت، دیالوگ های کنایی به یک اتفاق یا شرایط 
یکسان، محتوای تکرار شــونده، بازیگران یکسان، لوکیشن های 
شــبیه به هم و در نهایت زمان تولید نزدیک به هم در یک گروه 
تقسیم بندی مي شوند. ظهور و سقوط چرخه ها در سینمای ایران 
دالیل اقتصادی و فرهنگی دارد. وقتی یک الگو با موفقیت روبه رو 
می شود، بقیه فیلمسازان برای استفاده از فضای به وجود آمده در 
اجتماع برای استقبال از آن نوع فیلم ها، تولید شبیه به آن فیلم را 
آغاز می کنند. یا وقتی فیلمسازان در جریان سیاست های دولت 
از حمایت از یک نوع الگو ها قرار می گیرند، تولیدات شبیه به یک 

چرخه با حمایت مالی دولت زنده می شود.
چرخه ها در سینمای ایران پس از انقالب متنوع شد و در هر 
دوره ای می توان آنها را شناسایی کرد. برای مثال پس از پیروزی 
انقالب اســالمی تا پایان دهه 60 چرخه فیلم های چریکی، 
چرخه فیلم های قاچاق مواد مخــدر در قبل از انقالب، چرخه 
فیلم های اربــاب و رعیتی، چرخه فیلم های فســاد اداری در 
قبل از انقالب، چرخه فیلم های درگیری های مرزی، چرخه 
فیلم های اکشن با محوریت ضد انقالب، چرخه فیلم های جنگی 
ماموریتی در زمان جنگ، چرخه فیلم های کماندویی، چرخه 
فیلم هاي اکشن مواد مخدری بعد از انقالب، چرخه کمدی های 
اکبر عبدی و چرخه ملودرام های خانواده متوســط ازجمله 
چرخه هایی هستند که در دهه60 در سینمای ایران ظاهر و 
ساقط شده اند. سقوط هر چرخه نشانه کاهش اقبال عمومی و یا 
تغییر سیاست هاي دولتی از تولیدات شبیه به آن چرخه و البته 

آغاز حیات چرخه دیگری است.

دانشجوی درستکار
پرونده پلیکان یک تریلر دادگاهی است که براساس 
کتابی به همین نام اثر جان گریشام ساخته شده است. 
آلن جی پاکوال، کارگردانی این فیلم را عهده دار بوده 
اســت. جولیا رابرتز در این فیلم در نقش داربی شاو، 
دانشجوی جوان دانشــکده حقوق و دنزل واشنگتن 
نیز در این فیلم در نقش کــری گرانتهام، خبرنگار و 
گزارشگر واشنگتن هرالد بازی می کند. این فیلم نیز 
موفقیت بزرگ تجاری کسب کرد و با بودجه ساخت 
معادل 45میلیــون دالر، 195.3میلیون دالر فروش 
کرد. پرونده پلیکان همچنین آخرین فیلمی بود که آلن 
جی پاکوال پیش از مرگش در مقام نویسنده فیلمنامه 
و کارگردان ساخته بود. منتقدان نظرات متفاوتی را 
نسبت به این فیلم ارائه دادند، اما اغلب آنها بازی جولیا 
رابرتز و دنزل واشنگتن در پرونده پلیکان را ستودند. 
داستان این فیلم درباره دانشــجویی است که درباره 
یک قتل، فرضیه حقوقی خود را به اســتادش اعالم 
می کند و ســپس حوادثی ناگوار برایش رخ می دهد. 
پس از آنکه فردی به نام خامل، 2قاضی دادگاه عالی به 
نام های جنسن و روزنبرگ را به قتل می رساند، داربی 
شاو دانشجوی حقوق، فرضیه حقوقی را در این باره در 
نوشته ای مطرح می کند و در این نوشته دیدگاه خود 
را با جزئیات درباره قتل ایــن دو بیان می کند. او این 
فرضیه را به استادش تامس کاالهان نشان می دهد. 
استادش نیز این پرونده را به گاوین ورهیک، مشاور ویژه 
مدیر اف بی آی نشان می دهد، پس از آنکه کاالهان در 
یک حادثه انفجار بمب در خودرویش کشته می شود، 
داربی شــاو پی می برد که فرضیه اش درباره قتل دو 

قاضی دادگاه عالی درست بوده است.

اقتباس

اقتباس

اقتباس

نـگاه

داستان وکال
»شــرکت«، تریلــر 
دادگاهی اســت که 
با اقتبــاس از رمانی 
به همیــن نــام اثر 
جان گریشــام کــه 
بسیار مورد استقبال 
مخاطبان قرار گرفت، 
ساخته شده است. کتاب »شرکت« در سال1993، 1.5میلیون 
نسخه فروش کرد. فیلمسازان با توجه به جذابیت موضوع داستان 
این کتاب بر آن شدند تا اقتباسی سینمایی از آن بسازند. نتیجه 
آن که در همین سال فیلم شرکت به کارگردانی سیدنی پوالک و 
با بازیگری تام کروز، ژانترپلهورن، جین هکمن، اد هریس، هالي 
هانتر، هال هوبروک، دیوید اســترایترن و کاری باسی، ساخته 
شد. در همین سال فیلم »پرونده پلیکان« نیز با اقتباس از رمانی 
دیگر از جان گریشام ساخته شد. فیلم شرکت که 42میلیون دالر 
بودجه صرف ساخت آن شده بود، در 30 ژانویه 1993 اکران شد 
و با فروش 270.2میلیون دالر به موفقیت تجاری بسیار بزرگی 
رسید. این فیلم تبدیل  به پرفروش ترین فیلمی شد که با اقتباس از 
آثار جان گریشام ساخته شده اند. منتقدان نقش آفرینی بازیگران 
این فیلم را ستوده اند، با این حال فیلمنامه این فیلم با نقد برخی 
از منتقدان روبه رو شــد. هالی هانتر برای بازی در فیلم شرکت 
نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن شــده بود. 
فیلم شرکت درباره جوانی به نام میچ مکدیر است. او که به تازگی 
از دانشکده حقوق فارغ  التحصیل شده، تالش زیادی می کند تا در 
یک اداره به عنوان مشاور حقوقی شغلی پیدا کند. سرانجام نیز از 
او دعوت می شــود  تا در یک اداره کار کند. او خیلی زود با رئیس 
قسمت خودش، »آیوری توالر« دوست می شود. اما در این بین 
میچ متوجه می شود 2وکیل ســابق شرکت به طرز مشکوکی به 

الهه شمس نژادگفت وگوقتل رسیده اند.
مترجم

رمان »زمانی برای بخشش« بار دیگر نام جان گریشام را زنده کرده است

علیه نژادپرستی
اگرچه »زمانی برای کشــتن« نخستین رمان جان گریشام 
بود امــا در زمان انتشــار اولیه به دلیل اینکه او نویســنده 
شناخته شــده ای نبود، این کتاب با اقبال چندانی از سوی 
خوانندگان مواجه نشــد و تنها پس از انتشــار رمان دوم 
گریشام به نام شــرکت بود که خوانندگان به رمان زمانی 
برای کشتن نیز اقبال نشان دادند. موضوع جذاب این رمان، 
جوئل شوماخر را بر آن داشت تا براساس آن فیلمی به نام 
زمانی برای کشتن را بســازد. در این فیلم بازیگرانی نظیر 
ماتیو مک کانافی، ســاندرا بوالک، ســاموئل ال جکسون، 
دونالد و کیفر ساتدرلند بازی کردند. منتقدان به این فیلم 
واکنش های متفاوتی نشان داده اند، اگرچه می توان در یک 
ارزیابی کلی گفت که اغلب واکنش منتقدان نسبت به این 
فیلم مثبت بوده اســت. این فیلم نیز بــه موفقیت تجاری 
بزرگی دســت پیدا کرد و با بودجه 40میلیون دالری که 
برای ساخت آن درنظر گرفته شده بود، 152میلیون دالر 

فروش کرد. 
داســتان این فیلم در شــهر کوچکی در می سی ســی پی 
می گذرد. کارل لی  هیل )با بازی ســاموئل ال جکســون( 
2جوان سفیدپوست را به خاطر اذیت و آزار دختر ده ساله اش 
کشته است. اگرچه اغلب انتظار می رود در چنین موقعیتی 
از پدری دلشکسته و ناراحت در برابر قانون حمایت شود و 
پرونده او عادالنه با درنظر گرفتــن رفتاری که با دخترش 
شده، مورد بررسی قرار گیرد، اما به دلیل سیاهپوست بودن 
کارل و نفوذ محبوبیت فرقه نژادپرستان موسوم به کوکلوس 
کالن در این شــهر، به نظر می رسد او شانســی در دادگاه 
جهت رهایی از حکم محکومیت نخواهد داشت. اما جیک 
برینگس، وکیل مدافع جوان یک تنه کار روی این پرونده را 
شروع کرد و تالش داشــت با گردآوری ادله قوی، پیروزی 

بزرگی در دادگاه را نصیب کار لی هیل کند.

ع. عزيزمنش؛  روزنامه نگار

رمان »زمانی برای بخشش« اثر جان گريشام، نويسنده مطرح آمريکايی به تازگی توسط انتشارات 
مرواريد انتشار يافته، جان گريشام در اين رمان به داستانی مهیج و چالش برانگیز در زمینه حقوقی 
با استفاده از شخصیت جیک بريگنس که وکیل دعاوی زبردستی است، پرداخته است. او در رمان 
»زمانی برای بخشش« برای بار سوم از شخصیت خیالی وکیل دوست داشتنی اش جیک بريگنس که 30 سال قبل در رمان »زمانی برای کشتن« با 
او آشنا شديم، استفاده می کند. رمان زمانی برای بخشش از نظر داستانی مشابهت های زيادی با نخستین رمان گريشام با عنوان زمانی برای کشتن 
دارد و از نظر داستانی دنباله ماجراهای اين رمان است. در رمان زمانی برای بخشش، جان گريشام داستان پیچیده قتل ناخواسته يک افسر پلیس 
توسط نوجوانی  شانزده ساله و روند پیگیری اين پرونده و چالش هايی که پیش روی جیک بريگنس در مسیر اثبات بی گناهی اين نوجوان قرار دارد را 
روايت می کند و تالش کرده در کتاب خود برای اين پرسش کلیدی که اگر امروز يک پسر شانزده ساله مرتکب قتل شود، چه مجازاتی می شود برايش 
تعیین کرد؟ پاسخ هايی بیابد. برای شناخت بیشتر با شیوه نگارش و سبک داستان پردازی گريشام، بد نیست اشاره ای نیز به نخستین رمان او با عنوان 
زمانی برای کشتن که اقتباس سینمايی مشهوری نیز از آن ساخته شده، داشته باشیم. جان گريشام سال1989، نخستین کتابش زمانی برای کشتن، 
داستانی مهیج از وقايع يک دادگاه، را نوشت و تا قبل از چاپ کتاب دومش به نام»شرکت« مردم به واقع متوجه کتاب اول او نشده بودند. پس ازآن بود 
که کتاب های گريشام در رديف پرفروش ترين رمان ها قرار گرفت. اکثر خوانندگان رمان های جان گريشام، شخصیت های کتاب و مکانی که داستان 
در آن جريان دارد را می شناسند. در داستان زمانی برای کشتن، بريگنس دفاع از مرد سیاهپوستی را به عهده داشت که مرتکب رفتاری وحشیانه با 
دختر ده ساله او شده بود. دفاع از حقوق يک سیاهپوست در روستايی در جنوب می سی سی پی که همچنان امروزه نیز درگیر اختالفات نژادی است 
کار بسیار سختی بود، جان گريشام توانست از اين موضوع چالش برانگیز اثری زيبا خلق کند و خوانندگان را به خواندنش جذب کند. زمانی که نظرات 
ما به طرز وحشتناکی دوسويه می شود، گريشام به ما يادآوری می کند مردم آن چیزی نیستند که می بینیم، بلکه تلفیقی از يکديگرند که در سايه ای 

خاکستری فرورفته اند. مصاحبه جان گريشام را درباره چگونگی خلق رمان زمانی برای بخشش را بخوانید:

داستان پلیسي که سمت تاریکي است

زمانی برای بخشش و زنده ماندن
جان گریشام، 30سال پس از 
»زمانی برای کشــتن«، دفاع 
سخت و جانانه دیگری برعهده 
بریگنس، وکیل کارکشــته ای 
که به عنوان شــخصیت اصلی 
تا کنــون در 3داســتان وی 
ظاهر شده، گذاشــته است و 
رمان»زمانی برای بخشــش« 
را بــا اتــکا به نقــش محوری 

شخصیت وی نوشته است. 
ماجرای این رمان در شــهری 
خیالی و کوچک در ایالت می سی سی پی رخ می دهد. پسری شانزده 
ساله مرتکب قتل می شود، قتل یک افسر پلیس محبوب مردم شهر. 
داستان این کتاب از این قرار است که مادری از سر استیصال، برای 
بزرگ کردن دو فرزندش تن به زندگی با کوفــر، پلیس ایرلندی 
داده است؛ پلیسی عاشق جنگ و دعوا. پلیسی که شب ها با حالتی 
از خود بی خود به خانه می آید، موضوعــی را بهانه کرده و با خوی 
اهریمنی ا  ش بــه جان فرزنــدان بیگناهی می افتد کــه به او پناه 
آورده اند و هر نوع قساوت وآزار در مورد آنان را حق خود می داند، 
چراکه به اجبار در خانه او زندگی می کنند و از این طریق ســقفی 
باالی سر دارند و غذایی برای خوردن. زن و دو فرزندش جایی برای 
زندگی ندارند و مجبور به تحمل رنج و عذاب هایی هستند که کوفر 

بر آنها روا می دارد. هرشب، با وحشت منتظر رسیدن او هستند و 
چاره ای برای خالصی ازاینکه شاهد کتک خوردن  های مادرشان 
باشــند، ندارند. بارها مادر در حالی به آنها قول داده، کوفر را ترک 
خواهد کرد، اما این وعده به این دلیل کــه آنها جایی برای رفتن، 
قوم و خویش و پولی نداشتند، هیچ گاه محقق نشده است. دریکی 
از همین شب های پر از وحشت است که دروو وقتی جسم بی جان 
مادرش را می بیند، بی اختیــار در فرصتی که از خواب بودن کوفر 
پیدا می کند استفاده کرده، اسلحه کوفر را برمی دارد و بدون اینکه 

بداند، به او شلیک می کند. 
پلیس محبوب شهر کشته می شــود و خبرش در شهر می پیچد و 
دروو هیچ تالشی برای مخفی کردن کاری که کرده انجام نمی دهد. 
درشهر، کوفر که در ظاهر با وظیفه شناســی توانسته محبوبیتی 
در میان مردم شهر کســب کند؛ از حمایت همکاران و دوستانش 
برخوردار اســت و همین دفاع در دادگاه را برای بریگنس، وکیل 
تسخیری دروو، دشوار می سازد. بریگنس اعتقادی به گناهکار بودن 
موکلش ندارد و سعی در گرفتن حکم برائت یا تخفیف در مجازات 
او دارد. او به خوبی از این مســئله آگاه است که دفاع از دروو، پسر 
شانزده ســاله، پیامدهای خوبی برایش نخواهد داشت و حل این 
پرونده به لحاظ مالی نیز کمکی بــه او نخواهد کرد. نیمی از مردم 
شــهر، افرادی که در دادگاه و همچنین در نیروی پلیس خدمت 
می کردند، پشتشان را به او کرده، نسبت به او خشمگین بودند و در 
پیگیری و حل پرونده کمکش نمی کردند، اما قاضی با او همراه بود 

و به ادامه راه تشویقش می کرد. در این میان، نقش کشیش شهر نیز 
پر رنگ بود. او و همسرش از هیچ کمکی به دروو و خانواده اش دریغ 
نمی کردند. شــاید اعضای دادگاه نیز با او موافق بودند، اما در کار 
حرفه ای، کوتاهی جایز نبود و او ناگزیر با وجود همه این چالش ها 
باید جهت اثبات بی گناهی موکل کم سن و سالش تالش می کرد.

کند. فکر می کنم در آستانه ورشکستگی بودند 
درحالی که این کتاب متقاضیان بســیار زیادی 
پیدا کرده بود. باالخره تعدادی با جلد کاغذی از 
آن نسخه چاپ کردند و خیلی خوب فروش رفت. 
باز هم پیگیر کارهای چاپ کتاب شدند و با همان 
جلد گالینگور، دوباره شــروع به چاپ کردند. با 
جلد کالینگور نیز نسخه های زیادی از آن کتاب 
فروختیم. همان موقع بود که شرکت و »پرونده 
پلیکان« و یک ســری کتاب های دیگر هم چاپ 

شد و مدت زیادی جزو پرفروش ها بودند. 
در رمان جديدتــان هم موضوع 

سخت و چالش برانگیز را مطرح کرديد. 
 بله، موضوع ســخت این کتاب این اســت که 
مجازات مناسب برای یک بچه شانزده ساله که 
ماشه را کشیده و آن قتل فجیع را مرتکب شده، 
چه می تواند باشــد؟ ماجرا ســال1990 اتفاق 
افتاد. زمانی که آوردن یک بچه شــانزده ساله به 
دادگاه و صدور حکم حبس ابد، کار غیرمعمولی 
به شــمار نمی رفت. اما االن دادگاه عالی آمریکا 
حدود 20سال اســت که این کار را ممنوع کرده 
و کسی نمی تواند یک بچه را حتی برای قتل، به 
حبس ابد بدون بخشش، محکوم کند. بنابراین، 
اگر امروز یک پســر شانزده ســاله مرتکب قتل 
شود، چه مجازاتی می شود برایش تعیین کرد؟ 
بارها این مسئله را در داستان مطرح کردم که اگر 
مجرم - کودکی را به زندان نوجوانان بفرستند، 

يک سؤال همیشــگی که از ديگر 
نويسندگان پرسیده ام را نیز از شما می پرسم، 
کتابتان را برای مخاطبان و خوانندگان چگونه 

کتابی توصیف می کنید؟
با توجه به گذشت زمانی طوالنی از انتشار رمان 
زمانی برای کشتن و نسخه های زیادی که از این 
کتاب به فروش رســیده و در نهایت به یک فیلم 
محبوب تبدیل شده اســت، به ذهنم خطور کرد 
که داستانی چالشی با استفاده از شخصیت رمان 
زمانی برای کشتن به عنوان دنباله ای از این رمان 
با نام زمانی برای بخشــش بنویسم، زمانی برای 
بخشش شــخصیت های شناخته شــده زیادی 
دارد و داســتان این کتاب، 5ســال پس از دفاع 
عجیــب بریگنس در زمانی برای کشــتن اتفاق 
می افتد و داســتانی دنباله دار است. این بهترین 
توصیفی است که می توانم از داستان این کتاب 

داشته باشم. 
يعنی شــما زمانی برای بخشش را 

يک کتاب دنباله دار می دانید؟
 نمی توانم بگویم دنبالــه دار، اما به نوعی طرحی 
اســت کــه ادامــه دارد و بیشــتر دنباله روی 

شخصیت های داستان خواهد بود. 
به نظر شخصیت جیک خصوصیات 
مشابهی با شما دارد، آيا چنین طرز تلقی ای را 

درست می دانید؟ 
 از برخی جهات، بله. وقتی شــروع به نوشــتن 

نخستین کتابم در سال1985 کردم، 30سالم بود 
و مثل جیک توی شهر کوچکی وکالت می کردم. 
رؤیاهای بزرگی در ســر داشــتم، پرداختن به 
پرونده های بزرگ و کسب پیروزی های جنجالی 
و از این قبیل چیزها. این  رؤیای تمام وکالست. آن 
زمان همسری جوان و زیبا داشتم، بچه دار شدیم 
و زندگی خوب بود، اما خودم خیلی موفق نبودم. 
باید بگویم هنوز هم در حال تالش و مبارزه برای 
کسب موفقیت هستم. بله خیلی از خصوصیات 

من در جیک هست. 
شــما هم مانند جیــک، صبح ها 

ساعت5:30 از خواب بیدار می شويد؟
 تقریبا ســاعتی نزدیــک 6:30 از خواب بیدار 
می شوم و ساعت 7 یا 7:30 شــروع به نوشتن 

می کنم. 
 همیشه فکر می کردم زمانی برای 
کشتن بود که شــما رو به دروازه های ترقی 
رســاند، اما درواقع با کتاب »شرکت« بود که 
شــهرت پیدا کرديد و بعد از آن »زمانی برای 

کشتن« ديده شد، حدسم درست است؟
 از کتاب زمانی برای کشــتن فقط 5000نسخه 
چاپ شــد و بعد از هجده ماه »شرکت« انتشار 
یافت و یک شبه از پرفروش ترین ها شد و از اینجا 
بود که مردم متوجه کتاب قبلی شــدند. حدود 
شش ماه، ناشــر اصلی کتاب زمانی برای کشتن 
را پیدا نمی کردیــم که کتــاب را تجدید چاپ 

بعد از یکی دو سال که هیجده ساله شود، از زندان 
آزاد خواهد شــد. بنابراین، این موضوع را مطرح 
کردم و هنوز پیدا کردن جواب این ســؤال برایم 
دشوار اســت. هنوز هم با خودم فکر می کنم در 
چنین شرایطی چه کار باید کرد؟ حکم منصفانه 
چیست؟ به قربانی و به خانواده اش فکر می کنم. 

موضوع خیلی پیچیده است. 
 کتاب »جزيــره کامینو« را خیلی 
دوست داشتم و هم اکنون هم برايم جذابیت 
دارد. آيا امکانش هست دوباره در همان وادی 

داستانی خلق کنید؟
 هم اکنون قراردادی دارم اما امکان دارد تا چند 
ســال آینده باز هم در این باره رمانی بنویســم. 
فکر می کنم بدانم در داســتان بعدی چه اتفاقی 
قرار است بیفتد. این مدل داستان ها برای ایجاد 
حس شور و هیجان در خواننده  ا ست. چون هیچ 
مشکلی وجود نداره، نه قاضی هست و نه وکیل. 

نوشتن این کتاب ها واقعا سرگرم کننده است. 
بهتر اســت دوباره به زمانی برای 
بخشش رجوع کنیم، بازگشت جیک و کالنتون 

و می سی سی پی در اين داستان چطور بود؟ 
 خیلی خوب بود. می سی سی پی، جایی است که واقعا 
دوست دارم بروم. واقعا از شخصیت های داستان لذت 
می برم، گویی به خانه خود بازگشــته ام، برگشت به 

خانه هم که همیشه خوب است. 
منبع: آمازون
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