سنگ،کاغذ،قیچی

روند بازیهای امیری شکل عجیبی داشت؛
او اول ستاره بود ،بعدا کمفروغ شد و در
نهایت نتوانست فصل را به پایان برساند

18

همان بهتر که نشد!

در مورد شایعه همیشگی حضور
فرهاد مجیدی و علی کریمی در
پرسپولیس و استقالل

18

قهرمانیهابااوشروعشد

چند نکته در مورد بازگشت احتمالی
علیرضا بیرانوند به پرسپولیس؛ دروازهبانی
که خاطرات خوشی با قرمزها داشته است

فوتبال ایران

18
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
عکس|اشکان مهریار|

لیگ برتر انگلیس

17:30
منچسترسیتی

وستهم

اللیگا اسپانیا

کادیز

22:00
رئال مادرید

بارسلونا

22:00

ختافه

اتلتیکومادرید
22:00

سهویا

سری آ ایتالیا

آتاالنتا

اینتر

آث میالن
20:30
کالیاری

23:15
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پنجشنبه29اردیبهشت1401

پریپتی،ست
ارهآمريکايیشهرداریگرگانازقهرمانیدرليگبسکتبالمیگويد
اواميدواراستبازهمکناره
وادارانپرشورگرگانیبماندوبرایاينتيمبازیکند

روزنامهنگار

19:00
پرسپولیس
21:15
آلومینیوم

تراکتور

استقالل
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سهشنبه3خرداد1401

پدیده

پرسپولیس
20:00
مس

20:00
استقالل
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یکشنبه  8خرداد 1401

استقالل
20:00
نفت.م.س

20:00
پرسپولیس

فجر

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال

شنبه  7خرداد 1401

23:30
رئال مادرید

لیورپول

بهنظر میرسد بقای مربی کروات تا
جامجهانی قطعی شده ،اما او همچنان
نگرانیهایی دارد
قطعی شدن بازی دوستانه با کانادا در بامداد روز
16خرداد اتفاق بســیار خوبی است؛ هم از جنبه
فنی برای تیم ملی مفید است و هم نشان میدهد
فدراسیون بالتکلیف فوتبال ،آنقدرها هم کار را رها
نکرده است .این بازی را باید به فال نیک گرفت.
حتما دراگان اســکوچیچ هم خوشــحال است؛
سرمربی کروات تیم ملی که بعد از شکست برابر
کرهجنوبی در بازی تشریفاتی نوروز بهشدت خطر
اخراج را احســاس کرد ،اما حاال بهنظر میرسد
جایگاه او دســت نخواهد خورد .حتی تا مدتی
پس از قرعهکشــی جامجهانی هم برخی بر این
باور بودند که بهتر اســت یک مربی بزرگتر به
جای اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی بنشیند،
اما اگر ارادهای هم به این منظور وجود داشــت،
بهنظر میرسد عقیم مانده اســت .فقط6ماه به
آغاز جامجهانی باقی مانده و مسابقات دوستانه
تیم ملی هم با نظر اســکوچیچ در حال فیکس
شدن است .بنابراین خیال دراگان راحت شده که
خودش در قطر هدایت تیم ملی ایران را برعهده
خواهد داشت .با این حال دغدغههای اسکو برای
آن روز چندان هم کم نیست.
کانادا کافی است؟
همه گفتند و ما هم نوشتیم که به دالیل مختلف
بازی با کانادا یک فرصت خوب و مغتنم برای تیم
ملی ایران است؛ هم فوتبالشان به آمریکا شباهت
دارد و هم تیم خوبی هســتند .به هر حال کانادا
توانسته در  2بازی  4امتیاز از ایاالت متحده بگیرد
و حتما بازی ما و آنها به دردمان خواهد خورد .با
این حال بیگمان فقط همین یک بازی درست و
حسابی برای تیم ملی کافی نیست .گفته میشود
بقیه پکیج مسابقات دوستانه قرار است با تقابل
ایران و امثال نیوزیلند و آلبانی کامل شود ،اما این
مسابقات خیلی هم مفید نیستند .در حقیقت این
نگرانی وجود دارد که فدراســیون بعد از ترتیب
دادن بازی با کانادا احساس رضایت کند و برای
بقیه مسابقات دوستانه چندان مته به خشخاش
نگذارد .حیف است اگر چنین باشد .یادمان نرود ما
با انگلستان ،گرانترین تیم ملی حال حاضر فوتبال
جهان بازی داریم .ممکن است ولز یا اسکاتلند هم
به گروه ایران اضافه شوند و ما نیاز داریم با تیمی
که چنین خصوصیاتی دارد بازی کنیم.
کدام پستها میلنگند؟
دراگان اسکوچیچ اما در مورد بعضی پستهای
تیم ملی هم باید نگرانیهایی داشــته باشــد؛
همانطور کــه خیلی از هــواداران فوتبال هم در
این مورد بیمناک هستند .بهعنوان مثال پست
دفاع راســت یک چالــش کامال جدی اســت.
گزینه مورد عالقه اســکوچیچ برای این پســت
صادق محرمی اســت که موافقان زیادی ندارد.
محرمی مدتهاست در رده باشگاهی گم شده.
او عملکرد پرنوســانی در دیناموزاگرب داشته و
حتی اخیرا برانکو ایوانکوویچ هم از کادرفنی این
تیم انتقاد کرده که چرا به اندازه
کافی
به
صادق
بها
نمیدهند .کیفیــت کار محرمی در تیم ملی هم
به سختی قانعکننده است .از سوی دیگر رامین
رضاییان به لیگ ایران برگشــت تا خودش را به
دراگان اسکوچیچ نشــان بدهد ،اما خیلی موفق
نبود و طوری بازی نکرد کــه روی کادرفنی تیم
ملی فشــار بیاید .کار برای وریا غفــوری تقریبا
تمامشــده و صالح حردانی هم کمتجربهتر از آن
بهنظر میرسد که در جامجهانی به تیم ملی ایران
کمک کند .اگر لیگ قهرمانان آسیا را دنبال کرده
باشــید ،حتما متوجه افت دانیال اسماعیلیفرد
هم شدهاید .از دیگر پستهایی که باعث نگرانی
هستند میتوان به هافبک دفاعی اشاره کرد .احمد
نوراللهی در تیم ضعیــف االهلی امارات عملکرد
فوقالعادهای نداشته اســت و سعید عزتاللهی
هم در تیم ضعیفتر الغرافه قطر صرفا به شریکی
برای شکستهای پرگل تبدیل شده است .حتی
این اواخر عملکرد میالد ســرلک هم منتقدان
زیادی داشته است .بهطور کلیتر ،اسکوچیچ باید
در مورد افول لژیونرها هم نگران باشــد .علیرضا
بیرانوند ،علی قلیزاده ،علیرضا جهانبخش ،احسان
حاجصفــی و برخی دیگر ایــن ماهها خیلی کم
بازی کردهاند .شاید مشکل بعضی از این نفرات
با انتخاب یک تیم بهتر در سال جامجهانی حل
شــود .در این صورت امیدواریم آنها با چشم باز
دست به انتخاب بزنند.

برنامه بازی

وقتی برای
ناراحتی ندارم

بهروز رسایلی

بیم و امیدهای
اسکوچیچ

خبر روز

جامملتها
روی هوا

یکهفته پــس از به تعویق افتــادن بازيهاي
آســیایي به میزباني هانگژو ،چینيها با ارسال
نامهاي به  AFCاز میزباني جام ملتهاي آسیا
در سال  2023انصراف دادند .این بازيها قرار
بود 26خرداد ســال آینده در 10شــهر چین
برگزار شود .حاال باید دید کنفدراسیون فوتبال
آسیا زمان جام ملتهاي  2023را تغییر ميدهد
یا اینکه میزباني را به یکي از کشورهاي قطر یا
عربستان واگذار ميکند.
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5000تومان

آخرین گمانهها  برای   افزایش یارانهبگیران

 137پالس؛

مدیریتشهربا
صدای شهروندان
زاکانی :ایجاد زمینه نظارت مردم
یکفرصت طالیی برای مدیریت
شهری خلق میکند

رئیسجمهوری دستور رسیدگی به درخواست متقاضیان یارانه
با شاخصهای دقیق و عادالنه را صادر کرد
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار اختصاص یارانه
کاالی اساسی به  ۹۵درصد جمعیت کشور شد

4
6

صفحه2

هزار

بازار تاریخی اراک
نونوار میشود

95

درصد

رضایتمندیباراهاندازیآزمایشی
 137پالس در شهروندان
داشتهایم.

17

سال

ازراهاندازیسامانههای 137و1888
شهرداری میگذرد .صفحه3

مرمت کامل این اثر به 50میلیارد
تومان اعتبار نیاز دارد
صفحه15

عكسها :همشهري /امیر رستمی

10

هزار

صفحه9

رامین مهمانپرست:
با بحران اوکراین ،ایران موقعیت
ویژهای پیدا کرده و اروپا ،به انرژی
ایران بیشتر نیاز دارد

تماس روزانه در سال جاری
با شمارهای  137و  1888گرفته
شده است.

تماس روزانه پیشبینی میشود
که با راهاندازی 137پالس
دریافت شود.

بچههای شیرخوارگاه سؤاالتی
سخت از مربیان میپرسند؛
مثال «خونه چه جوریه؟ هروقت
بخواهید تلویزیون رو روشن
میکنید؟»

تحول اقتصادی
برگبرنده ایران در
مذاکرات هستهای

گزارش همشهری از وضعیت
عرضه مطلوب کاالهای اساسی
با قیمتهای جدید در تعدادی
از بازارهای تهران

هزار

نگاهی به زندگی جمعی
در مراکز شبانهروزی

صفحه4

آرامشدر بازار

تماس روزانه در سال گذشته
با شمارهای  137و  1888گرفته
شده است.

اتاقی از آن خود

سرمقاله مدیرمسئول
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برگزیدگان نخستین مهرواره «هوای نو» اعالم شد
شرکتکنندگان در 3بخش مداحی ،کتاب و هیئت به رقابت پرداختند

سرمقاله

عبداهلل گنجی؛ مدیر مسئول

هرم كنكور پله منفعتگرايي
يا تمدنسازي؟
مطالبه مقام معظم رهبري از دولت مبني بر اينكه كاري
كنيد كه نفرات اول كنكور معلمها باشند ،بهمثابه آرماني
است كه سالها ذهن نخبگان را به خود مشغول كرده است .در اين نقطه آرماني بعضا از
ژاپن يا سوئد درباره شأن و رتبه معلمان در بين طبقات اجتماعي با حسرت ياد ميشود.
طبيعتا معلمي مسير سرعت بخشيدن به رشد و كما ل است و اين امر مهمترين عنصر
تشكيلدهنده شخصيت معلم در جامعه ماست .شنيدهايم كه گفتهاند :معلمي شغل
نيست ،عشق است ،يا معلمي شغل انبياء است .اما حقايق و زيست انساني امروز گوشزد
ميكند كه متاسفانه اين جايگاه عظيم گرفتار «منزلت – معيشت» است و ديگر هيچ.
حال چطور ميتوان در خانواده عيالوار آموزش و پرورش باتوجه به منابع كشور چنين
سياست مهمي را رقم زد؟ نقد كيفيت معلم در شرايط فعلي با نوعي محافظهكاري همراه
است و احساس ميشود هر نقدي توهين به كساني است كه در حداقل معيشت گرفتارند.
اما فراسوي معيشت ،مشكالت ديگري نيز در حوزه معلمي وجود دارد كه مخفي ميماند
يا بهخاطر معيشت ،جسارت ورود به آنان وجود ندارد .خروجي آموزش و پرورش معموال
مورد نقد خانوادهها و رهبران است .آيا ميتوان اين نارضايتي را صرفا بهخاطر معيشت
دانست؟يا بهخاطر معيشت به ابعاد ديگر نارضايتي ورود نميشود؟ بنابراين عالوه بر
معيشت ،ضوابط حاكميتي و كيفيت نيروي انساني را نيز بايد بهعنوان عوامل آسيبزا
مدنظر قرار داد .به اكثر رشتههاي برتر در هرم كنكور با نگاه پولسازي نگريسته ميشود.
افرادي كه قبل كنكور به آن قله فكر ميكنند ،محاسبات احتمالي ،خيالي و مطلوبي را
مدنظر دارند كه قطعيت ندارد ولی با امید بدان مینگرند اما در حیطه معلمی همه چیز
روشن اســت .میدان مانور محدودي دارند و فرد محكوم به پذيرش شرايطي است كه
االن قطعيت آن را ميداند و اگر احساس كند راه بهتري مييابد هرگز در اين مسير وارد
نميشود .از سوي ديگر ،مدعاي تمدنسازي بدون غلبه معلمان فرهيخته و نخبه ناممكن
ايران بعد
است .امروز هرم كنكور دست پزشكهاست و رقابت براي قله هرم باعث شده ِ
از انقالب بهسرعت قطب پزشكي غرب آسيا شود و حقيقتا در حوزه پزشكي ،در ايران
انقالب شده است .آيا شيفت اين هرم به معلمي امكانپذير است؟ شايد مهمترين عاملي
كه اين مهم را از ذهن دور ميكند همان عيالواري است و دولتها هم ميگويند يكسوم
بودجه كشور را آموزش و پرورش ميبلعد و خود را مبرا از تعهد مضاعف ميدانند .ورود به
عرصه معلمي ارزشمند است اما راه سختي است .ارزشمندبودن و سختيهاي آنرا چطور
ميشود با هم جمع كرد كه شأن پيامبري نيز محفوظ بماند؟
آنچه جنبه معنوي و باورمندي و راهبردي دارد ،اينكه بايد از چهره ،شخصيت
1
و شأن معلم در جامعه پاسداري شود و اين هم بر دوش فرد معلم است و هم
حاكميت .با حراست يك طرفه ،اين مهم محقق نخواهد شد.
بايد زمينه انگيزشي بهصورتي فراهم شود كه حقوق دوران تحصيل دانشجو
2
 معلمان همانند معلم شاغل مكفي باشد تا بتواند زيرساخت ازدواج و ...را درهمان دوران تحصيل فراهم كند .بنابراين نبايد حقوقي شبيه سربازان به دانشجو-
معلمان داد .بايد شأن آنها از روز اول ورود ،حفاظت شود.
مقطع تحصيلي معلمان و سطح تدريس بايد در همه سطوح يك پله ارتقا يابد.
3
آنچه به عنوان آموزش «ضمن خدمت» معلم را درگير ميكند بايد همان بدو
كار انجام شود .معلم ابتدايي به ليسانس ارتقا و متوســطه اول به ارشد و دكتري در
متوسطه دوم بهكار گرفته شود .جذب هزاران فارغالتحصيل مقطع دكتري به آموزش
و پرورش (در عين اشباع آموزش عالي) در دسترس است.
شرايط هوشــي -روحي جذب معلمان نبايد كمتر از سطح خلباني باشد.
4
ارزشگذاري به اين جايگاه دفاع از اين شأن است.
ادامه
نبايد در انتخاب رشته از سر ناچاري انتخابهاي آخري در در صفحه 2
حد كارداني معلمي باشد و از همان روز اول دانشــجويي ،دانشجو-معلم حسرت
رشتههايي را كه نياورده است ،بخورد.

تبدیل3میلیون هکتار از اراضی دیم به کانون ریزگرد
۲۷۰میلیون کیلومترمربع کانون گردوغبار در اطراف ایران وجود دارد
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مامقصریم
 ۵ميدانگاهجديدبرایتهران
فضاهای عمومــی و میدانگاههای شــهر بــا برخورداری از مســیر
دوچرخهسواری ،پیادهراه ،فضای سبز و اماکنی برای ورزش و نشاط مردم
در نقاط مختلف شهر ساخته شده تا جایی باشد برای توقف از سر اشتیاق
رهگذران و ســاکنان محل؛ فرصتی برای درنگ و در کردن خستگیهای
روزمره در پایتخت .این میدانگاههای شهری (پالزاها) بعد از اجرای چند
طرح شاخص در سالهای قبل ،در اين دوره مديريت شهري هم وارد فاز
تازهای شده و ساکنان محلههای مختلف تهران برای قدم گذاشتن در این
فضاها لحظه شماری میکنند.
منطقه  - 18محله یافت آباد
میدانگاه «دریافت»
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فضای باز
فضای سبز
فضای بازی بچه ها

%

10هزار و500متر

مساحت ( بزرگترین میدانگاه)

30

%

میدانگاه دژباغ

85

کارکردهای ورزشی
وفرهنگی

منطقه  - 5محله كن

%

فضای باز و عمومی

4500متر مربع

15

پیش بینی افتتاح
پایان امسال

%

میدانگاه «مهتاب»

پیش بینی افتتاح 3:ماه آینده
میدانگاه لشگر

فرهنگیوورزشی
ویژه بانوان و كودكان
منطقه 8
منطقه 8

1000متر مربع
مساحت

پیش بینی افتتاح
پایان شهریور

ویژگی شاخص هر دو پروژه ( مهتابولشگر):خریداریزمینهاازمحل
عوارضی قطع درختان در تهران

متنکاملرا درهمینصفحهبخوانید.

پرویز کرمی؛ مشاور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری

مجید جباری/گرافیک :مهدی سالمی

مساحت

مطالبه مقام معظــم رهبري از دولت
مبني بر اينكه كاري كنيد كه نفرات
اول كنكور معلمها باشــند ،بهمثابه
آرماني است كه سالها ذهن نخبگان
را به خود مشغول كرده است.

یادداشت

دادهنما

زمان بهرهبرداری  :حدود یك ماه
(در صوت وصل شدن انشعابات آب
و برق و گاز)

صفحه14

هرم كنكور
پله منفعتگرايی
يا تمدنسازی؟

پیش بینی ساخت پروژه های مشابه
( در حوزه توسعه قلمروی عمومی)
در مناطق  14 ،12و16

رهبــر فرزانــه انقــاب همــواره در تبییــن مفهوم
«مــا میتوانیم» عنوان میداشــتند کــه «رهایی از
وابســتگی یعنی اینکه یک ملت ،خودش باشد؛ با مغز
خودش فکر کند؛ با چشم خودش ببیند؛ با اراده خودش
انتخاب کند؛ آنچه را هم انتخاب میکند ،چیزی باشد که برایش مفید است .ضمن
اینکه از همه تجارب هم استفاده کند».
در هفته گذشته که تصاویر ماهواره ایران ساخت نور  2از پایگاه ناوگان پنجم دریایی
آمریکا منتشر شد ،ناخودآگاه به یاد این سخنان پیر فرزانه انقالب افتادم .اینکه سیر
تطور «دانش اگر در ثریا باشد ،مردمانی از پارس بدان دست خواهند یافت» پیامبر
رحمت(ص) تا «یک ملت با مغز خــودش فکر کند» رهبری انقــاب ،چه رؤیای
صادقانهای از مردمان ایرانزمین را در برابر دیدگان یک دنیا به نمایش گذاشته است.
مردمانی که در هژمونی گســترده تحریم و تهدید و تحدید ،چه شگفتانههایی که
در حوزه ســاخت و تولید فناوریهای روزآمد ایران ساخت ارائه نکردند در موضوع
اخیر ماهوارههایی را در مدار 500کیلومتری زمین ( )LEOمســتقر کردهاند تا در
زمره معدود کشورهای جهان قرار بگیریم که با این ماهوارهها ،از هر نقطه جهان که
بخواهیم ،تصاویر باکیفیت و رنگی تهیه کنیم .ماهوارههایی که از ایستگاه سامانههای
زمینی ،انواع ماهوارهبر ،پرتابگرها و از لجستیک تا فناوریهای پیشرفته نرمافزاری و
سختافزاری آن ،یعنی یک زنجیره کامل صنعت فضایی تماما بهدست جوانان برومند
این سرزمین ،بومیسازی شد و اینچنین استیالی چشمگیر ایران اسالمی را بر پهنه
آسمانها به تصویر کشید.
آمارها اما دایره این مباهات را صدچندان میکنند .طبق آمارهای رسمی بینالمللی،
ایران در سال  ،1996در رتبه 45کشورهای دارای برترین فناوریهای فضایی قرار
داشت .در آن سالها ،ایران ،سایه تحریم چندانی را در این زمینه احساس نمیکرد
اما امروز و تا پیش از این دستاورد درخشان ،ایران ،دهمین کشور دارای فناوریهای
نوین فضایی است .آنچه در این آمار رشــکبرانگیز نشان داده و تعجب دانشمندان
و نوابغ جهانی را در پی داشته آنکه9 ،کشور ابتدایی این فهرست ،تحت هیچگونه
تحریم فضایی قرار ندارند و ایران بهعنوان دهمین کشــور این فهرست ،نخستین
کشوری است که با شدیدترین تحریمهای حوزه هوافضا مواجه است.
و حال اگر پاسکاری فناوری در میان کشورهای در راس این فهرست نباشد و اگر آنها
به اندازه ایران ،تحت این میزان تحریمهای ظالمانه قرار بگیرند ،آیا باز هم خواهند
توانست جایگاه کنونی خود را حفظ کنند و آیا در چنین شرایطی ،رتبه ایران ،باز هم
مرتبه دهم این فهرست است؟
همت و غیرت ایرانی ،اینچنین اســت که معطل هیچ دســتور و بخشنامه یا خشم
و خوشایند دول شــرقی و غربی نمیماند .آتشبهاختیار بودن یعنی همین؛ یعنی
انتفاضهای که نخبگان هوافضای ما به چنین دستاوردی برسند که با دستان خالی از
کمکها و انتقال تجربیات شرقی و غربی ،اینچنین گستره گیتی را به زیر چشمان
پرنفوذ خود کشــانده و دنیا را برای بدخواهان این ملت و ســرزمین ناامنتر کنند.
در مشــاهداتم از یک کشور حاشــیه خلیجفارس که تمام تاریخاش به یک قرن هم
نمیرســد ،بواســطه ورود ابتدایی که در حوزه هوا و فضا در مراکز علمی ،آموزشی
خیابانها و مکانهای عمومیاش ،تصاویر و ســازههایی از فعالیتهای فضاییاش
که جملگی وارداتی و ساخت کشورهای غربی و با پولهای بادآورده نفتی خریداری
شده است ،به وفور و اشکال مختلف دیده میشود .در بسیاری از نقاط دیگر دنیا نیز،
اوضاع چنین است .یعنی هر دستاوردی با تشویقها و توصیفهای بلندباالی تبلیغی
و رسانهای همراه میشود اما ما در کشــورمان با داشتن هزاران شرکت دانش بنیان
و خالق و تولیدات و دستاوردهای بینظیر علمی و فناوری،
ادامه
نشانهای از محصوالت و تالشهای این شرکتها را در کتب در صفحه 11
درسی -رسانهها ،مبلمان شهری ،به اشــکال مختلف در کوی و برزن یا مکانهای
پررفتوآمد نمییابیم.

متنکاملرابااسکنکیآرکد،درهمشهریآنالینبخوانید

شهری
توقف پیش فروش قبر در بهشتزهرا(س)

سعید غضنفری،مدیرعاملبهشت حضرتزهرا(س)
از توقف پیش فروش قبر در این آرامســتان خبر داد و
گفت :همه پیشفروشهای سالهای قبل نیز در حال
بررسی برای صدور سند و تعیین تکلیف شدن است.
وی افــزود :در آرامســتان بهشــت حضــرت زهــرا(س)
بیشتر از ۵سال آینده گنجایش قبور نداریم.

زندگی
ماجرایخرسایرانیکهمعروفترینسربازجنگجهانیدومبود
شایدباورتاننشودکهمعروفترینسربازجنگجهانی
دوم،یکخرسایرانیبود،امااینموضوعواقعیتدارد.این
خرسدرارتشلهستانبهخدمتمشغولشد.سربازان
لهستانیدرسال ۱۹۴۲میالدیاینخرسرادرقبال ۲قوطی
کنسروازپسربچهایدرنزدیکیهمدانمعاملهکردند.
گزارش مربوطه را در همشهری آنالین بخوانید.

جامعه
گسترش خشونت بعد از کرونا در مدارس

یکروانشناسگفت:غمانگیزترینقسمتفیلمکتک
زدندانشآموزبهدستمعلمدرکالسدرس،سکوت
باقی دانشآموزان است و اینکه چرا فقط نگاه میکنند
و هیچکدام به معلم اعتراض نمیکنند که به چه حقی
دوســت مــا را کتــک میزنــی؟ و بهنظــر من ایــن خیلی
خطرناکترازضربهایبودکهمعلمبهآندانشآموززد.

سالمت
نکات مهم در مورد فلوراید

مسواک کردن دندانها یک کار واجب روزانه است که
نکاتخاصخودرادارد.مثالمتخصصاندندانپزشکی
ترمیمیمعتقدندکهبرایشستندندانهایآغشتهبه
خمیردندان نباید عجله کرد اما فلوراید موجود در آنها
هم مفید است و هم میتواند مضر باشد .گفتوگوی
یک متخصص دندانپزشکی را بخوانید.
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یکشنبه  25اردیبهشت 1401
شماره 8496

یادداشت

نقلقولخبر

74سال زندگی نکبتبار رژیم
صهیونیستی

علی شمخانی
دبیر شورایعالی امنیت ملی
پیشــرفت ایــران ،اراده تغییرناپذیــر
کل نظــام اســت کــه دشــمن بــا جنــگ
هشتساله و تحریم مانع آن شد .دولت
چابک با اصالح ساختارها ،بهینهسازی
منابع و همراهی مردم از همه موانع عبور
میکند /.ایرنا

سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیسجمهور
تــاش داریم تــا برنامــه هفتم توســعه را
ش از ارســال الیحه بودجــه به مجلس
پی 
بفرســتيم تــا بتوانیــم الیحــه بودجــه
ســال ۱۴۰۲کشــور را بر مبنای آن تدوین
کنیم .بــرای تدویــن نهایی برنامــه هفتم
توســعه هنوز منتظر ابالغ سیاستهای
کلی مجمع هستیم/.تسنیم

محسن دهنوی
عضو هیأت رئیسه مجلس
ماجرای«دالر جهانگیــری» نحسترین
میــراث دولــت قبــل بــود .عــد های بــا
تهمتهایــی مثــل «تصمیــم لیبرالــی
دولت» ،سعی در تضعیف دولت دارند.
ضمن رصــد اقدامهــای دولــت و نظارت
دقیق بر اجرای قانون ،تمامقد از رئیسی
حمایت میکنیم/.فارس

هرمكنكورپلهمنفعتگرايييا
تمدنسازي؟
بنابراينفقطصالحيتجسمي،
ادامه از
صفحه اول اخالقي و امنيتي كافي نيست،
هوش و هرم كنكور رابطه مستقيمي با هم دارند.
وضعيت مسكن فرهنگيان بايد از جهت زمان
 5و مكان نهادينه شود .شهركهاي فرهنگيان
بايد مستمرا در حال ساخت باشد .معلم بايد
در 5ســال اول خدمت در منزل مســتقر شود و اين
تضمين خود مسير هرم كنكور را ميگشايد.
وام خودرو در طول خدمت يكبار و متناسب
 6با شرايط قيمت همان زمان پرداخت شود و
اين عرف ،قانون و سنت را معلمان ،دولت و بانكها همه
بدانند و از آن تخطي نشود .اين بخشي از انگيزشي است
كه هنگام انتخاب رشته خود را نشان ميدهد.
جشنوارههاي كشوري -ملي و استاني براي
 7شناسايي معلمان برتر با شاخصهاي معين
بايد طراحي شــود تا حس رقابت براي رشد در طول
خدمت ،او را به تكاپو وادارد.
پاداشهاي اين جشنوارهها بايد ارزشمند باشد .بهطور
مثال ،ميتوان تعيين محل خدمت معلمان نمونه را به
خود آنان سپرد يا همانند فرماندهان جنگ ،مدالهايي
را براي آنان تعريف كرد.
اگرچه براي رهبري تربيت ديني دانشآموزان بسيار
مهم است اما مطالبه ايشــان هرم كنكور است يعني
هوش و اســتعداد معلم را مهم ميداننــد و به قول
روشــنفكران نگاه ايدئولوژيك ندارند .البته دانشجو-
معلم بعد از ورود به تحصيل ميتواند غناي پرورشی
 تربيتي را با علمآموزي تلفيق كنــد كه اكنون نيزكم و بيــش وجود دارد .چگونگــي وارونهكردن هرم
كنكور بهنفع آينده ايران بايد توسط كارشناسان خبر ه
برنامهريزي ،منابع انساني ،اقتصاد ،تربيت ،روانشناس
و جامعهشناس مشــتركا طراحي شود .بايد كيفيت
معلمي را از وضع موجود نجات داد .اين زيرساخت بر
همه زيرساختهاي ديگر ترجيح دارد .بايد خروجي
هرم كنكور از نگاه مردم ،انسانسازي و كمالگرايي
باشد .منفعت عمومي ،تمدني و ملي در اين هرم بايد
جايگزين منفعت فردي شود.

حسن رشوند ؛ دبیر گروه سیاسی

رامین مهمانپرست در گفتوگو با همشهری تأکید کرد

تحول اقتصادی ،برگبرنده ایران در مذاکرات هستهای
دهد.

علیرضا احمدی

تحوالت اخیر در این منطقه اتحادیه اروپا را با چه
مخاطراتی مواجه کردهاست؟

گفتوگو روزنامهنگار

در روزهــای اخیــر دور تــازهای از رایزنیهای
دیپلماتیک با هدف بنبستگشایی از مذاکرات
هستهای ایران و  4+1آغاز شده و بهنظر میرسد
تحوالت جدیدی در این حوزه در راه است؛ موضوعی
که نمود عینــی آن را در اظهارنظرهای «مثبت»
مقامهای ایران و اتحادیه اروپا میتوان مشــاهده
کرد.اظهاراتجوزفبورل،مسئولسیاستخارجی
اتحادیه اروپا پساز سفر معاونش به تهران مبنی
بر گشــایشهای تازه در گفتوگوها از یکسو و
رایزنیهای برجامی وزیر امورخارجه قطر با بورل
و رابرت مالی ،نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از
سوی دیگر از گشوده شدن روزنههای جدیدی برای
ازسرگیری مذاکرات هستهای در وین خبر میدهد.
رامین مهمانپرســت ،سخنگوی ســابق وزارت
امورخارجه و سفیر ســابق ایران در کشورهای
تایلند ،قزاقستان و لهستان ،اعتقاد دارد در شرایط
کنونی که اروپا بیشاز همه بــرای احیای برجام
مشتاق است ،اجرای طرحهایی در راستای تحول
اقتصادیمیتواندبهمثابهبرگبرندهایبرایحصول
«توافق مثبت» در مذاکرات وین باشد .گفتوگوی
همشهری با مهمانپرست را در ادامه میخوانید.
بحران اوکراین تا چه اندازه بر نیاز
اروپا برای به ســرانجام رسیدن مذاکرات
هستهای با ایران اثرگذار بودهاست؟

طبیعی است که مذاکرات هستهای ایران و
 4+1از این بحران تا حد زیادی متأثر شــد ه
و تبعات آن ،اروپا را وادار به پافشاری برای به
نتیجه رساندن گفتوگوها با ایران
و ایجاد گشایشی در بازارهای
انــرژی کردهاســت ،امــا
نخستین مسئلهای که باید
به آن اشاره کرد ،این است
که ابتدا این موضوع را
کالبدشــکافی کنیم.
اساسا ریشه این بحران
نتیجه سیاســتهای
کدام کشورهاست و چه
بازیگــران و دولتهایی
از بحــران پدید آمده ســود
میبرند یا زیان میبینند؟ با توجه
به تحوالت بهوقوع پیوســته در
این منطقه ،طبیعی بود روسیه
نسبت به در مخاطره قرار گرفتن
امنیتملی خود واکنش نشان

بهمحض پدید آمدن بحــران در اوکراین ،اروپاییها با
2موضوعجدیمواجه شدند؛نخست اینکهاگر قرارباشد
در شرایط کنونی روسیه با کشوری که در حوزه نفوذ اروپا
قرار دارد درگیر شود ،امنی 
ت آنها بهراحتی مورد تهدید
جدی قرار میگیرد؛ چراکه آمادگی ورود به جنگی با
ابعاد اینچنینی را ندارند؛ همانگونه که شاهد بودیم
اوکراین قربانی شد و امنیت اروپا هم بهخطر افتاد .دومین
موضوع این بود که اگر عکسالعمل اروپا به روسیه نظامی
نباشد ،باید در حوزههای سیاسی  -اقتصادی متمرکز
شوند که تحریمها برعلیه روسیه که با واکنش متقابل
این کشور نیز مواجه شد ،نمودی از این رویکرد است.
میتوان اینگونه تحلیل کرد که فشــارهای وارد
آمده بر اروپا بهدلیل اعمال تحریمهای گسترده
علیه روسیه ،آنها را برای به نتیجه رساندن مذاکرات
برجامی با ایران مصممتر کردهاست؟

این موضوع بسیار تأثیرگذار بودهاست .اروپاییها زمانی
که تحریمهای گستردهای را علیه روسیه اعمال کردند،
پیشاز هر چیز با این واقعیت مواجه شدند که خودشان
بیشاز همه آسیب میبینند .در شرایط کنونی حدود
25کشور اروپایی از تحریمهای روسیه متضرر شدهاند؛
ی مصرفی اروپا
چراکه تقریبا 18درصد از کل منابع انرژ 
از روسیه تأمین میشود.
اساسا میتوان ایران را بهعنوان جایگزینی برای
روسیه در بازار انرژی جهان درنظر گرفت؟

جایگزین کردن نفت روسیه ،برای اروپاییها
فرایندی پردردسر و البته هزینهبری بهحساب
میآید؛ چراکه نیازمند ایجاد تغییرات بنیادین
در پاالیشگاههایی اســت که با ویژگیهای
فنی مختص به نفت این کشــور
فرآوردههــای مختلف تولید
میکردنــد؛ بنابراین ایجاد
تغییــر در پاالیشــگا هها
مســتلزم صــرف وقت و
هزینه زیادی اســت که
قطعا کشورهای اروپایی
را متضــرر خواهد کرد.
اینجاســت که مشاهده
میکنیــم نفــت ایران،
بهدلیل شــباهت به نفت
روســیه ،میتوانــد بهعنوان
بهتریــن جایگزین بــرای تأمین
انرژی موردنیاز اتحادیه اروپا مطرح
شود.
برخــی معتقدند
با توجه به اینکــه اروپاییها

بیشــترین زیان را از جنگ در اوکراین متحمل
شدهاند ،اکنون بیشاز گذشته در پی مجاب کردن
آمریکابرایبازگشتبهبرجامهستند.بااینتحلیل
موافقید؟

بررسی تحوالت بهوقوع پیوســته در این حوزه اثبات
میکند آمریکا تنها بازیگری است که از این بحران سود
بردهاست .آنها با طراحی زیرکانه خود و تحریک اوکراین
برای پیوستن به باشگاه اروپاییهای عضو ناتو ،هم قصد
آسیب زدن به روسیه را داشــتند و هم میخواستند
بهنوعی اروپا را بهدلیل تمایل به بحثهایی مانند «ادعای
هویت مســتقل»« ،تشــکیل ارتش اروپایی»« ،حق
عضویت ناتو» و ...تنبیه کنند .درچنین شــرایطی با
گستردهتر شدن درگیریها در اوکراین ،اروپا به 2دلیل
عمده برای نزدیکی بیشتر به آمریکا احساس نیاز کرد؛
ی که در این فرایند متوجه
نخســت تهدیدهای امنیت 
اروپاییها میشــد و دومین دلیل را نیز میتوان پدید
آمدن بحران انرژی و موادغذایی دانست که نیاز اروپاییها
به محصوالت آمریکا را دوچندان کردهاست؛ بنابراین
در شرایط کنونی اروپاییها بیشاز هر زمان دیگری به
همراهی آمریکا برای فائق آمدن بر چالشهای خود نیاز
دارند؛ موضوعی که در بحث گفتوگوهای هستهای و
بازگشت ایران به بازار انرژی جهان نیز شاهد آن هستیم.
این نیاز تا چــه انــدازه میتواند بر
سرنوشت مذاکرات تأثیر بگذارد؟

در شرایط پدید آمده بهدلیل دامنگستر شدن بحران
اوکراین ،ایران موقعیت ویژهای پیدا کردهاست؛ چراکه
اکنون اروپا ،بیشاز هر زمان دیگری به انرژی ایران ،برای
فائق آمدن بر بحرانهای خود نیاز دارد .بههمین دلیل
شــاهدیم در هفتههای اخیر اروپاییها برای به نتیجه
رساندن گفتوگوهای هستهای وین دست به تحرکات
قابلتوجهی زدهاند.
در این میانه ایــران چگونه میتواند
نقشآفرینیکند؟

میتوانیم با بهکارگیری مدیریت مناســب ،از شکاف
بهوجود آمده میان شــرق و غرب به نفع خود استفاده
کنیم .همانگونه که مقاممعظمرهبری در صحبتهای
اخیرشان بیان کردند ،شرایط جدیدی در نظام بینالملل
بهوجود آمدهاست و شاهد تغییر موازنه قدرت در ساختار
نظام جهانی هستیم؛ بنابراین باید با برنامهریزی دقیق و
کارآمد ،از فرصت بهوجود آمده برای تغییر موازنه قدرت
به سود خود استفاده کنیم.
با توجه با رایزنیهای انریکه مورا (معاون
مسئول سیاستخارجی اتحادیه اروپا) در تهران ،تا
چه اندازه میتوان به گشایش در مذاکرات امیدوار
بود؟

در جریان جزئیات سفر مورا به تهران نیستم ،اما میتوانم
بگویم شرایط بهوجود آمده ،بهویژه در بحران اوکراین،
تمایل قبلی اروپاییها برای احیای برجام را تشــدید

کردهاست .ازسوی دیگر ما هم بهدنبال حق خود بودیم.
پس دوطرف آمادگی الزم را برای توافق داشــتند ،اما
اتفاقهای جدید و زیادهخواهی غربیها و بهویژه آمریکا،
شرایط را پیچیدهتر کرد .بههر صورت معتقدم با توجه به
بروز بحرانهای تازه در ساختار نظام بینالملل ،اکنون
غربیها باید با دستورالعمل مناسبتری به مذاکرات
بازگردند و از موضع منطقی تحوالت را بررسی کنند.
همچنین آنها باید به آنچه در توافق هستهای سال2015
آمده بود ،بسنده کنند و درخواستی فراتر از آن نداشته
باشند و از مطالبات فرابرجامی دست بردارند؛ چراکه
بحثهای فرابرجامی ارتباطی به آنها ندارد.
اروپاییها پیشاز سفر مورا به تهران
تالش کردند این حضور را (آخرین تالشها برای
احیای برجام) ارزیابــی کنند .این موضوع را یک
تهدید میدانید یا بلوف سیاسی؟

بهنظرم بیشتر بستگی دارد به شرایط اروپا و بهطورکلی
غربیها که به چه نقطهای رسیده باشند .ازسوی دیگر
باید شــرایط داخلی خودمان را نیز مدنظر قرار دهیم.
اگر در داخل راهحل مناسبی برای ایجاد گشایشهای
اقتصادی داشته باشیم ،هیچ تهدیدی برای ما از اهمیت
ویژهای برخوردار نخواهد بود .باید با حل مشــکالت
اقتصادی برای گسترش رفاه عمومی و رونق معیشت
مردم گامهای اساســی برداریم تا مسیر پیشرو را در
تحوالت جهانی با قدرت مضاعفــی ادامه دهیم .اگر
نتوانیم فشارهای اقتصادی را بهدرستی مدیریت کنیم،
باعث خوشحالی غربیها میشویم و باید مستمرا شاهد
طرح درخواستهای جدید ازســوی آنها باشیم .باید
به نقطهای برسیم که احســاس کنند در اعمال فشار
و تهدید ایران اشــتباه میکنند و نتیجهای بهدست
نخواهند آورد.
اجرای طرح اصالح ســاختاری نظام
اقتصادی کشــور تا چه اندازه دراین زمینه موثر
است؟

اجرای چنین طرحهایی نقش محوری در ناکام گذاشتن
اهداف تحریمکنندگان دارد .مسئوالن باید برای اصالح
ساختاری اقتصاد کشور ،دســت به اقدامهای بزرگ و
شجاعانهای بزنند و برنامه جامعی دراین زمینه داشته
باشند .باید با ایجاد هماهنگی مناسب میان مدیران،
اجرای دستورالعملهای همهجانبه و پیشبرد طرحهای
اقتصادی بزرگ ،اقتصاد کشور را متحول کنیم تا بتوانیم
با دستپر وارد موازنهســازی جدید در نظام جهانی
شویم .مسئوالن باید در این زمینه برنامههای ویژهای
برای بهرهمندی از دیپلماسی اقتصادی داشته باشند.
راهبری این حوزه ازسوی مجموعهای توانمند ،میتواند
به تحوالت قابلتوجهی منجر شود .باید با الگو قرار دادن
تحوالت چشمگیر حوزه نظامی  -دفاعی کشور ،نقاط
ضعف اقتصادی خود را رفع کنیم تا بتوانیم در شرایط
جدید جهانی ،نقشآفرینی موثری داشته باشیم.

تأیید 3طرح مجلس ازسوی شوراینگهبان

هادی طحاننظیف :طرحهای «تغییر ساعت رسمی کشور»« ،تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار»
و «جهش تولید دانشبنیان» مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد
سخنگوی شــورای نگهبان در نشستخبری
دیروز خود از تأیید 3طر ح مهم «تغییر ساعت
گزارش
رسمی کشور»« ،تســهیل صدور مجوزهای
کسبوکار» و «جهش تولید دانشبنیان» خبرداد؛ طرحهایی
که اگرچه در ابتدا با ابهامهایی همراه بود ،اما اکنون ازســوی
شوراینگهبان تأیید شده تا درنهایت به قانون الزماالجرا تبدیل
شود.
بهگزارش همشهری ،هادی طحاننظیف دراین باره گفت :طرح
«تغییر ساعت رسمی کشور» در مرحله قبل با ابهامهایی همراه
بود که با اصالحات انجامشده توسط مجلس ،در نهایت ازسوی
شوراینگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود :در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری
کارکنان تفکیک انجام شد .درباره ساعت رسمی کشور ،دولت
دیگر نمیتواند ساعت را تغییر دهد ،اما در مورد ساعت کاری
کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا ،دولت میتواند ســاعت
کاری کارکنان را تغییر دهد .این قانون از ابتدای ســال۱۴۰۲
اجرایی میشود.
طحاننظیف ادامه داد :درباره طرح «تسهیل صدور مجوزهای
کسبوکار» نیز شورای نگهبان در مرحله قبل ایراد مستقلی
نسبت به این مصوبه نداشت ،اما ایراد هیات عالی نظارت را به

مجلس منتقل کرده بود که درنهایت با رفع ایراد ،مصوبه مورد
تأیید شورا قرار گرفت .ســخنگوی شورای نگهبان همچنین
درباره طرح «جهش تولیــد دانشبنیان» گفــت :این طرح
چندبار میان شــوراینگهبان و مجلــس در رفتوآمد بود و
درنهایت اواخر هفتهگذشته مورد تأیید این شورا قرار گرفت و
مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد .این طرح براساس
یک آسیبشناســی خوب طراحی شــده و در آن بسیاری از
مانعزداییها در حوزه تولید دانشبنیــان مدنظر قرار
گرفتهاست .طحاننظیف درباره مصوبه دولت پیرامون
واردات خودرو نیز گفت :ما در بحث ساماندهی صنعت
خودرو در مرحله آخر ابهام و ایرادی نداشتیم و تنها
هیاتعالی نظارت مجمع اشکاالتی داشت ،اما اینکه
مصوبه دولت با نظرات هیــات عالی انطباق دارد
را نمیدانم.
آخرین وضعیت قانون انتخابات مجلس

سخنگوی شورای نگهبان در این نشست
به سوالهایی درباره انتخابات نیز
پاسخ گفت .طحاننظیف در رابطه
با آخرین وضعیت قانون انتخابات،

تأکید کرد :آخرین مرحله مربوط به یک سال گذشته است و
مصوبه مجلس به شــورای نگهبان ارسال شد و شورا نیز اعالم
کرد که ایرادی به این مصوبه ندارد ،اما ایراد هیات عالی نظارت
همچنان پابرجاست.
وی در پاسخ به سوالی راجع به اصالح قانون انتخابات مجلس
گفت 2 :نکته وجود دارد؛ یکی بحث کلی اصالح قانون انتخابات
است که معتقدیم همه تالش کنند تا این اصالحیه به سال بعد
برسد .اما درباره انتخابات استانی یا تناسبی بحثی در شورای
نگهبان مطرح نبودهاست .جلســاتی درخصوص اصالح
انتخابات برگزار شــده ،اما بحثــی درخصوص انتخابات
استانی یا تناسبی نداشــتیم .باید ببینیم پیشنهادهای
مجلس چه بوده است و بعد راجع به آن اظهارنظر
میکنیم.
طحاننظیــف پیرامــون تأثیــر فعالیت
رسانهای در تأیید صالحیتها هم گفت:
فضای سیاسی کشــور باز و آزاد است و
گروهها آزاد هستند در چارچوب قانون
اظهارنظر کنند ،اما اقتضائات کشــور
این است که بیشاز گذشته به قانون و
مصالح کشور پایبند باشند.

74ســال اســت که از اشــغال سرزمین
فلسطین توسط صهیونیستها و تأسیس
این رژیم جعلی میگــذرد .از همین رو ،روز
15می(25اردیبهشــتماه) «یوم النکبه»
نامیدهشدهاستتاسالروزتأسیساینشجره
خبیثه همیشه در حافظه مردم فلسطین و تمام مسلمانان آزاده
جهان ماندگار بماند و اخراج بیشاز 800هزار فلسطینی از موطن
خود از ذهنها خارج نشود.
در پی اعالم تأســیس رژیم صهیونیســتی ،جوخههــای ترور
یهودی(هاگانا ،اشــترن ،پالماخ) که در دوره 26ساله قیمومیت
انگلستان آموزش دیده بودند ،اقدام به تخریب و ویرانی شهرها و
روستاهای فلسطینی و قتل و غارت مردم فلسطین کردند .براساس
آمارهایموجوددراینمقطع780،هزارنفرازیکمیلیونو400هزار
نفر فلسطینی موجود از سرزمین مادریشان آواره شدند .این تنها
بخشی از مظلومیت ملت فلسطین است که با گذر زمان عمیقتر
نیز شدهاست .درباره آنچه در این 74سال عمر رژیم نکبتبار رژیم
صهیونیستی بر فلسطینیها حاصل شــدهاست ،میتوان به این
سرفصلهااشارهکرد:
تخریبکاملبیشاز531شهرو روستای فلسطینیوپاکسازی
نژادی در این مناطق
کشتهشدندههاهزارنفرفلسطینیدرجریاناشغال
اشغال78درصد از خاک فلسطین
مهاجرت اجباری780هزار فلســطینی که برخی این آمار را تا
980هزار نفر نيز عنوان کردهاند.
بهاسارت درآوردن150هزار فلسطینی در سرزمینهای اشغالی
در شــرایط ســخت که امروز با عنوان عربهای 1948شناخته
میشوند.
اکنونجنایاترژیمصهیونیستیفراترازملتفلسطینرخنمایانده
که در آخرین مورد آن ،میتوان به شهادت خبرنگار رسمی شبکه
نالمللی
الجزیره«شیرینابوعاقله»برخالفتمامکنوانسیونهایبی 
که خبرنگاران برای تهیه خبر و گزارش آزاد هستند ،اشاره کرد.
فارغ از تمامی این فجایع ،از نقطهنظر ژئوپليتیکی نیز اشغال خاک
فلسطین ضربهای مهلک به بدنه اتحاد عرب در حیطه فراملی وارد
کردهاست .به همین دلیل است که پژوهشگران حوزه فلسطین
مفهوم «نکبه» را مجموعهای از دورانها از ســال 1948تاکنون
میدانند که از آوارگی و مهاجرت اجباری800هزار فلسطینی تا
مصادرهزمینهایاینسرزمینتوسطگروههایمسلحصهیونیست
را دربر میگیرد.
ازهمینرومیتوانگفتکهتراژدیفلسطینیکرویدادمنطقهای
نیست،بلکهیکتراژدیبرایکلدنیاست،چراکهدرآنبیعدالتی،
صلح در سراسر دنیا را تهدید میکند .واقعیت این است که حوادث
گذشته و تاریخ فلسطین است که وضعیت کنونی این سرزمین
اشغال شده را شکل میدهد.
س از74سال از تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی قابل
آنچه امروز پ 
دریافت است ،این است که صهیونیستها هیچگاه دست از اشغال و
جنایتوحشیانهبرنداشتهاندوطیاینمدتباکمکحامیانغربی
خودآمریکاوانگلیسوغالبدولغربیوهمراهیبرخیکشورهای
مرتجع عرب منطقه ،به اشغال فلسطین با طرحها و نیرنگهای
رنگارنگ ادامــه داده و ثابت کردهاند زبانی جــز زبان «مقاومت»
نمیشناسند .جنایت وحشــیانه آنان در کشــتار مردم بیدفاع
اردوگاههای صبرا و شتیال ،دیر یاسین ،حمله به مردم غزه و کشتار
مردمومحاصرهطوالنیمدتآنانواینروزهاجنایاتضدبشریآنها
درجنینومحلهشیخجراحو...وخشونتشاندراخراجفلسطینیان
از خانه و مزارع خود و بسیاری از اقدامهای ضدانسانی دیگر ،شاهدی
بر این موضوع است.
پایداریملتفلسطینگرچهتاکنونبهتحملمصیبتهای4جنگ
متوالی در نوار غزه و درگیری آنها در کوچه پسکوچههای کرانه
باختری و شهرهای الخلیل و جنین انجامیده،اما قطعا سادهتر از
پذیرش ننگ قیمومیت رژیم کودککش صهیونیستی و درنهایت،
اخراج کامل از سرزمینهای مادریشان است .ملت فلسطین امروز
میداند راهی غیر از مقاومت مسلحانه و کنار گذاشتن راهکارهای
مسالمتآمیز ندارد .تجربه ســالهای گذشته مردم فلسطین در
مواجههباطرحهایننگیناینرژیم،نشاندادملتفلسطینمیتواند
با مقاومت در برابر این رژیم به پیروزی نهایی دست پیدا کرده و اراده
خود را بر رژیمی که تمام نرمهای انسانیت را زیرپا گذاشته و اکنون
بیمحابا از کشتن خبرنگار یک رســانه بینالمللی در مقابل دهها
دوربیناباییندارد،تحمیلکند.
2روز پیش وقتی تصاویر مراسم تشییع خبرنگار شهید «شیرین
ابوعاقله»ازرسانههایدنیاپخششدوهجومسربازانوحشتزدهای
که جنونوار به تشــییعکنندگان حمله میکردنــد و آن جوان
فلسطینیکهسینهخودرادرمقابلآنهاسپرکردهبود،میشدپایان
رژیمی را دید که امروز در سراشیبی سقوط قرار دارد.
مقامهایصهیونیستیشایدبتوانندامروز74سالگیرژیممنحوس
خود در سالنهای تلآویو جشــن بگیرند ،اما بهخوبی میدانند با
بیداری ساکنان الخلیل ،جنین و دیگر مناطق اشغالی در بیخ گوش
شهرکنشینان صهیونیستی ،دیری نخواهد گذشت که خواب از
چشم ساکنان مناطق جنوب تلآویو و حتی دورتر از آن در «بندر
اشدود» در جنوب سرزمینهای اشغالی ربوده خواهد شد و عالئم
آن را میتوان از بهصدا درآمدن آژیرهایی که این روزها در این مناطق
بهصدادرمیآید،فهمید.

تشکر برای استقبال نکردن از
فراخوان دشمنان
وزیر کشــور با قدردانی از مردم بهدلیل عدم اســتقبال از
فراخوان دشــمنان برای تجمعات در خیابانها تاکید کرد:
دولت سیزدهم به وعدههایی که داده عمل میکند و این ،آغاز
راه شکوفایی اقتصادی مردم ایران است .احمد وحیدی در
یک برنامه تلویزیونی گفت :مردم خوب میدانند دولت برای
منافع آنها حرکت میکند و آنان هم با بزرگواری مســائل را
همراهی کردند که این همراهی در شأن ملت ایران است .این
دنباله همراهی با دولت سیزدهم بعد از مسئله کروناست که
میزان تلفات از  ۷۰۰به  ۲نفر و حتی کمتر کاهش یافته است.
او با اشاره به قولها و وعدههای دولت افزود :مثال دولت قول
داده که روابط خارجی را بهبود میبخشد و امروز شاهدیم که
در وضعیت بهتری قرار داریم.

یکشنبه  25اردیبهشت 1401
شماره 8496

مدیریت شهری

نقلقولخبر

حل مشکالت بازار بزرگ
با مشارکت بازاریان

پرویز سروری
رئیس شورایعالی استانها
حضــور ســازمان زیباســازی شــهر تهران
در سیوســومین نمایشــگاه بینالمللی
کتاب دلیلی بر باال بودن توانمندیهای
شهرداری در حوزههای علمی است و این
حرکــت بســیار ارزشــمند میتوانــد برای
مــردم و نخبــگان اطمینانبخــش باشــد
و نشــان دهــد کــه اقدامــات شــهرداری
پیوست علمی دارد.

 137پالس؛ مدیریت شهر با صدای شهروندان
شهردار تهران :از طریق ارتباط دوطرفه با مردم ،به دنبال نظارت بر فسادهای احتمالی و افزایش رضایتمندی
و رشد سرمایه اجتماعی هستیم

گزارش

خبر

قیمتگذاری
براساس مصوبه شورای شهر
معاون عروجیــان ســازمان بهشــتزهرا(س) از افزایش
10درصدی قیمت قبور در قطعات قدیمی خبر داد .روحاهلل
محسنی گفت« :برخالف ســنوات گذشته که الیحه قیمت
قبور افزایش 25درصدی داشــته ،در مصوبه جدید قیمت
قبور با توجهبه تدبیر مدیرعامل ســازمان و حمایت شورای
شــهر تهران در فازهای (2 ،1و 10 )3تا 25درصد افزایش
داشته اســت ».به گزارش همشــهری ،دیروز خبری در
شــبکههای اجتماعی و روی خروجی برخی از رسانهها
با تیتر تراکمفروشــی زاکانی در بهشــتزهرا(س) قرار
گرفت که نشــان میداد قیمت مزارها در این آرامستان
افزایش زیاد و خارج از مصوبه شورای شهر تهران داشته
است .همچنین در خبر ،ذکر شده بود که شهروندان برای
دیوارچینی و بلوکگذاری مزار هم باید هزینه جداگانه ای
پرداخت کنند .معاون عروجیان بهشتزهرا(س) هزینه
دیوارچینی و بلوکگذاری را تکذیب و تأکید کرد« :قیمت
مزارها و خدمات ارائه شده منطبق بر مصوبه شورای شهر
تهران است».
افزایش قیمت مزارها در قطعات مختلف
10درصد قطعات فاز یک (قطعه یک تا )112
20درصد قطعات فاز (2قطعه 200تا )258
25درصد قطعات فاز 300(3تا )328
هزینه احیای قبور باالی ۳۰سال هم ۸میلیون و
۵۰۰هزار تومان است

محمد سرابی
روزنامهنگار

بعد از17سال ،سامانههای تلفنی نظارت مردمی137
و  1888با هم ترکیب شدند و سامانه «137پالس»
با اســتفاده از فناوری روز تشکیل شــد .این سامانه
که از فضای مجازی و اپلیکیشــنهای تلفن همراه
هم برای دریافت پیامهای مردمی استفاده میکند،
امکانات جدیدی را در اختیار شهروندان میگذارد تا
پیامهای خود را به اطالع مدیریت شهری برسانند و
مراحل رســیدگی به آن را مشاهده کنند .در بخشی
از این سامانه میتوان شماره تلفن همراه را حذف کرد
تا کسانی که قصد ارسال پیامهای مربوط به مبارزه با
فساد را دارند ،بتوانند پیام خود را بهصورت ناشناس
ارســال کنند .عالوهبر این ،ســرعت پاسخگویی به
شهروندان که باعث معطلی آنها در تماسهای تلفنی
ی جدید کاهش مییابد.
میشد ،با فناور 
شــهردار تهــران در مراســم شــروع بــهکار
137پــاس( )137+با تأکید بر اینکــه این نظارت
مردمی باعث افزایش خدمتگزاری و مقابله با فســاد
میشود ،گفت :مجموعه کاربردی موضوع  ۱۸۸۸و
 ۱۳۷با قدمت  ۱۶تا ۱۷ســاله برای ما مغتنم بود تا

آمارتماس روزانه

با شمارههای  137و 1888
سال گذشته4 :هزار تماس
امسال6 :هزار تماس
پیشبینــی تعــداد تماسهایــی کــه بــا
راهانــدازی 137پالس به این آمــار افزوده
میشود 3:تا 5هزار تماس بیشتر

مشکالت و معایب آنها را برطرف و تعامل دقیق با مردم
را در یک ارتباط دوطرفه فعال برقرار کنیم و نظارت بر
مفسدههای احتمالی در سطوح مختلف را انجام دهیم
و برای رفع آنها با کمک مردم تالش کنیم.
علیرضا زاکانی با تأکید بر اینکه باید خدمتگزاری منجر
به رضایتمندی و رشد سرمایه اجتماعی شود ،بیان
کرد :برهمانباشتگی مشکالت در شهر تهران باعث
ایجاد کالف سردرگمی شــده است .دقت در حضور
مردم و ایجاد زمینه حضور آنها در ابعاد مختلف برای ما
فرصت طالیی را خلق میکند .موضوع ایدهپردازی و
ارائه طریق و مشارکت در ساختن یک افق و همآفرینی
پیرامون ایدهآلها را باید از طریــق مردم و نخبگان
پیگیری کنیم و فهم نیازهای جامعه و اولویتبندی و
انتقال آنها را دنبال کنیم و پایه عمده این کار را مردم
قرار دهیم.
شهردار گفت :موضوع مدیریت شهری  3جزء شهر،
شهروند و شــهرداری دارد و در این ســه جزء آنچه
اهمیت و اولویت دارد ،شهروندان هستند .پیشرفت
شهر باید منجر به زمینه آسایش و رفاه و ارتقای مادی و
معنوی افراد در جامعه شود .در مسیر نیازمند همراهی
مردم هستیم و باید در انجام امور ،نظارت بر خودمان
را بهعنوان یک حق طبیعی برای مردم درنظر بگیریم.
زاکانی با اشــاره به اینکه از دفتر خود به این سامانه
دسترســی دارد ،گفت :باید در ۶ماهه اول ســال در
حوزههای نرمافزاری و ایجاد ساختارهای ارتباطی یک
پیشرفت چشمگیر داشته باشیم که این موضوع یکی
از چشمههای آن است.
شهردار تهران در حاشیه این مراسم در پاسخ به سؤالی
درباره وضعیت حملونقل عمومی گفت۷ :خط فعال
مترو ۱۵۰۰واگــن دارد اما نیاز اصلــی این خطوط
۲۵۰۰واگن است ضمن اینکه دوسوم از ۱۵۰۰واگن
فعال کنونی نیز نیاز به بازســازی دارد ،بنابراین هم

واگن کم و هم فرسوده اســت ،عالوه بر این ظرفیت
بخشی از اقالم مورد نیاز در انبارها صفر بود بر همین
اســاس ۸۰۰میلیارد تومان برای جبران این کمبود
قرارداد بستیم.
وی اضافه کرد :بهدنبال خرید واگن و تولید واگن در
کشور هستیم اما حل این موضوع در یک یا2ماه میسر
نیست؛۱۸ماه تا ۳یا۴سال طول میکشد .برای اورهال
و بازسازی در حال انعقاد قرارداد هستیم.
زاکانی با اشاره به نیاز تهران به اتوبوس ،ادامه داد :در
واقع5هزار دستگاه اتوبوس کمبود داریم که باید تامین
شود و تا پایان سال ۳۲۵۰دستگاه اتوبوس به ناوگان
موجود اضافه میشود.
ش پاسخگویان به
شهردار در این روز همچنین از بخ 
تماسهای تلفنی  137بازدید کرد و خود به 2تماس
پاسخ گفت که یکی مربوط به پروانه ساختوساز و

مکث

مکث

دیگری درباره اصالح جدول و نــرده در خیابان بود.
او در پایان این مراســم بهصورت نمادین از سامانه
۱۳۷پالس روی استندی که در این مرکز قرار داشت،
رونمایی کرد .راهاندازی سامانه جدید نظارت مردمی
که سابقهای از سالهای  84و  85دارد ،باعث نوسازی
عملکرد آن شد .بخش آزمایشی این سامانه ،میزان
رضایتمندی شهروندان را از 70درصد به 95درصد
رسانده است که از این پس در چارچوب 137پالس و
با حذف شماره 1888ادامه پیدا خواهد کرد .همچنین
در بازدید شــهردار از مرکز پایــش برنامه ،کنترل
پروژه و ارزیابی عملکرد شــهرداری تهــران اعالم
شد که گزارشهای 3ماه یکبار این مرکز در آینده
بهصورت کوتاهمدتتر و در مدت یک ماه نیز میتواند
جمعبندی و ارائه شــود که میزان نظارت مدیریت
شهری را افزایش خواهد داد.

داوود گودرزی
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران
استفاده از ظرفیت شــهروندان در نظارت عمومی نیاز به یک زیرســاخت دوطرفه دارد2 .
سامانه  ۱۳۷و  ۱۸۸۸قبال طراحی شده بود اما این ســامانهها نقصهایی داشتند و دوگانگی
این دو سامانه هم شهروندان را دچار مشکل کرده بود .در این چند ماه کار کارشناسی انجام
شد و به این جمعبندی رسیدیم که امروز سامانهای یکپارچه داشته باشیم؛ همچنین فضای
مجازی را به این سامانه اضافه کردیم تا از همه ظرفیتها استفاده کرده باشیم .باید کاری کنیم
که پیامهای مردمی با حداکثر دقت و به بهترین نحو بررســی شود و به سرعت بازخورد را به
شهروند منتقل کنیم.
رضا ناصری
سرپرست سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران
در سامانه ۱۳۷پالس موضوعات پرکاربرد را در اختیار شهروندان قرار دادیم تا راحتتر مسئله
خود را مطرح کنند۷۰۰ .موضوع را استخراج و جستوجو بین آنها را برای مردم سادهتر کردیم.
تالش کردیم در مسیر تغییرات درگاه یکپارچه شهروندی حرکت کنیم و همکاران در سازمان
فاوا شهرداری نیز در تالش هستند سامانه یکپارچه ارتباطات شهروندی شروع بهکار کند و
مردم همه کارها را در اپلیکیشــن «تهران من» و سایت  tehran.irدنبال کنند .میخواهیم
چابکی ،هوشــمندی ،پیگیری ،هدفمندی و مدرنبودن را دنبال کنیم تا رضایت شهروندان
را بهدست بیاوریم.

نرخ اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران  50تا 80درصد
ارزانتر از بخش دولتی و خصوصی است

قهرمان سالمت محله خود باشید
گزارش 2روزنامهنگار

شهردار تهران تأکید ویژهای بر توسعه و گسترش
ورزش شــهروندی دارد و در همایــش بزرگ
پیادهروی به مناسبت هفته سالمت که در بوستان
جوانمردان برگزار شد نیز بر لزوم و اهمیت تقویت
ورزش عمومی و همگانی تأکید کرد .باتوجه به
ی سیاست
این موضوع در راستای اجرا و پیادهساز 
مدیریت جدید شهری ،سازمان ورزش شهرداری
تهران برنامههای متنوع و مختلفی را تدارک دیده
است که احیای مســابقات محلهها پس از وقفه
چندین ساله ازجمله مهمترین آنهاست.
بهگزارش همشهری ،دیروز نیز در جریان مراسم
اختتامیه هفته ســامت و تقدیــر از ایثارگران
سالمت ،علیرضا زاکانی ،شــهردار تهران با اشاره
به ابعاد مختلف سالمت ازجمله سالمت جسمی،
روحی و اجتماعی گفت« :مدیریت شهری به آنچه
حال مردم را خوب میکند و سبب آرامش و اعتالی
سالمت مردم میشود ،توج ه میکند و این کار را
با مدیریت مشارکتی بر مبنای حضور نخبگان،
مؤثرین و متن مردم پیگیری و با افزایش سرمایه
اجتماعی ،مردم را محور تحوالت قرار میدهد ».او
در ادامه با بیان اینکه تهران بهعنوان بزرگترین
کالنشــهر غرب آسیا از مشــکالتی رنج میبرد،
افزود« :ســرانه باالی خدمات درمانی و پزشکی
در آن ،عقبافتادگی تاریخی را در حوزه بهداشت
لمس میکند؛ این عقبافتادگی جز با پیوستگی

دانشگاههای مختلف و کادر درمانی و مؤثرین این
حوزه در سرای محالت و کانونهای مرتبط با این
موضوع جبرانشدنی نیست و با این کار امیدوار به
ارتقای سطح خدمات در حوزه بهداشتی هستیم».
شهردار پایتخت اضافه کرد« :مهمترین نکته در
بحث بهداشت و سالمت ،آموزش و فعالیت و تالش
مدیریت شهری و پیوستگی آن به مؤثرین حوزه
سالمت در قاعده هرم اجتماعی و خانواده است.
امیدواریم با احیای خانههای سالمت و ارتقای آنها و
ارتقای کانونهای سالمت مرتبط با آن و با جوشش
از قاعده هرم اجتماعی به نقطهای برسیم که هر
کسی از سالمت خود ،خانواده و هممحلهایاش
صیانت کند».

۲۱۱

مجموعه
ورزشی

۵۰
۵۰

زیرنظر سازمان
شهرداری فعالیت
میکند.

از مجموعههای ورزشی
درصد
شهرداری تهران به
فرسودگی نزدیک هستند.

مجموعه آبی این نهاد ۱۰تا ۱۵سال،
درصد
۲۰درصد مجموعهها بیش از ۱۵سال
و مابقی کمتر از ۱۰سال عمر دارند.

قهرمان محله باشید

دیروز حســین اوجاقی ،رئیس ســازمان ورزش
شــهرداری تهران هم در گفتوگو با همشهری از
احیایدوبارهمسابقاتورزشیدر352محلهپایتخت
پس از یکدهه وقفه و تعطیلی برای بهبود ســطح
سالمتیشهروندانخبرداد«:توسعهورزشهمگانی
در قالب ورزش شهروندی از وظایف سازمان ورزش
شهرداری تهران است .ارائه خدمات ورزشی و ایجاد
امکانات ورزشی هم از طریق مجموعههای ورزشی
و هم از طریق برگزاری همایشها و جشــنوارهها و
رقابتهای ورزشی مختلف در سطح شهر ،مناطق و
محالت شهر تهران صورت میگیرد .درواقع سازمان
ورزش شهرداری از این طریق در جهت سالمسازی
جسموروحشهروندانخدماترسانیمیکندتاآنچه
بهعنوان حال خوب مردم موردنظر دکتر زاکانی قرار

دارد ،محقق شود .در این جهت برنامههای متنوع و
مختلفی در سازمان ورزش شهرداری تدارک دیده
شده است که ازجمله آنها میتوان به مسابقه «محله
قهرمان» اشــاره کرد که شــامل برگزاری 8رشته
ورزشی ویژه آقایان و 8رشــته ورزشی ویژه بانوان
میشود؛ به شکلی که شــهروندان تمام محلههای
پایتخت در طول سال درگیر این رقابتها شده و به
نوعی برای ورزش کردن تشویق و ترغیب میشوند.
درواقع پس از یکدهه وقفه که مسابقات محالت
تهران تعطیل شده بود ،دوباره این مسابقات را در یک
شکل و قالب جدید احیا و اجرا میکنیم ».کارهای
اولیه و ثبتنام مربوط به مسابقات محله قهرمان از
اواخر اردیبهشت آغاز میشود.

80درصد ارزانتر از بخش خصوصی و دولتی

اوجاقی درباره نرخ استفاده از اماکن ورزشی
متعلق به ســازمان ورزش هم تأکید کرد که
هزینههای دریافت شــده از شــهروندان تا
80درصد کمتر از دیگر اماکن ورزشی سطح
شهر است« :در ســال 1400تعرفه خدمات
ورزشــی در اماکن متعلق به سازمان ورزش
شهرداری تهران در مقایسه با بخش خصوصی
تا حدود 80درصد کمتر بود .بهعبارت دیگر
هزینهای که شهروندان برای ورزش پرداخت
میکردند تقریبا 20درصد مبلغ و شهریهای
بود که در باشگاهها و ورزشگاههای متعلق به
بخش خصوصی دریافت میشد .تعرفههای

ما در مقایسه با بخش دولتی هم تقریبا نصف
و حدود 50درصد ورزشگاههای دولتی است.
این مقایســه بهصورت کلی و میانگین بوده
و ممکن اســت در برخی رشتهها و در برخی
مناطق این میزان مقداری کمتر یا بیشــتر
باشد .در ســال جدید هم تعرفههای مصوب
شده در شورای اســامی شهر تهران برای ما
الزماالجرا بوده و مکلف به اجرای آن هستیم.
میــزان افزایش تعرفهها در ســال 1401در
مناطق و رشتههای مختلف بین 20تا حدود
26درصــد متغیر اســت ،امــا در مجموع و
بهصــورت میانگین افزایــش 26درصدی را
شاهد هستیم».

مهدی پیرهادی
عضو شورای شهر
آب و فاضالب یکــی از چالشهای اصلی
در پایتخت است که در این راستا اهتمام
جدی از سوی کمیسیون سالمت شورا با
وزارت نیرو صورت گرفته اســت .آلودگی
صوت و محیط زیســت هم به طور جدی
تهدیدزاستودربرخیمناطقشهرتهران
و محالت شرایط بسیار نامطلوبی در این
زمینه حاکم است.

عکس :همشهری /امیر پناهپور

جلسه بررسی موضوعات بازار بزرگ تهران صبح شنبه با حضور
شهردار تهران و تنی چند از معاونان و مدیران شهری در محل
ساختمان شهرداری منطقه  ۱۲برگزار شد .به گزارش همشهری،
علیرضا زاکانی در این جلســه گفت :پرسش این است که بازار
تهران و محلههای متعدد پیرامون آن چگونه باید بازســازی و
مورد توجه قرار بگیرد که از وضعیت نابسامان فعلی خارج شود
و وضعیتی ایجاد کنیم که بافت تاریخی موجود را صیانت کنیم
و در کنار آن نیز به این موضوع توجه داشــته باشیم که چگونه
میتوانیم با نوسازی در پهنههای فرسوده که بافت تاریخی ندارد،
امکان خلق فرصت و مجموعههای بهتر را ایجاد کنیم .وی ادامه
داد :برای این هدف تفکیک ۲۲محله در منطقه  ۱۲هدفی است
که باید در آن الزاماتی داشته باشیم تا با اهداف کالن همخوانی
داشته باشد .بهعنوان مثال میتوان به پیشبینی لجستیک برای
خروج باراندازها از تهران اشاره کرد تا خیابانهایی مانند خیابان
ایران ،امین حضور و ...از وضعیت اســفناک امروز خارج شوند.
زاکانی ادامه داد :در مثال دیگر میتوان به تردد موتورسیکلتها
در منطقه بازار اشاره کرد که باید بهگونهای عمل شود که تردد
موتورهای غیربرقی محدود شود .البته این امکان هماکنون وجود
ندارد ،اما اگر امکان خلق و تسهیالت فراهم شد ،کنترلپذیری
این اقدام از طریق هوشمندسازی به شکل کامل امکانپذیر است
تا شرایط از آشفتگی خارج شود .شهردار تهران گفت :در حوزه
گاز برای کل تهران بهعنوان عنصر خطرآفرین اگر قرار است طرح
کلی ایجاد و پیشبینی شود ،باید نگاهی برای آینده داشته باشیم؛
بهطوری که اگر تهران بخواهد تنها از یک بعد مانند انرژی برق
مورد توجه قرار بگیرد ،پیشبینیهای الزم و ضوابط خاص در
این بخش دیده شود .در این جلسه امیر یزدی ،شهردار منطقه
 ۱۲تهران گزارشی از کلیات جلسه با محوریت بازار بزرگ تهران
ی ارائه کرد.
در بخشهای بازسازی و ایمنساز 

مهدی اسماعیلپور
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امیر شهرابی
مدیرکل برنامهوبودجه شهرداری تهران
فرایند تهیه و تدوین برنامه 5ساله چهارم
توسعه شهرداری تهران در راستای تحقق
چشمانداز«تهران؛کالنشهرالگویجهان
اسالم» آغاز شــده و این برنامه براساس
مأموریتهــای شــشگانه(حملونقل و
ترافیک ،هوشمندسازی شهری ،خدمات
شــهری ،اجتماعــی و فرهنگــی ،ایمنــی و
مدیریت بحــران و شهرســازی و معماری)
تدوین خواهد شد.

عدد خبر

4

نویسنده

20

درصد

17

هکتار

سازمان زیباسازی شهر تهران در یک اقدام
خالقانــه ســردیس و مجســمه 4نویســنده
ایرانــی را در سیوســومین نمایشــگاه
بینالمللــی کتــاب تهــران در معــرض دیــد
عموم قرار داده اســت .ســردیس علیاکبر
دهخدا و کیومــرث صابریفومنی(گلآقا) و
مجسم ه سیمین دانشور و جالل آلاحمد در
ش دادهشدهاند که با استقبال
غرفه 11نمای 
خوب شهروندان مواجه شده است.
مهدی هدایت ،شــهردار منطقــه ۱۹از
تخفیف 20درصدی امکانات تفریحی و
ورزشی مجموعه بانوان بوستان والیت
خبر داد و گفت« :با هدف بهرهمندی
بانــوان و دختــران از ظرفیتهــای
فرهنگــی ،تفریحــی و ورزشــی ایــن
ی شــده اســت».
تخفیفــات پیشبینــ 
بهگفته مهدی هدایت بوستان بانوان
همهروزه بهجز ایام تعطیل باز است.
کاوه حاجعلیاکبــری ،مدیرعامل ســازمان
نوسازی شهر تهران گفت :براساس توافق
میــان شــهرداری تهــران و وزارت دفــاع،
عرصه جنگافزارســازی موســوم به ساصد
بــا 17هکتار مســاحت بــه شــهرداری تهران
واگذار میشود .براساس توافقات مقرر شد
68درصد(11.6هکتار) از این فضا به تأمین
ســرانههای خدماتی و فرهنگــی اختصاص
داده شود و 32درصد هم تبدیل به مسکن
و شبکه معابر خواهد شد.
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یکشنبه  25اردیبهشت 1401
شماره 8496

چهره روز

گزارش

کدام تنظیم بازار؟

همشهری دادههای جدید مرکز آمار را بررسی میکند

علیرضا شــاهمیرزایی ،معاون تجارت و
خدمات وزارت صمت میگوید :کاالهای
مشمول قیمتگذاری جدید ،بدون توجه به
زمان تولید و با قیمت جدید عرضه خواهد
شد .او با اشاره به عرضه 4قلم کاال با نرخ جدید شامل روغن ،مرغ،
تخممرغ و لبنیات در بازار اعالم کرد :این کاالها حتی اگر پیش از
22اردیبهشتماه امسال تولیدشده باشند ،بازهم با قیمتهای
جدید در بازار عرضه میشــوند و اینکــه کاال در چه تاریخی
تولیدشده ،مالک عمل نیســت .تصمیم اخیر وزارت صنعت با
توجه به جو موجود در مراکز عرضه اقدامی خردمندانه و به دور از
احساسات است که میتواند مشکل اصلی قفسههای فروشگاهی
یعنی غیبت برخی محصوالت مورد نیــاز خانوارها را رفع کند.
بیتردید هماکنون افزایش میزان عرضه کاالها و پر شدن قفسهها
خود عاملی مهم در کاهش التهابات بازار اســت .امکان عرضه
کاالها با قیمت جدید شرکتهای تولیدکننده و توزیعکننده و
همچنین مغازهداران را به عرضه کاالهای موجود تشویق و بازار را
آرام خواهد کرد .در کنار اینها بهنظر میرسد اکنون که قیمتها
در حال واقعی شدن است بهتر است دستگاههای سیاستگذار،
اختیارات سازمانهای مخل فعالیت بازار نظیر سازمان حمایت
و ستاد تنظیم بازار را کاهش دهند و این دستگاهها را با نهادهای
تنظیمگر و رگوالتور متخصص در هر حــوزه جایگزین کنند.
اقتصاد ایران بیشتر به نهادهای سیاســتگذار و تنظیمگر نیاز
دارد تا قیمتگذار و مداخلهگر .اگر اقتصاد روی ریل درست قرار
گیرد ،قیمتها در نتیجه عرضه و تقاضا به تعادل خواهد رسید
و به مداخله دولت و دیگر نهادهای نظارتی نیازی نخواهد بود.

نقدخبر

خوشا نظارت مستمر
خبر :وزارت اطالعات در اطالعیهای اعالم کرد :با
رصد و رهگیریهای اطالعاتی این وزارتخانه ،ضمن
اشراف بر شــبکه دالالن غیرمجاز ارزی ،معامالت
پنهان و مشــکوک ارزی و رمزارز ،با همکاری بانک
مرکزی و با دستور مقام قضایی ،حسابهای بانکی
۵۴۵نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در ســطح کشور
شناسایی و مسدود شد .طبق این اطالعیه ،با اجرای
طرح برخورد بــا عوامل دادوســتد غیرمجاز ارزی
در مدت اخیر9 ،هزار و 219فقره حســاب بانکی با
گردش بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان از این عناصر
در سطح کشور مسدود شده است.
نقد :در پاییز سال گذشــته که قیمت دالر به
سمت شکستن مقاومت 30هزار تومان خیز برداشته
بود و در بازار آزاد هدفهای قیمتی هیجانی مطرح
میشــد ،وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توانستند با
ی برای شناسایی
پهن کردن تور مالیاتی و مقدمهساز 
دالالن ارزی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی،
التهاب این بازار را کنتــرل کنند ،بهگونهای که این
بازار تا همین چند وقت پیش خالی از تنش فعالیت
کرد .اکنون نیز ،اگرچه بهواســطه رهاشدگی بازار،
وزارت اطالعات ناگزیر به اقدام و کنترل اوضاع شده
اما بهتر است با اندیشیدن تدابیری پایدارتر ،سازوکار
این بازار بهنحوی اصالح شود که امکان دستکاری و
جهتدهی در آن به کمترین مقدار برسد و نظارت بر
آن نیز مستمر شود.

خبر

جزئیات کاالبرگ الکترونیک
قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :سختافزار
جدیدی بهنام کاالبرگ ایجاد نمیشود ،بلکه از زیرساختهای
موجود مانند کارتهای بانکی اســتفاده خواهد شــد و در
مرحلهای که ســامانه تکمیل و اعالم شــود ،افراد مایل به
دریافــت کاالی ارزان ،میتوانند به مکانهای مشــخص
مراجعه کنند.
محمدصادق مفتح در یک گفتوگوی رادیویی با بیان اینکه
تعبیر نادرستی از کاالبرگ الکترونیکی شده ،اظهار کرد :این
یک حلقه تکمیلی پرداخت یارانههاست و دولت میخواهد
بهجای پول نقد ،یارانه را در قالب کاالی ارزان عرضه کند تا
مطمئن شود یک خانواده ،میزان گوشت ،شیر و ...را براساس
استانداردهای بهداشتی دریافت کرده است؛ ازاینرو بعد از
فراهم شدن امکانات زیرساختی ،به افراد اختیار داده میشود
که هم بتوانند بهصورت ریال و هم بهصورت کاال این یارانه
را دریافت کنند.
او تصریح کرد :در این فرایند ،افراد بهجای اینکه پول دریافت
کنند و کاالی اساسی با قیمت باالتر بخرند ،میتوانند سهمیه
مشخصی از کاالهای اساســی به ازای هر نفر را با استفاده از
یارانه تخصیص یافته به کد ملی سرپرســت خانوار ،ارزانتر
بخرند و این امکان به مرور زمان فراهم خواهد شــد .بر این
اساس دهک فرد و یارانه تخصیص داده شده به او با کد ملی
مشخص میشود و چیزی به اسم کوپن بانکی وجود نخواهد
داشت ،بلکه نظام سبد کاال مبتنی بر کارتهای بانکی که در
اختیار مردم هست ،اجرا میشود.

کاهش تورم تولید با افزایش هزینهها

سیدابراهیم رئیسی از مسئوالن مربوطه خواست به درخواستهای معترضان دریافت نکردن یارانه در کوتاهترین زمان ممکن و به شکل عادالنه و ضابطهمند ،رسیدگی کنند .عكس :همشهری  /امیر رستمی

آخرین گمانهها  برای   افزایش یارانهبگیران
همشهری از آخرین گمانهها برای اصالح نظام یارانهای گزارش میدهد

رئیسجمهــوری دســتور احراز
اســتحقاق متقاضیــان یارانــه با
یارانه
شاخصهای دقیق را صادر کرده،
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس نیــز از دولت
خواسته با توجه به نزدیکی شرایط معیشتی نیمی از
خانوارهای دهک دهم درآمدی ،با خانوارهای دهک
نهم 95درصــد مــردم را وارد فهرســت دریافت
یارانههای جدید کند؛ آیا چتر یارانه گسترش مییابد
و یارانه نقدی به طبقه حساس هم میرسد؟
به گزارش همشهری ،براســاس آمارهای رسمی،
از کل جمعیــت 85میلیون نفری ایران دســتکم
13میلیون نفر از فهرســت یارانههای جدید حذف
شدهاند و به دالیلی ،همه آنها برچسب دهک دهمی
گرفتهانــد؛ درحالیکه طبق اصــول دهکبندی،
4.5میلیون نفر از این افراد واجد شرایط دهک نهم
درآمدی هستند و حتی شــرایط مالی و معیشتی
نیمی از دهک دهمیهای واقعی نیز مشابه شرایط
دهک نهم است و نیازمند دریافت یارانههای جدید
هستند.
دهک دهمیهای نیازمند

ی و توزیع عادالنه
در جریان اجرای طرح مردمیساز 
یارانهها72 ،میلیون نفر در فهرســت مشــموالن
دریافت یارانه 300و 400هزارتومانی قرار گرفتند و
مقرر شد ضمن رسیدگی به اعتراض یارانه نگرفتهها،
فرصت برای ثبتنام متقاضیــان جدید هم فراهم
شود ،اما در این میان بســیاری از کسانی که یارانه
آنها حذف شــده ،نســبت به این اتفاق معترضند و
در ســایه همین اعتراضها ،حتی در آمار پرداخت
یارانه نیز تشــکیک شــده اســت .در حقیقت ،هر
دهک درآمدی در ایــران 8.5میلیون نفر جمعیت
دارد و جالب اینکه از مجموع 8.5میلیون نفری که
براساس شــاخصهای دهکبندی ،در دهک دهم
درآمدی یعنی طبقه ثروتمندان قرار میگیرند ،فقط
بخش کمی جزو پولدارهای واقعی و لوکسنشــین
دستهبندی میشوند.
آنگونه که احمد میدری ،معاون سابق رفاه اجتماعی
وزارت کار پیشتــر بارها مطرح کــرده بود در کل
کشور 250هزار خانوار بســیار ثروتمند وجود دارد
که عمده خانههای لوکس و خودروهای میلیاردی
نیز در اختیار همین 250هزار خانوار قرار دارد .این
خانوارها که باید بهعنوان صدک ثروتمند در ایران
دســتهبندی شــوند ،معادل 10درصد خانوارهای
مستقر در دهک دهم درآمدی هستند و عم ً
ال تجویز
نسخه متناســب با احوال این صدک ثروتمند برای

کل دهک دهم میتواند مشکالت جدی برای سایر
خانوارهای دهک دهمی ایجاد کند .بهعبارتدیگر،
اگر فرضاً درآمد 10میلیون تومانی یک خانوار 2نفره
به همراه مالکیت منزل و خودروی شخصی ،بهعنوان
شــاخص قرار گرفتن خانوار در دهک دهم مدنظر
قرار گیرد ،خانوارهایی در کنار آن 250هزار خانوار
وارد این دهک خواهند شــد که فقط کف شرایط
دهکبندی را احراز میکنند و با کوچکترین نوسان
اقتصادی ،شــرایط مالی و معیشتی آنها دستخوش
تغییر خواهد شــد؛ درحالیکه از نظر سیاستگذار
مشمول سختگیریهایی هستند که برای خانوارهای
ثروتمند با درآمدهای میلیاردی تعیین شده است.
پاشنه آشیل فرمول دهکبندی

از سال گذشته که با مشخص شــدن کابینه دولت
ســیزدهم ،موضوع اصالح نظام توزیع یارانه جدی
شــد ،حجتاهلل عبدالملکی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی بهعنــوان متولی پایــگاه اطالعات رفاه
ایرانیان و مســئول دهکبنــدی خانوارها و اجرای
سیاستهای حمایتی ،چندین بار اعالم کرد :پایگاه
اطالعاتی مجهزی برای اصالح نظــام یارانهها نیاز
بوده و برای این کار یک ســال فرصت الزم اســت.
این گفته عبدالملکی ازآنجهت بااهمیت است که
حداقل تا پایان سال  ،1399فقط اطالعات مربوط به
خانوارهای یارانهبگیر در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان
تجمیع شده بود و عم ً
ال ســایر خانوارهای کشور در
نقطه کور این پایگاه اطالعاتی قرار داشتند .همچنین
مبنای پایش و استخراج داده از تراکنشهای مالی
خانوارها بهگونهای بود که اغلب وجوه منتقل شده
از اشــخاص اعم از دریافت قرض ،پرداخت بدهی،
واریز وجوه کسبوکار بهحساب شخصی و ...بهعنوان
درآمد یا هزینهکرد خانوار دستهبندی میشد و عم ً
ال
شرایط مالی و معیشــتی برخی خانوارها را مغایر با

واقعیت نشان میداد .در این وضعیت ،جدا از اینکه
سیاســتگذاران رفاهی قدرت شناسایی خانوارهای
خارج از فهرســت یارانه 45هــزار و 500تومانی را
نداشتند ،بخشی از خانوارهای واجد شرایط واقعی
دریافت یارانه نیز بهغلط از فهرســت حذف شدهاند
و این مسئله تا حدی گســترده بوده که در فضای
مجازی باعث تشکیک در آمارهای واریز یارانه جدید
شده است.
درخواست 95درصدی

یک روز بعــد از تکلیف رئیسجمهــوری به وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دســتگاههای مربوطه
برای احراز استحقاق متقاضیان یارانه با شاخصهای
دقیق ،رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس هم با
ارسال نامهای به رئیسجمهوری ،خواستار اختصاص
یارانه کاالی اساســی به ۹۵درصد جمعیت کشور
شد .بهگزارش همشهری ،عصر جمعه ،سیدابراهیم
رئیسی در جلسه ستاد تنظیم بازار ،پس از استماع
آخریــن گزارشهــا از نحــوه اجرای طــرح ملی
ی و عادالنهکردن یارانهها از مسئوالن
مردمیســاز 
مربوطه خواست به درخواستهای معترضان دریافت
نشــدن یارانه در کوتاهترین زمان ممکن و به شکل
عادالنه و ضابطهمند ،رسیدگی کنند .رئیسجمهور با
تأکید بر ضرورت وجود شاخصهای عادالنه در تعیین
دهکها برای دریافت یا عدمدریافت یارانهها ،رسالت
ی و توزیع عادالنه
و هدف اجرای طرح مردمیســاز 
یارانهها را برقراری عدالت اقتصادی دانست و وزارت
رفاه ،کار و تعاون اجتماعی را مکلف کرد با همکاری
سایر دستگاههای مربوطه ،استحقاق افراد جامعه را
با شاخصهای دقیق احراز کنند و مراقب باشند که
در حق کسی اجحاف نشــود .یک روز پس از ورود
تمامقد رئیسجمهوری به ماجرای واریز یارانههای
جدیدی که اعتراض بخشی از حذفشدگان یارانهها

پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضهای یارانه ادامه دارد

مکث

ی و توزیع عادالنه یارانهها،
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میگوید :اجرای طرح ملی مردمیساز 
سؤاالت و دغدغههایی را برای مردم بهوجود آورد که نیازمند شفافسازی و همراهی همهجانبه است؛
ازاینرو گروههای پاسخگویی این وزارتخانه بهصورت شبانهروزی پاسخگوی درخواستها و سؤاالت
خانوارها درباره عدالتبخشی به پرداخت یارانهها هستند .حجتاهلل عبدالملکی با اشاره به اینکه
عدالت در توزیع یارانهها و کاهش فاصله طبقاتی مورد تأکید رئیسجمهور است و برای تحقق این
مهم تالش میشود ،میافزاید :سامانه  ۶۳۶۹وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای سؤاالت یارانهای
و همچنین راهنمایی و پاسخگویی کسانی که از دریافت یارانهها در طرح جدید دولت جا ماندهاند ،در
3نوبت و با مشارکت  ۱۲۰اپراتور از جامعه معلوالن کشور فعال است و همچنین افراد میتوانند برای
ی و توزیع
ثبت درخواست اعتراض خود به دهکبندی و واریز نشدن یارانه ،به سامانه مردمیساز 
عادالنه یارانهها بــه آدرس  https://hemayat.mcls.gov.irمراجعه کنند یا با تلفن گویای
 ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹تماس بگیرند.

تجارت ایران با روسیه و اوکراین در زمان جنگ
در سایه جنگ روسیه و اوکراین ،واردات ایران از روسیه افزایش داشته اما صادرات به این
کشور با افت جدی همراه بوده و تجارت با اوکراین نیز تا 90درصد کاهش پیدا کرده است.
تجارت
بهگزارش همشهری ،اثرات جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد جهانی ،بهخصوص در حوزه
دادوستد محصوالت کشاورزی و غذا به حدی بوده که بازارهای جهانی را با تکانههای جدی قیمت و عرضه
مواجه کرده است؛ اما آمارها نشان میدهد این جنگ فقط بر تجارت غذایی ایران اثر نداشته و تبعات آن
دامنگیر تجارت غیرغذایی نیز شده است.
آمارهایی که سخنگوی گمرک از مناسبات تجاری ایران با روسیه و اوکراین ارائه کرده ،حاکی است تجارت
ایران با این دو کشور در ۱۰ماهه 1400به 2میلیارد دالر رسیده که 1.8میلیارد دالر آن مربوط به روسیه
بوده و مابقی به اوکراین تعلق داشته است .گندم ،ذرت ،جو ،دانههای روغنی ازجمله اقالم اساسی وارداتی
ایران از روسیه تا زمان جنگ این کشــور بوده و از اوکراین نیز هرچند محدودتر ،کاالهایی مانند گندم،
ذرت ،روغن آفتابگردان ،ماشــینآالت و یا برخی تجهیزات نفتی وارد کرده بود .بررسی آمارهای مربوط
به تجارت ایران با روسیه و اوکراین در طول 2ماه جنگ این کشورها نشان میدهد ارزش واردات ایران از
روسیه در این بازه زمانی 29درصد رشد کرده در حالی صادرات روسیه از ایران 36درصد کاهش داشته
است .در مورد اوکراین آمارها وضعیت نامساعدتری را نشان میدهند بهگونهای که در 2ماه اسفند1400
و فروردین ،1401واردات ایران از اوکراین 98درصد کم شده و صادرات ایران به این کشور نیز با کاهش
76درصدی مواجه بوده است.

را برانگیخته بود ،محمدرضا پورابراهیمی در نامهای به
رئیسجمهور ،ابهام در فرمول دهکبندی را نیازمند
اصالح دانست و اعالم کرد :با توجه به اینکه براساس
شاخصهای ارزیابی دهک دهم ،وضع ۵۰درصد از
خانوارهای این دهک بسیار نزدیک به شرایط دهک
نهم است و این موضوع موجب نارضایتی جمعیت
زیادی خواهد شد ،پیشنهاد میشود به این خانوارها
نیز یارانه پرداخت شود که در این صورت  ۹۵درصد
جمعیت کشور در فهرست مشموالن یارانه کاالهای
اساسی قرار خواهند گرفت.
مضرات و تبعات اشتباه در توزیع یارانه

پایگاه اطالعات رفاه ایرانیــان ،از تجمیع  ۵۰منبع
دادهای تشکیل شــده و بهواسطه تغییرات محتمل
در این منابع داده ،باید بهصورت دورهای بهروزرسانی
شــود .عالوه بر این ،برای تبدیل شــدن این پایگاه
اطالعاتی به یک مرجع قابلاتکا در سیاســتگذاری
حوزه رفاه ،باید بهمرور زمان همه اشکاالت ،ایرادات و
استثناهای آن برطرف شود تا نتیجهگیری بر مبنای
دادههای آن با کمترین میزان خطا میسر باشد .در
این میان ،اصالح فرمول محاسبه دهکها متناسب با
واقعیتهای جامعه و اقتصاد ایران نیز یکی از الزاماتی
است که تحقق نیافتن آن میتواند مشکالتی ایجاد
ی و توزیع
کند .شاید فوریت اجرای طرح مردمیساز 
عادالنه یارانهها ،مجال حل این مسائل را تنگ کرد،
اما بهواسطه تبعات این موضوع بر موفقیت کلی طرح،
بهتر است که سریعاً اقدامات اصالحی برای وضعیت
موجود انجام شود.
رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلــس میگوید:
بررسیهای میدانی در چند روز اخیر حاکی از این
است که در مناطق مختلف کشور ،جمعیت زیادی از
افراد واجد شرایط اعم از شهری ،روستایی و عشایری
و نیز اعضــای گروههای خاص هماننــد کارگران،
بازنشســتگان و کارمندان از دریافت یارانه حذف
شدهاند و این مسئله موجب نارضایتی و نگرانی آحاد
مردم از نواقص موجود در سامانه جامع رفاه ایرانیان
شده است .در شرایط فعلی ،حذف یارانه خانوارهایی
که از منظر شاخصهای توان مالی ،مزیت چندانی
نسبت به خانوارهای یارانهبگیر ندارند باعث بروز نوعی
حس تبعیض و کالفگی در جامعه شده؛ درحالیکه
هدف اصلی دولت از اجرای طرح مردمیســازی و
توزیع عادالنه یارانهها ،چیــزی جز برقراری عدالت
اقتصادی و حذف تبعیض آشکار توزیع ارز ترجیحی
نبوده است و سزاوار نیست ،بخشی از جامعه بهخاطر
مشکالت دهکبندی ،قربانی عدالتگستری شوند.
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هزینه تولید در ایران همچنان باالست ،هرچند از سرعت تورم
تولید در بخشهای مختلف کاسته شده اما روند فزاینده بهای
تمامشــده تولید بر تورم بخش مصرف اثر گذاشــته است .به
گزارش همشهری ،تازهترین دادههای مرکز آمار ایران از افزایش
هزینه تولید حکایت دارد ،بهگونهای که نرخ تورم ساالنه تولید
در مرغداریهای صنعتی در پایان زمســتان ســال گذشته به
52.8درصد ،در گاوداریهای صنعتــی به 59درصد ،در تولید
کاالهای صنعتی به 56.7درصــد ،در تولید محصوالت معدنی
به 93.9درصد و در بخش خدمات به 46.9درصد رسیده است.
افزایش بهای تمامشده تولید بر نرخ تورم بخش مصرف بهصورت
مســتقیم اثر میگذارد زیرا شــاخص تورم تولید یک شاخص
پیشنگر ترسیمکننده تورم مصرفکنندگان به شمار میرود.
طبق این گــزارش ،میانگین قیمت دریافتــی تولیدکنندگان
محصوالت صنعتی بــه ازای تولید کاالهای خــود در داخل،
در فصل زمســتان ١٤٠٠نسبت به زمستان ســال قبل از آن
٧ ،٤٠درصد افزایش داشته اســت .شاخص بهای تولید فصلی
بخش صنعت در زمســتان نســبت به پاییز ســال گذشته به
7.8درصد رسیده که در مقایسه با فصل قبل 2.1درصد کاهش
نشان میدهد .مرکز آمار میگوید :کمترین تورم فصلی در بخش
صنعت به زیربخشهای ســاخت چوب و فراوردههای چوبی
به میزان 1.5درصد ،تولید وســایل نقلیه موتوری یعنی تولید
خودروی سواری و باری به میزان 1.9درصد و ساخت محصوالت
دارویی و شیمیایی به میزان 2درصد اختصاص دارد درحالیکه
هزینه تولید فرآوردههای پاالیشگاهی 18درصد ،تولید توتون
و تنباکو 12.5درصد و سایر تجهیزات حملونقل 11درصد در
زمستان 1400نسبت به زمستان سال قبل افزایش یافته است.
کاهش تورم تولید صنعتی

تورم نقطه به نقطه بخش صنعت از 46.6درصد در پاییز پارسال
به 40.7درصد در زمستان سال گذشته کاهش یافته که کمترین
نرخ تورم نقطه به نقطه به تولید خودرو و وسایل نقلیه به میزان
20.6درصد ،ساخت محصوالت رایانهای و الکترونیک و نوری
به میزان 26.4درصد اختصاص یافته و بیشــترین نرخ تورم در
زمستان پارسال نسبت به زمســتان سال 99مربوط به ساخت
محصوالت کانی غیرفلزی به میزان 61.4درصد ،چاپ و تکثیر
رسانههای ضبط شده به میزان 55.9درصد و تولید پوشاک به
میزان 51.6درصد بوده است.
براســاس دادههای مرکز آمــار ،نرخ تورم تولیــد محصوالت
صنعتی ایران در چهارفصل منتهی به زمستان سال گذشته به
56.7درصد رسیده که نسبت به فصل قبل کاهش 13درصدی
را تجربه کرده است .کمترین نرخ تورم تولید ساالنه به ساخت
فرآوردههای توتون و تنباکو با 25درصد ،ســاخت محصوالت
دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصوالت
دارویی گیاهی با 34.8درصد و تولید خودروی سواری و باری
به میزان 36.7درصد و بیشترین تورم ساالنه هم به ساخت مواد
شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی به میزان ٧٣.٩درصد ،ساخت
چوب و فرآوردههای چوب و چوبپنبه ،به جز مبلمان به میزان
٦٩.٨درصد و ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی به میزان
٦٨.٥درصد اختصاص داشته است.
جهش تورم تولید معدنی

میانگین قیمت دریافتی فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش
محصوالتشان در داخل ،در فصل زمستان ١٤٠٠نسبت به فصل
زمستان ١٣٩٩حدود ٥ ،٦٤درصد افزایش دارد .افزون بر این در
فصل زمستان ١٤٠٠هزینه تولید بخش معدن نسبت به فصل
قبل ٢ ،٣درصد بوده ،اما نــرخ تورم نقطه به نقطه این بخش در
زمستان پارسال نسبت به زمستان ســال قبل آن 64.5درصد
جهش داشته اســت .این در حالی اســت که نرخ تورم تولید
معدنی در بازه زمانی یکســاله منتهی به فصل زمستان1400
به 92.9درصد رســیده که نســبت به فصل پاییز همان سال
14.4درصد کاهش داشته است.
نبض تورم در بخش خدمات

مرکز آمــار میگوید :هزینه تولید در بخــش خدمات ایران در
زمستان نسبت به پاییز پارسال با 2.7درصد کاهش به 7.3درصد
رســیده و بیشــترین نرخ تورم فصلی به فعالیتهای خدماتی
تامین جا و غذا و تغییر وســیله نقلیه موتوری و موتورسیکلت
اختصاص داشته درحالیکه هزینه خدمات آبرسانی ،مدیریت
پسماند و فاضالب تغییر نکرده و کمترین نرخ تورم هم مربوط به
فعالیتهای بیمه بوده است.
تورم نقطه به نقطه بخش خدمات در زمستان پارسال نسبت به
زمستان سال قبل آن بدون تغییر در سطح 45.8درصد حفظ
شده و بهگفته مرکز آمار کمترین نرخ تورم به فعالیتهای امالک
و مستغالت و اطالعات و ارتباطات و بیشترین تورم هم به تامین
جا و غذا و همچنین فعالیتهای مددکاری ازجمله پرســتاری
در منزل اختصاص داشــته اســت .این گزارش میافزاید :نرخ
تورم ساالنه تولید در بخش خدمات در زمستان سال گذشته با
6دهم درصد افزایش نسبت به سال قبل به 46.3درصد رسیده
که پایینترین نرخ مربوط به ارائه خدمات امالک و مستغالت و
ارتباطات و اطالعات و باالترین نرخ تورم تولید خدمات به فعالیت
تامین جا و غذا و همچنین خدمات اداری بوده است.
تورم از گاوداری تا مرغداری

مرکز آمار فاش کرده میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان
محصوالت گاوداریهای صنعتی بــه ازای تولید قلمهای خود
در داخل ،در زمستان ١٤٠٠نســبت به زمستان سال قبل آن
٧ ،٣٩درصد افزایش داشــته و نــرخ تورم ســاالنه تولید در
گاوداریهای صنعتی هم به 59درصد رســیده است .البته این
گزارش نشان میدهد هزینه تولید فصلی این بخش از 4.5درصد
در پاییز پارسال به 3.2درصد در زمستان سال گذشته کاهش
داشــته و تورم تولید گاوداریهای صنعتی در زمستان1400
نسبت به زمســتان 1399افتی 10.7درصدی را تجربه کرده و
نرخ تورم ساالنه تولید این فعالیت اقتصادی هم 8.9درصد کاهش
داشته اســت .همچنین در فصل زمستان سال ١٤٠٠شاخص
قیمت تولیدکننــده بخش مرغداریهای صنعتی کشــور در
زمستان پارسال نسبت به پاییز سال گذشته 3.4درصد و نسبت
به فصل مشابه سال قبل یعنی تورم نقطه به نقطه ٣١.٢درصد
افزایش یافته است.بهگفته مرکز آمار ایران نرخ تورم ساالنه تولید
در مرغداریهای صنعتی در زمستان پارسال نسبت به پاییز سال
گذشته 16.2درصد کم شده است.

یکشنبه  25اردیبهشت 1401
شماره 8496

میز خبر

واکسن که وزیر بهداشت چندی پیش از تزریق
آن در اواخر تابستان خبر داده بود هم توضیحاتی
میدهد.
بهگفته او ،تزریق واکسن ساالنه از سوی کمیته
ملی واکسن در حال بررسی است که آیا احتیاج
به آن داریم یا خیر؟ در اینباره تصمیم نهایی از
سوی آنها اعالم خواهد شد .وجگانی درباره اینکه
این وضعیت تا چه زمانی پایدار خواهد بود؟ هم
میگویــد« :پیشبینیها تــداوم آرامش فعلی
است ،نباید جامعه را دچار اضطراب کرد .اگر سویه
جدیدی در جهان نداشته باشیم یا تغییر در رفتار
ویروس منجر به تبدیل شدن یک منطق ه به کانون
بیماری نشــود ،این ثبات همچنان ادامه خواهد
داشت ».او درباره اینکه با توجه بهسویه اومیکرون
آیا ســویههای بعدی ویروس کرونا هم شرایط
مشابهی خواهند داشت میگوید« :هماکنون هیچ
گزارشی از سویه جدید و خطرناکی وجود ندارد
که تهدیدکننده جهانی باشد .در برخی مناطق
مواردی از برخی سویهها گزارش شده اما هنوز در
اینباره دغدغه نداریم».

حدود ۸۰۰بیمار پروانهای در کشور و
درخواست «خاص»شدن این بیماران

کسب  1/6میلیون نتیجه ضعیف
در  ۳درس
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش از شناسایی
و شرکت یک میلیون و ۶۳۹هزار و ۲۸۰دانشآموز  -درس
در برنامه «جبــران و تثبیت یادگیــری» خبر داد و گفت:
مشموالن ،دانشآموزانی بودند که در 3درس فارسی ،علوم
ِ
توصیف «نیازمند تالش بیشتر» و «قابلقبول» را
و ریاضی،
در دوره اول و دوره دوم ابتدایی کسب کرده بودند .دورههای
تابستان پیش رو نیز اجرا خواهد شد.
آموزشی جبرانی در
ِ
رضوان حکیمزاده درباره روند برگــزاری و ارزیابی فاز دوم
برنامه «جبران و تثبیت یادگیری» که از بهمن ۱۴۰۰آغاز
شده و تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ادامه دارد و بهمنظور
جبران افت یادگیری در دانشآموزان دوره ابتدایی درنظر
گرفته شــده ،گفت :این طرح همچنان ادامه دارد و طبق
گزارشی که از اســتانها دریافت کردیم ،مراحل بهخوبی
طی شده ،دانشآموزان مشمول شناسایی شده و برای آنها
برنامههای جبرانی درنظر گرفته شده و در حال اجراست.
وی افــزود :دورههای آموزشــی جبرانی بــا جذب منابع
اعتباری بیشــتر در تابســتان نیز اجرا خواهد شد .معاون
آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش گفت :طرح جبرانی
اخیر با استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب و ایثار معلمان
ت که امید اســت با توجه به مصوبات مربوط
پیش رفته اس 
برای جذب اعتبارات ،دوره تابستانی جدید به نحو بهتری
برگزار شود .حکیمزاده درباره مشموالن طرح جبران افت
یادگیری بيان كــرد :همه دانشآموزانی کــه در  3درس
فارســی ،علوم و ریاضی توصیف نیازمند تالش بیشــتر و
قابلقبول را در دوره اول و دوره دوم ابتدایی کســب کرده
بودند ،شناسایی کردیم که از ســال گذشته در دورههای
آموزشی درنظر گرفتهشده در استانها شرکت کرده و طبق
آماری که گرفتیم ،دوره تابستانی سال گذشته بسیار موفق
بود و ۹۰درصد دانشآموزان مشمول ،توانستند با گذراندن
۱۴جلسه آموزشی ،موفق شوند و امیدواریم در دوره امسال
هم این اتفاق بیفتد.
وی آمارهایی از دانشآموزان مشــمول این طرح نیز اعالم
کرد و گفت :در درس فارسی از پایه اول تا ششم ۳۵۹هزار
دانشآموز ،در درس ریاضی در  6پایه ۵۴۴هزار دانشآموز
و در درس علوم تجربی در 6پایه ۲۷۱هزار نفر مشمول این
طرح شدند.
البته با توجه به اینکه یک دانشآموز ممکن اســت در یک
درس مشکل داشته باشد و دانشآموز دیگر در هر دو درس،
در واقع این آمــار منحصرا تعداد دانشآموز نیســت بلکه
دانشآموز  -درس است .بنابراین در مجموع یک میلیون و
 ۶۳۹هزار و  ۲۸۰دانشآموز  -درس داریم که ممکن است
برخی در یک یا چند درس تکرار شده باشند .معاون آموزش
ابتدایی وزارت آموزشوپرورش ادامه داد :برنامههای جبرانی
برای این دانشآموزان در استانها در حال برگزاری است
اول ارزیابی مشخص شد که اکثر دانشآموزان
و در مرحله ِ
جذب شدهاند.
منبع خبرها :ایسنا

عکس :همشهری /امیرپناهپور

عضو هیأت امنای خانه «ایبــی» ایران ،با اشــاره به ثبت و
شناســایی حدود  ۷۵۰تا  ۸۰۰بیمار ایبی در کشور ،در عین
حال افزایش پوشــش بیمهای داروها و پانسمانهای بیماران
پروانها 
ی و همچنین «خاص»شدن این بیماری را خواستار شد.
محمدمهدی پرویزی با بیان اینکه هماکنون بســتههای دارو
و پانســمان مورد نیاز بیماران به کمک خیرین و توسط خانه
ایبی بهصورت مدیریتشــده در منزل آنها ارسال میشود،
گفت :خارج از این بسته ،اگر بیماری نیاز مازاد به داروی دیگری
که داخل بسته وجود ندارد ،داشته باشد ،باید آن را آزاد تهیه
کند .وی با درخواست افزایش پوشش بیمهای اقالم دارویی این
بیماران ،ادامه داد :با توجه به اینکه اغلب داروهای این بیماران
حمایتی و مکمل هستند ،مانند ویتامینها یا داروهای موضعی
که در دسته آرایشی و بهداشــتی قرار میگیرند و همچنین
کرمهای پوستی و مرطوبکننده ،هیچکدام از این دسته داروها
تحت پوشش بیمهها قرار نمیگیرند.
پرویزی در ادامه با اشاره به شرایط این بیماران ،یکی از مهمترین
چالشها را «خاص» نبودن این بیماران عنوان کرد و گفت :در
دولت قبل مصوبهای ابالغ شــد که این بیماران جزو بیماران
خاص محسوب شوند ،اما مصوبه مذکور عملیاتی نشد .البته
وزارت بهداشت از سال ۹۶ابالغیهای به دانشگاهها داد و براساس
آن بیماری ایبی جزو یکی از  ۲۱بیماری صعبالعالج شناخته
شــد .این طرح تقریبا هنوز هم ادامه دارد؛ هرچند که نیاز به
پیگیری بیشتری دارد.
وی همچنین به برخی مصوبات در گذشته مبنی بر اختصاص
سهمیه دارویی با مبلغی خاص از ســوی دانشگاههای علوم
پزشکی برای این بیماران اشاره کرد و اجراییشدن این مصوبات
را درخواست کرد .این عضو خانه ایبی در ادامه صحبتهایش
به برخی عوارض و معلولیتهای ناشی از بیماری در مبتالیان
ایبی اشاره کرد و درباره خدمات بهزیستی به آنها ،گفت :پیش
از این تقریبا تا زمانی که بیمار ایبــی دچار عوارض بیماری
یعنی چسبندگی ،دفرمهشدن دستها و اندام مبتال نشد ه بود،
از طرف بهزیستی پوشش داده نمیشدند؛ اما اکنون تقریبا با
پیگیریهایی که انجام شد ،روال کار کمی بهتر شده؛ هرچند که
هنوز برخی موانع جهت عضویت در بهزیستی وجود دارد .عضو
هیأت امنای خانه ایبی ،همچنین به مشــکالت رفتوآمدی
بیماران ایبی بهدلیل شرایط خاص جسمانی آنها اشاره کرد
و با بیان اینکه این بیماران در اســتفاده از وسایل حملونقل
عمومی محدودیت دارند ،بررسی و چارهاندیشی در این زمینه
را خواستار شد .او همچنین بر لزوم حمایتهای دولتی از این
بیماران تأکید کرد و گفت :به جهت اینکه این بیماران تحت
پوشــش هیچ بیمهای حتی تامین اجتماعی و بیمه بیماران
خاص نیســتند و اگر هم بیمه باشــند ،تحت پوشــش بیمه
سالمت یا خدمات کشــوری و بیمه عادی قرار دارند ،نیازمند
حمایتهای دولتی هستند.

 3استان در واکسیناسیون
کرونا اول شدند

100درصد جمعیت هدف در استانهای اردبیل ،خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری ،دوز اول واکسن
کرونا را دریافت کردهاند .قم تنها استان کشور با کمترین میزان واکسیناسیون است
گزارش

مریم سرخوش
روزنامهنگار

از پاییز ســال گذشــته که واکسیناسیون علیه
کرونا بهصورت عمومی آغاز شد و در مدت زمان
کم ،خیلیها واکسینه شــدند ،بحران بهتدریج
کمرنگ شد؛ واکسیناســیونی که حتی با وجود
جهش اومیکرون ،موارد مرگ و بستری افزایش
پیدا نکرد .براساس آخرین گزارشهای رسیده از
میزان واکسیناسیون در کشور ،حاال 85درصد
از جمعیت بــاالی 12ســال 2دوز و 32درصد
جمعیت باالی 18ســال3 ،دوز واکسن دریافت
کردهاند .به تأکید متخصصان حوزه بهداشــت
و درمان ،واکسیناســیون علیــه کرونا ایمنی
قابلقبولی در کشور ایجاد کرده و باعث پایداری
وضعیت مناســب کرونا در ماههای اخیر شده
اســت .بهطوری که هماکنون هیچ شهری در
وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد .با اینکه روند
واکسیناســیون در کشــور قابلقبول گزارش
میشود اما با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز
واکسیناسیون در کشــور ،تنها 3استان اردبیل،
چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی ،میزان

تزریق دوز اول واکســن کرونا را به 100درصد
در جمعیت (یعنی باالی 12ســال) رساندهاند،
در تزریق دوز دوم هم پوشــش این اســتانها،
90درصــد بوده اســت .درحالیکه از اواســط
زمستان سال گذشــته ،با اضافه شــدن گروه
ســنی  5تا 12ســال به جمعیت تحت پوشش
واکسیناسیون و بهدلیل استقبال کمتر خانوادهها
از واکســینه کردن فرزندانشــان ،آمار کشوری
تزریق دوز دوم واکسن کرونا به 69درصد کاهش
پیدا کرده اســت .تزریق دو دوز واکسن در کل
جمعیت تحت پوشــش برای 30استان کمتر
از 75درصد اســت و تنها مازندرانیها پوشش
76درصدی دارند .کمتریــن آمار تزریق دو دوز
واکسن هم به استانهای بوشهر ،خوزستان ،قم و
سیستان و بلوچستان اختصاص دارد که پوششی
کمتر از 60درصد دارند ،این استانها در تزریق
دوز سوم هم پایینترین رتبه را دارند.
دراین میان بیشــترین تزریق دوز سوم هم برای
مازنــدران ،گیالن ،آذربایجان شــرقی ،تهران و
زنجان ثبت شده است.
حاال این سؤال مطرح میشــود که با وجود روند
کاهشی کرونا در کشــور ،آیا آرامش کرونا پایدار
خواهد بود و میتوان به ضعیف شــدن ویروس

کرونا و رخ ندادن پیکهای مرگبار گذشــته با
همین واکسنها امیدوار بود؟
تزریق دوز سوم ضروری است نه دوز چهارم!

ویــروس کرونا ضعیف نشــده و تنها در ســویه
اخیر آن یعنی اومیکرون خطر کمتری نســبت
بهسویههای قبلی مثل دلتا دارد و با اینکه موارد
ابتال باالســت اما مرگهــای ناشــی از آن کم
است.
این موضوعی است که محمد وجگانی ،دبیر بورد
ایمنیشناســی کمیته علمی کووید19 -وزارت
بهداشت به آن اشــاره میکند .او به همشهری
میگوید« :شــرایط فعلی نســبتا مناسب کرونا
در ایران و بسیاری از کشــورهای جهان بهدلیل
واکسیناســیون رقم خورده اســت .با این حال
باید نسبت به افزایش پوشــش واکسیناسیون
در کل استانهای کشور بهویژه مناطقی که آمار
کمتری در تزریق دوز دوم و ســوم دارند ،اقدام
شــود ».او میگوید «:توصیه جدی ،تزریق دوز
سوم واکسن است ،چرا که هر قدر پوشش افزایش
پیدا کند ،ضریب اطمینان و تقویت ایمنی بدن
در مواجهه با بیماری بیشــتر خواهد بود ».این
اپیدمیولوژیســت همچنین درباره دوز ساالنه

آمار پوشش واکسیناسیون در استانها
نام استان
آمار کل کشور

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل

نوبت دوم
نوبت اول (باالی  12سال) نوبت دوم (باالی  12سال) در جمعیت كل نوبت سوم
 85درصد

 69درصد

95درصد

 88درصد

70درصد

84درصد

69درصد

82درصد

67درصد

87درصد

73درصد

85درصد

65درصد

 100درصد

 90درصد

72درصد

98درصد

90درصد

72درصد

98درصد
99درصد

 89درصد

 100درصد

 90درصد

 89درصد

81درصد

بوشهر

 78درصد

71درصد

چهارمحال و بختیاری

 100درصد

91درصد

 95درصد

86درصد

اصفهان

 92درصد

ایالم

 90درصد

البرز

تهران

خراسان جنوبی
خراسان رضوی

خراسان شمالی
خوزستان
زنجان

سمنان

 95درصد
 94درصد

89درصد
90درصد

76درصد

83درصد

 73درصد
73درصد
68درصد

56درصد
72درصد

67درصد

58درصد
69درصد

%32
%39
%32
%35
%31
%32
%28
%23
%38
%34
%27
%28

سیستان و بلوچستان
فارس

قزوین
قم

 96درصد

 76درصد

کرمانشاه

کرمان

کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن

لرستان

مازندران

%38

وظیفه حقوقی و اخالقی خود را در قبال آنها
انجام دهیم ».او در ادامه به توسعه فضاهای
زیرســاختی و تجهیزات در حیطه ورزشــی
اشــاره کــرد و گفت« :بــا هــدف افزایش
فعالیتهای بدنی و ترویج ورزش همگانی با
توجه به مشکالت ساختاری و جسمانی ناشی
از دوران کرونــا بهویــژه در دختــران و نیز
تنوعبخشــی به المپیادها و جشــنوارههای
ورزشی در سطوح استانی ،ملی و بینالمللی
جهت گروههای هدف را در اولویت کاری قرار
دادهایم ».داداشپور در ادامه به وضعیت مراکز
مشاوره و ســامت دانشــجویان پرداخت و
گفت «:در چند ماهی که در این مســئولیت
هستم ســعی کردهایم با یک برنامه تحولی،
مراکز مشــاوره را به ســمت پیشــگیری و
توانمندسازی سوق دهیم و به مرور از رویکرد
صرف درمانگری دور شویم و بدون تردید باور
مسئوالن دانشــگاهها به جایگاه مشاوره در
توانمندسازی و رفع چالشهای اجتماعی و
فرهنگی دانشجویان بســیار راهگشاست و
همچنین اهتمام ویژه مسئوالن دانشگاهها در
اجــرای برنامههای مراکز مشــاوره از طریق
جشنواره ملی سالمت و طرحهای پاد ،کات و
تاد در راســتای ارتقای سالمت دانشجویان،
نقشآفرین و مؤثر خواهد بود».

96درصد

 99درصد

همدان

%36

98درصد

کردستان

%35
%23

نوبت دوم
نوبت اول (باالی  12سال) نوبت دوم (باالی  12سال) در جمعیت كل نوبت سوم

 86درصد

مرکزی

رفع مشکل خوابگاههای متأهلی تا 5سال آینده
رئیــس ســازمان امــور
دانشــجویان از رفع مشکل
خبر
خوابگاههای متأهلی تا 5سال
آینده خبــر داد و گفت «:با
توجه بــه تکلیــف قانون جوانــی جمعیت،
دانشگاههای کشور به توســعه خوابگاههای
متأهلی مکلف شدهاند که امیدوارم با تالش
دانشگاهها کمبود خأل خوابگاههای متأهلی در
یک بازه زمانی ۵ســاله برطرف شود ».هاشم
داداشپور ،رفع موانع و چالشهای در مسیر
دانشجویان بینالملل را مورد تأکید قرار داد و
افــزود« :اگر بخواهیم موضــوع ،مرجعیت و
دیپلماسی علمی تحقق عینی و عملیاتی یابد،
ی از مسیر
باید در جهت توسعه بینالمللیساز 
جذب دانشجویان بینالملل گامهای اساسی
و جدیتــری برداریــم ».او به لــزوم تدبیر
دانشــگاهها در مواجهه با مشکالت و مسائل
دانشجویی با نگاه پدیدهمحور و نه حادثهمحور
اشاره کرد .رئیس ســازمان امور دانشجویان
ضرورت حمایت قانونمنــد و جامع مادی و
معنوی از دانشــجویان شــاهد و ایثارگر در
زمینههای مختلف رفاهی ،آموزشی ،فرهنگی،
تشــویقی و اجرایی را مورد تأکید قرار داد و
افزود« :برنامههای متنوعی بــرای فرزندان
شــاهد و ایثارگر تدارک دیده شده تا بتوانیم

نام استان

هرمزگان
یزد

 89درصد
 98درصد
96درصد

80درصد

88درصد
66درصد

52درصد

87درصد
76درصد

79درصد

93درصد

62درصد

83درصد

65درصد

89درصد

96درصد

99درصد

61درصد

88درصد

89درصد

97درصد

71درصد

73درصد

 97درصد

96درصد

54درصد
72درصد

91درصد

 96درصد

نقلقول
مجید کریمی
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر
بخشــی از ســازمانهای مردم نهاد یا همان
ســمنها و خیریــن در حــوزه مرکــز ســروش
ناجــا و نیــروی انتظامــی کــه محــل درمــان
معتــادان هســتند؛ ورود کــرده انــد و در این
زمینــه همکاریهای شــایانی میکننــد .اما
این میزان همــکاری کفایت نمیکنــد .ما از
خیرین امنیتساز و دیگر خیرین درخواست
میکنیم که به کمک پلیس بیایند و در این
حوزه ما را یاری کنند/ .مهر
ابوالفضل پرپنچی
مدیرکل کمیته امداد استان تهران
برای  ۲۹۵مادر و کودک دچار سوءتغذیه
در اســتان تهــران کــه از ســوی وزارت
بهداشت به ما معرفی شــدهاند ،کارت
سبد غذایی صادر شده است .این افراد
تحت چتــر حمایتی مــا قــرار گرفتهاند و
براســاس کارتهایــی که بــه آنهــا ارائه
شده است ،حمایت میشوند .هیچیک
از فرزندان ایتام و محســنین در اســتان
تهران بــدون حامی نیســتند و همه آنها
توسط خیران حمایت میشوند/ .ایلنا

45میلیون واکسن ذخیره داریم

در شرایطی که به تکمیل واکسیناسیون و تزریق
ن زهرایی ،رئیس
دوز سوم تأکید میشود ،محس 
اداره بیماریهای قابل پیشــگیری با واکســن
وزارت بهداشــت ،از ذخیــره ۴۵میلیــون دوز
واکسن کرونا خبر میدهد و میگوید« :واکسن
به میزان کافی در دانشــگاههای علوم پزشکی
و مراکز واکسیناســیون توزیع شــده اســت و
توصیه جدی وزارت بهداشت تزریق دوز سوم و
همچنین دوز چهارم برای گروههای اعالم شده
است».
البته بهگفته زهرایی ،دریافت واکسن نباید منجر
به عادیانگاری در کاهش پروتکلها شود« :این
تصور درستی نیســت که با تزریق واکسن برای
حضور در تجمعات بــدون رعایت پروتکلهای
بهداشــتی ،هیچ مشــکلی وجود ندارد ،چرا که
کاهش رعایت پروتکلها میتواند منجر به گردش
ویــروس در جامعه و افزایش بار بیماری شــود.
ویروس کرونــا عملکرد غافلگیرکننــده دارد و
باید از تمامی ابزارها ازجمله واکســن ،ماسک و
حفظ فاصله فیزیکی برای ثبات وضعیت کنونی
بهرهبرد».
اما با وجود تأکید وزارت بهداشت و متخصصان
بــه رعایت پوشــش ماســک ،بررســی هفته
116شــیوع کوویــد 19-در ایــران کاهــش
48درصدي آن را نشــان میدهد .مردم اردبیل،
زنجان ،خراسانشــمالی ،یزد ،لرستان ،قزوین،
خراســان رضوی ،تهران ،اصفهــان ،مازندران،
گیالن ،کردستان ،آذربایجان شرقی و قم کمتر از
میانگین کشوری ماسک میزنند و هرمزگان تنها
استان کشور است که 73درصد مردم آن پوشش
ماسک را رعایت میکنند .همچنین میزان بررسی
رعایت ماسک میان اصناف هم نشان میدهد که
کارگاهها و صنایع کوچک ،رستورانها ،تاالرهای
پذیرایی ،نانواییها ،پاســاژها ،مراکز تفریحی و
ورزشی کمترین میزان رعایت را دارند.

85درصد

69درصد

79درصد
68درصد

76درصد

88درصد

73درصد

87درصد

71درصد

88درصد
82درصد

67درصد
64درصد

%22

سالمت

%19
%24
%26

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :تفاوت قیمت حدود۹۰
قلم دارو بعداز اصالح قیمت بهدلیل استفاده از ارز نیمایی،
توسط بیمهها پوشش داده نشد که با دستور رئیسجمهور
با سازمانهای بیمهگر توافق شده که قیمت این  ۹۰قلم
دارو به قبل برگردد .محمد هاشــمی در حساب کاربری
خود در توییتر نوشت :با ارزان شدن قیمت  ۹۰قلم دارو،
بهگونهای اعمال میشود که تفاوتی در پرداختی مردم
از جیب شان نداشته باشــد .محمد مهدی ،مدیرعامل
بیمه سالمت ایران نیز به تحت پوشش قرار گرفتن ۱۰۰
قلم داروی جدید اشاره کرد و گفت :این داروها با افزایش
قیمت داروها در سال گذشته ،تحت پوشش بیمه نبودند
که با این اقدام پرداخت از جیب مردم کاهش یافته است.
ناصحی افزود :در سال گذشــته  ۵۶۰قلم دارو افزایش
قیمت داشتهاند که ۴۶۰قلم از آنها تحت پوشش بیمه قرار
گرفت و ۱۰۰قلم همچنان بدون پوشش بیمهای باقی ماند
که این اقالم دارویی هم از پوشش بیمهای برخوردار شد.

عدد خبر

 ۸هزار
معتاد

 ۳۱درصد
معتادان

%35
%32
%27
%41
%31

منبع :ایرنا

قیمت  ۹۰قلم دارو
به نرخ قبل برگشت

%36
%33
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 ۷۰درصد
معتادان

متجاهــر در شــهر تهــران بــه گــزارش
فرمانده انتظامی تهران ،رها شــدهاند
کــه بخــش قابــل توجهــی از آنها شــبه
معتاد هستند.
متجاهــر کارتنخــواب هســتند و معتــاد
نیستند و شبه معتادند که شهرداری برای
آنها برنامههایی درنظر دارد.
متجاهر که وارد مرکز میشــوند ،مجددا
بــا دقــت باالتــری مــورد غربالگــری قــرار
میگیرند که مشــخص میشود بخشی
از آنها متجاهر نیستند.

%43
%36
%33
%34
%27

 50درصد
معتادان

متجاهر تهــران ،مهاجران ســایر شــهرها
هســتند و در تهــران هیــچ ســکونتگاهی
ندارند و از شهرهای دیگر آمدهاند.
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شماره 8496

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم
صاحبخانهام یارانه گرفت و من نه

یارانه جدید معیشتی بر چه اساســی به افراد تعلق گرفته
است؟ یک بازنشسته مستأجر هستم و یک ماشین 16ساله
ساخت داخل کل داراییام هست ،با این همه یارانه به من
تعلق نگرفت ولی صاحبخانهام یارانه گرفته اســت .اینگونه
یارانه دادن عادالنه نیســت .تا من بیایــم اعتراض کنم و
مدارک بدهم و یارانه معوقهام هم واریز شود دوباره قیمتها
جهش کرده است.
اعتمادی از تهران

اغلب نانواهای زنجان فقط پول نقد میگیرند

پس از اجرای طرح اختصاص یارانه نان به نانواها براســاس
تعداد فروش که در زنجان در حال اجراست بیش از 50درصد
نانواهای شهر زنجان فقط پول نقد میگیرند .نمیدانم دلیل
این کار چیست ولی آیا پایان پاندمی کرونا اعالم شده است؟
آیا براســاس آماری که از زنجان درمیآید میخواهند این
طرح را در کل کشور اجرایی کنند؟
معصومزاده از زنجان

شهرداری ،زبالهگردها را ساماندهی کند

اگر شهرداری زبالهگردها را ســاماندهی کند ،هم این افراد
گزینش شده و از ورود برخی افراد غیرمتعارف و هنجارشکن
به حیطه جمعآوری زباله جلوگیری میشود و هم شهرداری
میتواند عدالــت را بین زباله گردها برقــرار کرده و جلوی
پراکندن زباله و آســیب دیدن ســطلهای زباله و آلودگی
شهر را بگیرد.
سیادتی از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک

نظارتی بر نرخهای دریافتی آرایشگاههای زنانه نیست

بهنظر میرسد نظارتی بر کار آرایشگاههای زنانه نیست .برخی
از آنها نرخهایی را برای خدماتشان ارائه میکنند که چند سال
پیش میشد با پول آن ماشین خرید! واقعا به چه مجوزی چنین
دستمزدهای کالن و بدون توجیهی از مشتری دریافت میشود
و چرا نظارتی بر نحوه صحیح و عادالنه قیمتگذاری این صنف
وجود ندارد؟
حبیبی از تهران

قوهقضاییه به داد من برسد

من هنگام کار در قوهقضاییه شهرستان اشتهارد در سال97بر اثر
حادثهای یک دست و یک پایم را از دست دادم .از آن سال تاکنون
بهدنبال گرفتن حق بیمه خود هستم ولی متأسفانه هیچ اقدامی
صورت نگرفته و هنــوز هم درگیر کاغذبازی اداری هســتم .از
مسئولین قوهقضاییه درخواست رسیدگی و کمک دارم.
محمدی از اشتهارد

به رسمیت شناختن مالکیت ،تقدم در تاریخ سند باشد نه
قولنامه

برخی از اوقات پیش میآید که یک مالک ،ملک خود را به چند
نفر فروخته و در واقع کاری غیرقانونی مرتکب شده است .در این
شرایط نهادهای ذیربط تقدم در تاریخ معامله یا همان قولنامه
را ارجح و مستند میدانند درحالیکه تقدم و مشروعیت باید با
تاریخ سند باشد.
شیبانی از تهران

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

مابهالتفاوت گروه اضافه شده بازنشستگان کشوری پرداخت شود

بیشتر از یکسال است که یک گروه به گروه شغلی بازنشستگان
کشوری اضافه شــده است و طبق اعالم ســازمان بازنشستگی
میبایســت از تاریخ اول مهرماه97مابهالتفاوت این گروه اضافه
شده به بازنشستگان پرداخت شود اما تا به حال هیچ اقدامی انجام
نشده و متأسفانه سازمان هم پاسخگو نیست.
سپهری از تهران

کانونهای تولد دوباره و ترک اعتیاد نیازمند نظارت جدی هستند

کانونهایی به نام تولد دوباره و ترک اعتیاد و اســامی شبیه این
هستند که نظارتی بر کار آنها نیســت و با اخذ وجوه سنگین از
افراد عالقهمند به ترک اعتیاد یا خانوادههایشان آنها را سرکیسه
میکنند بدون اینکه نتیجه حاصله مطلوب باشد .اگر بر کار این
کانونها نظارت شود قطعا هم جلوی سوءاستفاده و تخلفات گرفته
میشود و هم حال جامعه بهتر خواهد شد.
فریدی از مشهد

تهویه در مترو حتما باید روشن باشد

با توجه به حجم انبوه مسافرانی که روزانه از مترو استفاده میکنند
روشــن بودن تهویه واگنهای متــرو در تمام ســاعات فعالیت
اجتنابناپذیر است ،اما در برخی ساعات تهویهها یا خاموش است یا
خراب که این کار در فشار و شلوغی جمعیت میتواند به قیمت جان
کسی تمام شود .لطفا مسئوالن مترو به این امر توجه داشته باشند.
بابایی از کرج

وضعیت آسفالت آزادراه تهران -قم اصال مناسب نیست

به واسطه شغلم بهطور دائم از اتوبان تهران  -قم و بالعکس تردد
میکنم و میبینم که آسفالت این آزادراه پر از دستانداز و حتی
چالههای کوچک اســت و من مجبورم هر چند وقت یکبار به
تعمیرگاه مراجعه کنم .مگر نباید عوارض دریافتی از رانندگان
صرف نگهداری و تعمیر اتوبانها شود؟
رضایی از تهران

ازگداییتاسرقت

اعضای باند سرقت ،مالباختگان را متهم جلوه میدادند

کلکسیون جرائم در
پرونده پلیسهای قالبی
3سارق حرفهای منزل وقتی دوران محکومیت خود را
پشت میلههای زندان میگذراندند ،نقشه کشیدند که
دادسرا
پس از آزادی شگردشان را تغییر دهند و دست به سرقت
محمولههای باری بزنند .آنها در نقش مأمور پلیس ،بار وانتها را به سرقت
میبردند و از مدارک رانندهها برای ارتکاب جرایم دیگر استفاده میکردند.
به گزارش همشهری ،رسیدگی به این پرونده از چندی قبل و با شکایت
یک راننده وانت شروع شد .او گفت :کار من جا به جایی لوازم خانگی است.
آخرین بار نیز تعدادی تلویزیون از یک کارخانه تحویل گرفتم تا بهدست
خریدار برســانم که در بین راه یک خودروی پژو با 3سرنشین سد راهم
شد .سرنشینان خودرو خودشان را مأمور معرفی کردند .آنها تجهیزات
پلیسی بههمراه داشتند و به قدری خوب نقش پلیس را بازی کردند که
هیچ شکی نکردم .آنها از من خواستند ســوار ماشینشان شوم و به اداره
پلیس برویم تا مشخص شود که محموله وانت کاالی قاچاق است یا نه.
من هم بیخبر از همه جا سوار بر خودروی آنها شدم و یکی از پژو سواران
پشت فرمان ماشین من نشست .شاکی ادامه داد :وقتی آنها از تهران خارج
شدند ،شک کردم اما آنها با تهدید اسلحه سرم را زیر صندلی بردند و چند
ساعتی گروگانشان بودم .سپس با تهدید مدارکم به همراه ماشین و بارش
را سرقت کردند و درحالیکه دست و پا و چشمانم را بسته بودند در منطقه
خلوتی در حاشیه تهران رهایم کرده و گریختند.
با دستور بازپرس جنایی تهران ،تحقیقات مأموران پلیس برای شناسایی
و دستگیری سارقان آغاز شــد اما در ادامه چند شکایت مشابه دیگر هم
مطرح شد .شکایاتی که نشان میداد اعضای این گروه خود را مأمور پلیس
جا زده و دست به سرقت وانتها و بارشان و مدارک رانندهها میزنند.
شاکی ،متهم شد

هرچه تحقیقات پلیس ادامه مییافت ابعاد بیشتری از ماجرای این پرونده
آشکار میشد .در ادامه مشخص شد که هدف اعضای این باند از سرقت
مدارک رانندهها ،ارتکاب جرایم دیگر بود .آنها با استفاده از این مدارک
ویالهای لوکس در شــمال تهران را بهصورت موقت اجاره میکردند اما
شبانه تجهیزات داخل ویال را سرقت کرده و متواری میشدند .صاحب ویال
نیز از صاحبان مدارک شکایت میکرد تا جایی که برخی از راننده وانتها
که خودشان شاکی پرونده بودند ،تبدیل به متهم شده و بیگناه بازداشت
میشدند تا اینکه پس از اثبات بیگناهیشان آزاد میشدند.

حمله گله ســگهای ولگرد به زنی
جوان و دختر 3ســالهاش در کرج
داخلی
حادثه تلخــی را رقــم زد و دختر
ک قدمی مرگ پیش برد.
خردسال را تا ی 
به گزارش همشهری ،این حادثه وحشتناک عصر روز
پنجشنبه گذشته در مشکیندشت کرج ،در محدوده
شهرک بعثت اتفاق افتاد .ماجرا از این قرار بود که زن
جوان همراه با دختر 3ســالهاش به نام ماهور از خانه
یکی از اقوامشــان بیرون آمده بودند که ناگهان یک
ســگ ولگرد به دختربچه حمله کرد و او را از دست
مادرش قاپید .زن جوان که از این صحنه شوکه شده
بود ،همین که خواســت دخترش را از چنگ ســگ
ولگرد نجات دهد ،سگ دختر را چند متری با خودش
کشید و همزمان چند سگ دیگر سر رسیدند و صحنه
هولناکی رقــم خورد .ماهو ِر 3ســاله در میان چنگ
و دندان ســگها بیدفاع مانده بود و هر کدام از آنها
چنگی بر بدن نحیفش میزدند .زن جوان صحنهای
را که به چشــم میدید باور نداشت .جگرگوشهاش
طعمه سگها شــده بود و کاری از او ساخته نبود .او
فقط فریاد میکشید و از مردم کمک میخواست .از
قضا چند نفر هم با دیدن هجوم سگها به دختربچه
سر رسیدند ،اما تنها کارشان فقط نگاه کردن به این
صحنه دلخراش بود .در ایــن میان اما راننده یک پژو
پرشیا وقتی ضجههای مادر ماهور را دید از خودرواش
پیاده شد تا دختربچه را از چنگال سگها نجات دهد.

سارقان در دام

حادثه به روایت مادر ماهور

حمله ســگهای ولگرد به ماهور کوچولو و مادرش
آسیب شدیدی زده و آنطور که مادر ماهور میگوید با
گذشت چند روز از این حادثه دختربچه مدام کابوس
میبیند و عالوه بر جراحتهایی کــه به بدنش وارد
شده ،دچار مشــکالت روحی زیادی نیز شده است.
رؤیا صالحی ،مادر ماهور دربــاره لحظات هولناکی
که از حمله ســگها به دخترش دیده به همشهری
میگوید :ما از خانه مادرم در شهرک بعثت خارج شده
بودیم که این اتفاق افتاد .نمیدانم چطور شد که یک
سگ ولگرد بزرگ دخترم را قاپ زد .او داشت ماهور را
با خودش میکشید و میبرد .همان موقع 8 ،7تا سگ
دیگر هم رسیدند و یک گله سگ روی دخترم ریخته
بودند و من با دیدن این صحنه فقط جیغ میکشیدم
و کمک میخواستم .آنها دختر 3سالهام را مثل یک
عروســک روی زمین انداخته بودند و هرکدام به او

مرد اهل کارولینای شــمالی پس از آنکه نامزدش را به
قتل رساند ،در حال دفن جسد او در باغچه خانهاش بود
خارجی
که دچار حمله قلبی شد.
به گزارش دیلیمیل ،چند روز پیش وقتی فردی با پلیس شهر ترنتون
در کارولینای آمریکا تماس گرفت و گفت که مردی در باغچه خانهاش
خوابیده و حرکت نمیکند ،همهچیز در ابتدا یک مســئله ساده بود اما
وقتی مأموران برای بررسی ماجرا راهی محل حادثه شدند با پروندهای
عجیب روبهرو شدند .جوزف مککینون 60ساله همان مردی بود که در
داخل باغچه حیاط خانهاش ،بیحال روی زمین افتاده بود .مأموران پلیس
پس از آنکه چندین بار وی را صدا زدند و جوابی نشنیدند وارد حیاط شدند
و دریافتند که او نفس نمیکشد .آنها به سرعت اورژانس را خبر کردند
اما امدادگران وقتی به محل رســیدند که کار از کار گذشته و ساعاتی از
مرگ مرد 60ساله میگذشت .این اما پایان ماجرا نبود .مأموران پلیس
در همان ابتدای ورود به حیاط خانه مرد 60ساله و پیداکردن جسد او با
گودالی روبهرو شدند که داخل حیاط حفر شده و داخل گودال جسد زنی
به چشم میخورد .با پیدا شدن جسد این ماجرای به ظاهر ساده تبدیل
به پروندهای پیچیده شد .جسد متعلق به زنی میانسال بود که در ادامه

زن افغانستانی که از 3سال قبل به جرم قتل
شــوهرش در زندان به ســر میبرد با تالش
قاضی دادسرای کرج و رئیس زندان و گذشت
اولیایدم از مجازات قصاص رهایی یافت.
بهگــزارش همشــهری ،حســین فاضلــی
هریکندی ،رئیسکل دادگستری استان البرز

چراتصورنمیکردیدکهدستگیرمیشوید؟
چونمافکرهمهجاراکردهبودیم؛پالکماشینرامخدوشمیکردیم
و فقط تجهیزات پلیسی همراهمان بود .در تمام سرقتها ماسک
بهصورت داشــتیم اما ظاهرا در یک لحظه حواسمان پرت شده و
ماسکمانکناررفتهوچهرهماندردوربینهاثبتشدهاست.
قبالبهچهجرمیدستگیرشدهبودی؟
آخرین بار به اتهام سرقت منزل بازداشت شدم و در زندان با 2نفر
دیگر که آنها هم سارق منزل بودند ،آشنا شدم .بعد قرار گذاشتیم
پس از آزادی نقش مأمور را بازی کنیم و دست به سرقت وانتها و
بارشانبزنیم.
اماهدفشمافقطسرقتخودروهاوبارشاننبود؟
راستشدرابتداهدفمانهمینبودتااینکهپسازسرقتاولبرای
خوشگذرانیراهیشمالشدیم.مابارماشینراازطریقسایتهای
خریدوفروشکاالفروختهوپولخوبیگیرآوردهبودیم.درشمال
یک ویالی لوکس اجاره کردیم .چیزی که همیشــه حسرتش را
داشتیم.برایاجارهیکشبویالبایدمدارکمیدادیمکهتصمیم
گرفتیممدارکیکهازرانندهسرقتکردهبودیمرابدهیم.شبداخل
لویالنووگرانقیمتهستند.
ویالبودیمکهمتوجهشدیمتماموسای 
همانشبفکرسرقتلوازمبهسرمانزدوازطرفیخیالمانراحت
بودکهمدارکفرددیگریراارائهدادهایم.بهاینترتیبباهمانوانت
سرقتیبیشتروسایلویالراسرقتکردیم.
چندموردسرقتبااینشگردانجامدادید؟
تعداددقیقرایادمنیستامابیشاز  10مورد.
ظاهراماشینمدلباالهمسرقتمیکردید؟
ماشینهایمدلباالراهمباهمانمدارکرانندههااجارهمیکردیم؛
ماشینهاییمانندبنزوبیامدبلیو.باماشینهادوردورمیکردیمتا
وقتیکهبنزینآنتماممیشدوبعدرهایشانمیکردیم.راستش
ما از بچگی در شرایط ســختی بزرگ شده بودیم .من گاهی ناچار
بودمبهخاطرفقرخانوادهامگدایییادستفروشیکنم.پدرممعتاد
بود و همیشه مرا با خودش به گدایی میبرد .وقتی بزرگتر شدم
حســرتیکزندگیخوببهدلمماندهبود.وقتیبهخیابانهای
شمال تهران میرفتم و میدیدم که پولدارها خانههای آنچنانی
دارند و ماشینهای مدل باال ســوار میشدند عصبی میشدم و با
خودمیگفتمچرامننبایدجایآنهاباشم؟همیشهباخودممیگفتم
چرا من در یک خانواده فقیر به دنیا آمدم درصورتیکه میشد در
یک خانواده پولدار به دنیا بیایم .این حسرتها همیشه به دلم بود
تا جایی که در دام اعتیاد گرفتار شدم و از سن کم دزدی را شروع
کردم .درحالیکه همیشه دلم میخواست یک روزی پلیس بشوم
امابهآرزویمنرسیدموتبدیلشدمبهیکدزدحرفهایوسابقهدار.
بههمیندلیلهمنقشپلیسرابازیمیکردی؟
راستش آخرین بار که به زندان افتادم همه زندانیان میگفتند که
توچقدرخوشتیپیواستایلتشبیهبهمأمورهاست.اینحرفها
باعث شد تا وسوسه سرقت با پلیس بازی به جانم بیفتد اما خیلی
زودتر از آنچه تصــور میکردم گیر افتادم و حــاال دوباره باید به
زندانبروم.

تیم تحقیق برای بهدست آوردن ســرنخی از متهمان به بازبینی تصاویر
دوربینهای مداربسته پرداخت تا اینکه چهره متهمان بهدست آمد .در
بررسی بانک اطالعات مجرمان سابقهدار معلوم شد که هر 3نفر سابقهدار
هستند و به تازگی از زندان آزاد شدهاند .با این سرنخ هر 3متهم دستگیر
شدند و در بازجوییها به سرقتهای ســریالی اقرار کردند .متهمان که
شگردهای مختلفی برای سرقت داشتند اعتراف کردند که در نقش مأمور،
محمولههای باری را سرقت کرده و با مدارک رانندهها ماشین مدل باال یا
ویال اجاره کرده و دست به سرقت میزدند .اعضای این گروه برای انجام
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتهاند.

او با اســتفاده از قفل فرمان به ســگها حمله کرد و
درحالیکه آنها همچنان برای آسیب زدن به دختربچه
سماجت میکردند توانست ماهور را نجات دهد .این
حادثه چند لحظه بیشتر طول نکشید ،اما وقتی سگها
از آنجا دور شدند ،بدن دختربچه غرق در خون بود و
سگها جراحات زیادی بر بدن او ایجاد کرده بودند .در
این شرایط بود که او به بیمارستانی در کرج منتقل شد
و تحت مداوا قرار گرفت.

سکته قاتل هنگام دفن جسد نامزدش

توگو
گف 

چنگ میکشید و گازش میگرفت .نمیدانم چطور
توضیح دهم ،اما امیدوارم این صحنه برای هیچ مادری
اتفاق نیفتد که جگرگوشهاش در معرض خطر باشد،
اما کاری از او ساخته نباشد .این زن با صدای گرفتهاش
ادامه میدهد :چند نفر با داد و فریاد من متوجه ماجرا
شدند ،اما هیچکدامشان جرأت نداشتند جلو بروند.
تا اینکه یک پژو پرشــیا را دیدم ،خودم را جلوی آن
انداختم و از رانندهاش خواستم کمکم کند .او هم با
قفل فرمان سراغ سگها رفت اما آنها باز هم ماهور را
رها نمیکردند تا اینکه وقتی راننده به ناچار قفل فرمان
را به طرفشان پرتاب کرد باالخره سگها دخترم را
رها کردند .این زن دربــاره وضعیت دخترش پس از
حمله سگها میگوید :بعد از این حادثه دخترم را به
خانه بردم و وقتی لباس هایش را درآوردم دیدم بدنش
غرق در خون است .روی همه بدنش جای گازگرفتگی
و چنگ بود .او با همان لحــن کودکانهاش میگفت:
مامان هاپوها منو خوردند .در این شرایط دخترم را به
بیمارستان بردیم و در آنجا او را فورا به اتاق عمل بردند.
در آنجا دخترم را بیهــوش کردند و زخمهایش را که
عمق زیادی داشت شستوشو دادند و مجبور شدند
تعداد زیادی بخیه به زخمها بزنند.
این زن در ادامه میگوید :دخترم از آن روز تا حاال مدام
کابوس میبیند و با وحشت از خواب میپرد .از ترس
یک لحظه هم از من جدا نمیشود و مدام از سگها
میگوید .شرایط روحی بدی دارد ،اما هرچه بود تا حاال

مشخص شد نامزد مرد 60ساله به نام پاتریشیا دنت بوده است .او به همراه
مککینون(مرد 60ساله) زندگی میکرد و حاال پیدا شدن اجساد هر دوی
آنها پلیس را گیج کرده بود .کالنتر جــودی رولند ،به خبرنگاران گفت:
شواهد جمعآوری شده در صحنه و همچنین خانه محل حادثه ،همراه با
اظهارات شاهدان ،به بازرسان کمک کرد تا معمای این پرونده را حل کنند.
باور ما این است که آقای مککینون ابتدا به خانم دنت درحالیکه هر دو
در خانه بودند حمله کرده است .او سپس دست و پای نامزدش را بسته و
او را خفه کرده است .پس از آن نیز کیسههای زباله را دور جسد پیچیده و
آن را آماده دفن کرده است .وی ادامه داد :همسایهها روز قبل از پیدا شدن
اجساد این زوج ،آقای مک کینون را دیدهاند که در داخل باغچه حیاط در
حال کندن گودالی است .او در پاسخ همسایهها درباره علت حفر گودال
نیز گفته بود که قصد دارد در آن محل یک آبنما بسازد .او روز بعد از کندن
گودال ،جسد نامزدش را در تاریکی شب به داخل حیاط منتقل کرده و به
داخل گودال انداخته و شروع به پر کردن آن میکند .اما هنگام پر کردن
گودال دچار حمله قلبی شده و جانش را از دست میدهد.
بهگفته کالنتر شهر ترنتون ،پزشکی قانون اعالم کرد که هیچ ضربهای به
بدن قاتل وارد نشده و آثار جراحت نیز وجود ندارد و همه شواهد از این
حکایت دارد که او دچار حمله قلبی شده است.
بهگفته پلیس ،مککینون و نامزدش سابقه خشونت خانگی نداشتند و

گفت :این زن تبعه کشور افغانستان سالها با
همســرش در ایران زندگی میکرد و صاحب
 2فرزند خردســال بود .وی ادامــه داد :او در
سال ۱۳۹۸پس از مشاجره لفظی و درگیری
با همسرش ،وی را به قتل رساند و پس از آن
از سوی پلیس دستگیر شــد .در ادامه نیز با

سهراب مغز متفکر گروه و سرکرده باند و حدودا 35ساله است .او
میگوید :چند ماه قبل از زندان آزاد شده و نقشه این سرقتها را
در زندان با  2نفر از هم بندیهایش کشیده و هرگز تصور نمیکرده
کهدستگیرشوند.

به خیر گذشته است چون این اتفاق میتوانست بدتر
از این هم باشد .ســگها چند مرتبه سر دخترم را به
زمین کوبیدند و ممکن بود حادثه تلختری اتفاق بیفتد.
اگر مردی که به کمک ما آمد کمی دیرتر میرســید
معلوم نبود چه بالیی بر ســر دخترم میآمد .اگر این
ســگها به بچه دیگری ،یا زنی که باردار است حمله
کند ،چهکسی جوابگو خواهد بود؟ ما قصد داریم این
حادثه را از طریق قانونی پیگیری کنیم .من میخواهم
دخترم آخرین کودکی باشد که سگها در این منطقه
به او حمله کردهاند و خودم هم آخرین مادری باشم
که چنین صحنه وحشتناکی را به چشم دیده است.

کوتاه از حادثه
در2حادثهجداگانهدرسیستانوبلوچستان6نفرغرقشدند

غرق شدن خانم معلم فداکار برای
نجات دختران دانشآموز

6زن و کودک در جریان  2حادثه جداگانه در سیســتان و
بلوچستان در رودخانه هوتک جان خود را از دست دادند تا
بار دیگر زنگ خطر درباره رسیدگی به مناطق محروم به صدا
درآید3 .نفر از قربانیان  2دختر دانشآموز و خانم معلمشان
هستند که در هوتک غرق شــدند و 3نفر دیگر نیز دختران
نوجوانی هســتند که برای شســتن لباس به کنار رودخانه
رفته بودند.
به گزارش همشهری ،همزمان با گرم شدن هوا حوادث مربوط
به غرق شدگی نیز رو به افزایش است .در تازهترین حادثه که
در روســتای ســلور بازار بخش پالن چابهار واقع در استان
سیستان و بلوچســتان رخ داد 2 ،دختر دانشآموز همراه با
خانم معلمشــان جان خود را در یکی از هوتکها (آبگیر) از
دست دادند ،اما این حادثه چگونه اتفاق افتاد؟ ماجرا از این
قرار بود که صبح دیروز (شنبه) این خانم معلم به نام یاسمین
هوت همراه تعدادی از دانشآموزان کــه از اقوامش بودند
برای تفریح به اطراف روستا رفته بودند .هرچند این روستا در
سالهای اخیر از آب لولهکشی برخوردار شده ،اما همچنان
در اطراف روستا هوتکها وجود دارند و بارندگیهای اخیر
موجب شده هوتکها پرآب باشند .بعد از آنکه دختربچهها
ساعتی را در اطراف روســتا به بازی گذراندند ،برای شستن
دست و رویشــان کنار یکی از هوتکها رفتند .هنوز چند
لحظــه از حضور بچهها در آنجا نگذشــته بــود که بهدلیل
گلآلود بودن کنار هوتک پای 3نفر از آنها سر خورد و داخل
آب افتادند .خانم معلم با سر و صدای بچهها متوجه حادثهای
که اتفاق افتاده بود شــد و دواندوان خــودش را به هوتک
رساند و داخل آب پرید .او میخواست هرطور که شده جان
بچهها را نجات دهد .خانم معلم فداکار به هر زحمتی که شده
توانست یکی از دختربچهها را نجات دهد ،اما 2دانشآموز 7
و 8ساله به نامهای رقیه و مریم همراه با خود خانم معلم در
هوتک غرق شدند.
مهرداد آرام ،بخشــدار بخــش پالن چابهــار در اینباره به
همشــهری گفت :تفریح بچهها همراه با معلمشان ارتباطی
به مدرسه ندارد و آنها چون فامیل بودند با یکدیگر به اطراف
روستا رفته بودند و یکی از قربانیان برادرزاده خانم معلم بود.
او ادامه داد :بهدنبال این حادثه و با داد و فریاد ســایر بچهها
بعد از حدود 20دقیقه مردان روســتا متوجه حادثه شده و
پیکرهای قربانیان را از آب بیرون کشیدند.
این حادثه تلخ در شرایطی اتفاق افتاد که چند روز قبل نیز
3دختر نوجوان که برای شســتن لباس به کنار رودخانهای
رفته بودند بهدلیل باتالقی بودن رودخانه در آن گرفتار شده
و جان خود را از دست دادند .روز چهارشنبه گذشته 4دختر
نوجوان که اهل روســتای گورنــاگ از توابع بخش مرکزی
شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان بودند
برای شستوشوی لباس کنار رودخانه گورناگ رفتند .آنها
مشغول شستوشوی لباس و بازی بودند که بهدلیل باتالقی
بودن حاشیه رودخانه در آن فرو رفتند .در جریان این حادثه
3نفر از دختران نوجوان در رودخانه غرق شدند و یکی از آنها
نجات پیدا کرد.
در همین حــال ماریه امیریــان ،بخشــدار بخش مرکزی
شهرستان سرباز در اینباره گفت :این حادثه حدود ساعت
15روز چهارشنبه اتفاق افتاد و قربانیان بین 12تا 30سال
سن داشتند .آنها از اهالی همان روستا بودند که در رودخانه
غرق شدند و با تالش افراد محلی پیکرهایشان از آب بیرون
کشیده شد.

کپسولهای الغری پر از شیشه بود
زن و مرد موادفروش که مخدر شیشه را بهعنوان کپسولهای
الغری میفروختند ،دستگیر شدند .به گزارش پلیس ،سرهنگ
دوســتعلی جلیلیان ،فرمانده انتظامی شهرســتان ری گفت:
چند روز پیش تیم عملیات پلیس مبارزه با موادمخدر با انجام
اقدامات اطالعاتی و رصدهای پلیسی به اطالعاتی دست یافت
که نشان میداد زن و مردی در منطقه سیزدهآبان اقدام به فروش
موادمخدر شیشه در قالب کپسولهای الغری میکنند.
وی ادامه داد :با شــروع تحقیقات پلیســی ،تیمی از مأموران
بهصورت نامحسوس محل تردد این زن و مرد را زیرنظر گرفتند
تا اینکه با شناسایی مخفیگاه آنها ،در یک عملیات ضربتی هر دو
نفر را دستگیر کردند .این در حالی بود که در بازرسی این محل
حدود 400گرم مخدر شیشه و تعداد قابلتوجهی کپسول برای
بستهبندی این مواد کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت :پس از پایان تحقیقات و
تشکیل پرونده ،متهمان تحویل مرجع قضایی شدند.

انهدام باند سارقان طال

بهنظر میرسد که اگر مرد جنایتکار هنگام دفن جسد پاتریشیا دنت دچار
حمله قلبی نمیشد ،اسرار این جنایت به سادگی برمال نمیشد.

رسیدگی به پروندهاش در دادگاه کیفری ،وی
به قصاص نفس محکوم و پس از طی مراحل
قانونی مقرر شده بود حکم صادره در ندامتگاه
مرکزی کرج به مرحله اجرا درآید .رئیسکل
دادگستری استان البرز تصریح کرد :اولیای دم
که شامل پدر و مادر مقتول بودند ابتدا اصرار
بر اجرای حکم قصاص داشتند اما با تالشها و
صحبتهای انجام شده توسط قاضی اجرای
احکام کیفری دادسرای کرج و رئیس زندان

نهایتا پس از ساعتها مذاکره ،رضایت خود را
نسبت به عدماجرای حکم اعالم کردند.
وی با بیان اینکه ایــن زن بابت جنبه عمومی
جرم همچنــان در زنــدان به ســر خواهد
برد ،گفت :نکته قابل توجــه در این پرونده،
تالشهای انسانی و مجدانه مقامات قضایی و
مسئوالن زندان مربوطه جهت جلب رضایت و
جلوگیری از قصاص بود ،هر چند طرفین این
پرونده اهل کشور دیگری بودند.

اعضای باند که با دستبرد به 11خانه در شهرستان سیرجان بیش
از 2میلیارد تومان طال سرقت کرده بودند ،به دام پلیس افتادند.
به گزارش همشهری ،فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
در استان کرمان با بیان این خبر گفت :در پی وقوع چندین
فقره سرقت طال از منازل که از اســفند ماه سال گذشته در
سیرجان آغاز شــده بود ،تحقیقات پلیس برای شناسایی و
دستگیری دزدان آغاز شد .از آنجا که تمامی سرقتها با یک
شــیوه رخ داده و در همه آنها دزدان فقط طال سرقت کرده
بودند ،معلوم شد که همه سرقتها از سوی یک باند صورت
گرفته است .وی افزود :با تالشهای مأموران پلیس آگاهی و
پیگیریهای بیوقفه و تخصصی3 ،متهم سابقهدار دخیل در
این سرقتها شناسایی و با نیابت قضایی و هماهنگیهای الزم
در یکی از استانهای مرکزی کشور دستگیر و برای تحقیقات
تکمیلی به شهرستان سیرجان منتقل شدند .این مقام پلیس
تصریح کرد :متهمان در مواجهه با شواهد و مدارک موجود ،به
11فقره سرقت طال از منازل در شهرستان سیرجان به ارزش
2میلیاردو200میلیون تومان اعتراف کردند .فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان با بیان اینکه این متهمان در نقاط مختلف
کشور هم اقدام به ســرقت کردهاند ،گفت :تحقیقات برای
کشف سایر جرایم این باند ادامه دارد.

یکشنبه  25اردیبهشت 1401
شماره 8496

جهاننما

نقلقول

ریاست امارات
به محمد بن زاید رسید

حرکت بهسوی قدرت

محمد بن زاید؛ محور بحرانهای منطقه

محمد بن زاید در کنار محمد بن سلمان زمانی که زمام امور را
در کشورهایشان در دست گرفتند ،بهعنوان نسل جدید رهبران
کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس شناخته شدند؛ رهبرانی که
تحول در سیاست خارجی یکی از محورهای برنامههایشان بود.
امارات طرح منطقهای سیاست خارجی خود را در قالب تحرکات
جدید در حوزه ژئوپلیتیکی غرب آسیا و شمال آفریقا سازماندهی
کرد .این کشور تحت رهبری محمد بن زاید سیاست خارجی
مداخلهگرایانهای را در پیش گرفته که هدف آن طرح ابوظبی
بهعنوان یک قدرت منطقهای بود .از این به بعد ،رد پای امارات در
تمام بحرانهای خاورمیانه دیده میشد؛ از سوریه گرفته تا یمن،
لیبی و مصر .محمد بن زاید اساسا سیاست خارجی امارات را بر
مبنای حضور فعال در بحرانهای منطقهای تعریف کرده بود.
2سال قبل ،نشریه فوربس در گزارش مفصلی به بررسی نقش
محمد بن زاید در ایجاد ناامنی در خاورمیانه و شــمال آفریقا
پرداخت .در گزارش این نشــریه آمده است :محمد بن زاید در
مقایسه با محمد بن سلمان کمتر شناخته میشود ،اما بسیاری از
مقامهای عالیرتبه آمریکا معتقدند که او «خطرناکتر و غیرقابل
اعتمادتر» از بنسلمان اســت .فوربس همچنین سیاستهای
محمد بن زاید را عامل وقوع درگیری و خشونتهای غیرقابل
کنترل در کشورهایی مانند یمن و لیبی دانسته است .این نشریه
همچنین او را موجب عدمثبات در تنگه هرمز دانسته است.
قدرتگیری محمــد بن زاید با انقالبهای کشــورهای عربی
همزمان شــد؛ انقالبهایی که بهعنوان «بهار عربی» شناخته
شــدند و مورد حمایت ترکیــه و قطر قرار گرفتنــد .امارات و
عربســتان اما برای مهار این انقالبها جبههای در برابر محور
ترکیه و قطر تشــکیل دادند .فوربس در مورد نقش محمد بن
زاید نوشــته اســت« :او دیکتاتوری اســت که به بهانه مبارزه
با اســامگرایی افراطی امکانات نظامی و مالی کشــور خود را
صرف سرکوب جنبشهای دمکراتیک در منطقه
میکند ».حمایت محمد بن زاید از از عبدالفتاح
السیسی ،رئیسجمهور کودتاگر مصر و خلیفه
حفتر ،رهبــر کودتاگران در شــرق لیبی
نمونههایی اســت که از سوی فوربس به
آنها اشاره شده است.
دولــت دونالــد ترامپ ،بیشــترین
همراهی را با سیاســتهای محمد
بن زاید داشت .مزد این همراهی،
عادیسازی روابط میان امارات و
اسرائیل بود که با محوریت محمد
بن زاید انجام شد .اما تغییر قدرت
در کاخ ســفید ،باعث تغییرات
اساســی در سیاســت خارجی
امارات هم شــد .اصالح روابط با
قطر ،ترکیه ،سوریه و ایران ثمره
این تغییرات بوده است؛ تغییراتی
که همچنان محمد بــن زاید در
کانون تصمیمگیریهای آن است.

مسکو ،پنجه در پنجه ناتو

عبدهللا عبدهللا
رئیس پیشین شورایعالی صلح
افغانستان
بحران جــاری را میتــوان از راه مذاکره،
تفاهــم ،احتــرام بــه اراده مــردم ،تنــوع
مذهبی و تفاوتهای هویتی-فرهنگی
موجود در کشور حل و فصل کرد .ادامه
سیاســتهای ضدبشــری ،ســرکوب،
ارعــاب و اعمــال محدودیتهــا بــر
دختــران و زنان،افغانســتان را به طرف
جنگ داخلی سوق میدهد( .توییتر)

رژه نيروهاي روسيه در ميدان سرخ مسكو .عكسAP :

یک روز پس از مرگ شیخ خلیفه بنزاید آلنهیان ،برادر کوچک
او رســما بهعنوان رئیس و حاکم امارات متحده عربی برگزیده
شــد .این خبر ظهر دیروز از ســوی خبرگزاری دولت امارات،
وام( )WAMاعالم شد.
ن ۶۱ساله که در پی بیماری طوالنی مدت
محمد بن زاید آلنهیا 
برادرش عمال طی 8سال گذشته زمام امور را در دست داشت،
اکنون بهطور رسمی بر کرسی ریاست تکیه میزند .شیخ خلیفه
بهعنوان بزرگترین پسر شیخ زاید ،در سال 2004و در پی مرگ
پدرش به این مقام رسیده بود .شیخ زاید از سال ،1971یعنی
زمانی که امارات متحده عربی تاســیس شد ،رئیس این کشور
بود .شیخ خلیفه در سال ۲۰۱۴سکته مغزی کرد و از آن زمان،
اداره امور کشور بهدست محمد بن زاید افتاد؛ ولیعهد جوانی که
در کنار محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی ،بهعنوان معماران
خاورمیانه عربی جدید لقب گرفتند.
محمد بن زاید در ســال ۱۹۶۱در ابوظبی به دنیا آمد10 .سال
بعد ،زمانی که دولت استعماری انگلیس اعالم کرد قصد خروج
از خلیجفارس را دارد ،کشــور امارات متحده عربی از کنار هم
قرار گرفتن 7امارت ابوظبی ،دوبی ،شــارجه ،عجمان ،فجیره،
رأسالخیمه و امالقوین تشکیل شــد .این امارتها در واقع از
اســتعمار انگلیس اعالم اســتقالل میکردند .براساس قانون
اساسی امارات ،کســی که اداره ابوظبی را برعهده دارد ،رئیس
کشور نیز هست و کسی که اداره دوبی را بر عهده دارد ،همواره
رئیس دولت یا نخستوزیر کشــور خواهد بود .بنابراین ،شیخ
زاید رئیس امارات شد .در سالهای پایانی حکومت شیخ زاید،
بیماری و کهولت سن او موجب شد تا نقش شیخ خلیفه ،بهعنوان
ولیعهد ،در اداره کشور آرامآرام پررنگتر شود .همین وضعیت
در سالهای پایانی عمر شیخ خلیفه تکرار شد و این بار قرعه به
نام محمد بن زاید افتاد.
محمد بن زاید در ســال ۱۹۷۹از مدرســه نظامی ســلطنتی
سندهرســت در انگلیس فارغالتحصیل شد .او در آموزشهای
خود در این مدرســه ،آموزش خلبانی هلیکوپتــر دیده بود.
محمد بن زاید در ۲۹سالگی به فرماندهی نیروی هوایی بسیار
کوچک ارتش امارات منصوب شد .همان زمان ،با هدف خرید
جنگندههای ساخت آمریکا ،به این کشــور سفر کرد .او قصد
داشــت نیروهای هوایی امارات را متحول کند تا این کشور به
قدرتی نظامی در منطقه تبدیل شود .در آن دوران ،هنوز صدام
حسین در عراق در قدرت بود و چند ماهی نیز از اشغال کویت
توســط ارتش عراق میگذشــت .اعضای کنگره آمریکا که در
آســتانه یک جنگ تازه در خاورمیانه بودند ،چندان با فروش
تسلیحات به اماراتیها موافق نبودند .پنتاگون اما نظر مثبتی به
این معامله داشت .ریچارد کالرک ،مشاور وقت دولت آمریکا در
امور مبارزه با تروریسم ،در همان سال به اعضای کنگره اطمینان
داد که این شــاهزاده جوان هرگز تهدیدی برای امنیت و صلح
منطقه نخواهد بود .در ســالهای بعد ،امارات همواره مشتری
شماره یک تســلیحات آمریکا در خاورمیانه و حتی جهان بود.
برآورد کالرک اما اشتباه از آب در آمد و در دهه بعد ،محمد بن
زاید به یک پای بحرانهای امنیتی و سیاسی خاورمیانه و شمال
آفریقا تبدیل شد.
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لیز تراس
وزیر خارجه انگلیس
نبرد دونباس در حال باال گرفتن است
و نیروهای روس در حال تصرف شرق و
جنوب اوکراین هستند .اگر پوتین پیروز
شــود ،نــگاه خــود را بــه باقی ســرزمین
اوکرایــن خواهد دوخــت و تــا زمانی که
تمــام ایــن کشــور را تصــرف نکنــد از پا
نمینشــیند .پوتین در حال قمــار روی
واکنش غرب است( .اکسپرس)
سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه
وظیفــه اصلــی بازســازی افغانســتان،
بایــد بــر دوش آمریــکا و متحدانشــان
گذاشــته شــود کــه طــی 20ســال هیچ
کاری نکردنــد جــز تضمیــن حضــور
نظامی خود کــه در نهایت نتوانســتند
به این هدف برسند .نباید اجازه دهیم
وضعیت این کشــور دوباره فرو بریزد و
بیثبات شود( .ریانووستی)

عضویت فنالند و سوئد در ناتو در شرایطی که بهانه روسیه برای حمله به اوکراین ،گسترش ناتو پشت مرزهایش بوده ،تقابل
میان مسکو و غرب را وارد مرحلهای تازه خواهد کرد
فنالند امروز درخواست رسمی خود
برای پیوستن به ناتو را اعالم میکند؛
گزارش
مسیری که انتظار میرود سوئد هم
بهزودی و در هفته جــاری در آن گام بردارد .فنالند
یک مرز طوالنی با روسیه دارد و خط مرز زمینی میان
روســیه و ناتو ،درصورت نهایی شدن روند پیوستن
فنالند ،دوبرابر خواهد شد .روسیه درحال حاضر مرزی
به طول هزار و 300کیلومتر با اعضای ناتو دارد .پس
از پیوســتن فنالند ،طول این مرزها به حدود 2هزار
و 600کیلومتر خواهد رســید .این یعنی به حقیقت
تبدیل شدن کابوسی که روســیه مدعی است برای
جلوگیری از وقوع آن به اوکراین حمله کرده اســت.
با توجه به نگرانیهای شــدید مسکو از گسترش ناتو
در پشت مرزهایش و هشدارهایی که پیشتر درباره
تبعات پیوستن فنالند به ناتو داده بود ،انتظار میرود
تصویب پیوستن فنالند و سوئد به ناتو ،زمینه تقابل
شدیدتر میان ناتو و مسکو را در شرق اروپا فراهم آورد.
تجدیدنظر تاریخی

پس از تجزیه شوروی در سال  ،1991فنالند و سوئد
به اتحادیه اروپا نزدیکتر شده و ســرانجام در سال
1995به آن پیوستند ،اما همزمان «بیطرفی نظامی»
خود را حفظ کردند .بهعبارت دیگر آنها پذیرفتند که
در تقابل میان شرق و غرب ،در هیچیک از  2اردوگاه
قرار نگیرند و ســرزمین حائل میان دو طرف باشند.
فنالند پس از شکست در جنگ جهانی دوم ،با فشار
شوروی به ســمت بیطرفی نظامی سوق داده شد؛
بیطرفیای که تا به امروز آن را حفظ کرده اســت.
اکنون اما درگیری میان روســیه و اوکراین ،محافل
سیاسی و اجتماعی  2کشور را نگران امنیت آینده خود
ساخته است .تا چند هفته پیش از آغاز حمله روسیه به
اوکراین ،نظر فنالندیها برای پیوستن به ناتو منفی
بود50 .درصد از مردم این کشور مخالف و 20درصد
آنها موافق پیوستن کشورشــان به ناتو بودند؛ آماری
که با شدت گرفتن جنگ در اوکراین به سرعت تغییر
کرده و رکوردی بیســابقه از حمایت مردمی برای
پیوستن به ناتو را ثبت کرد .به گزارش یورونیوز نتایج
آخرین نظرسنجیها حاکی از آن است که 76درصد
از فنالندیها هماکنون موافق پیوستن کشورشان به
بزرگترین ائتالف نظامی جهان هستند.
روند ایــن تغییر دیــدگاه اما در ســوئد ســرعتی
محســوستر دارد و این کشــور اکنــون متقاضی
پرشورتری برای پیوســتن به ناتو است .سوئد بیش
از 200سال است که عضو هیچ ائتالف نظامی نبوده
و حتــی در دوران جنگ جهانی دوم هم توانســت
بیطرفی خود را حفظ کند ،اما بــا درگرفتن جنگ
اوکراین و تصمیم فنالند برای پیوستن به ناتو ،سوئد
که سالهاست خود را ملزم به عضویت در هیچ ائتالف
نظامی ندیده ،اکنون تصمیم گرفتــه که درصورت
عضویت فنالند ،بالفاصله عضو ناتو شود زیرا در غیر
این صورت خارج از مرزهای ناتو تنها باقی میماند و
باید هزینههای بیشــتری برای دفاع از مرزهای خود
بپردازد.
ناتو و اعضای آن از جملــه آمریکا و انگلیس با آغوش
باز از درخواست ســوئد و فنالند استقبال کردهاند و

وعده دادهاند به ســرعت روند عضویت این دو کشور
به سرانجام خواهد رســید .این ائتالف امیدوار است
پیوستن ســوئد و فنالند که از قبل بهعنوان شرکای
قدرتمند و متحد ناتو شــناخته میشــدند منجر به
افزایــش امنیت و قدرتمندتر شــدن حضور دریایی
ناتو در دریای بالتیک شــود .با ایــن همه درصورت
محقق شدن پیوستن ســوئد و فنالند به ناتو ،باید در
انتظار واکنشهای والدیمیــر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه ماند.
تقابل مسکو و ناتو

پوتین در همــان هفتههای اول هجوم روســیه به
اوکراین هشــدار داده بــود که پیوســتن هریک از
همسایگان هممرز با روســیه ازجمله فنالند به ناتو
میتواند عواقب نظامی امنیتی شدیدی بهدنبال داشته
باشد .مسکو پیش از این تأکید کرده بود که گسترش
ناتو به سمت شرق ،هرگز امنیت اروپا را تقویت نخواهد
کرد .دیمیتری مــدودوف ،معاون رئیس شــورای
امنیت ملی روسیه هم ماه گذشته هشدار داده بود که
درصورت پیوستن فنالند و سوئد به ناتو ،روسیه حضور
خود را در منطقه دریای بالتیک تقویت خواهد کرد.
درحقیقت جنگهایی که روسیه در چند دهه اخیر و
در ماههای اخیر در منطقه شرق اروپا ،در گرجستان
و اوکراین به راه انداخته ،همگی با محوریت عضویت
در ناتو بوده است .مسکو پیش از آغاز حمله اخیرش
به اوکراین ،بارها و بارها از عزم اوکراین برای پیوستن
به ناتو ابراز نگرانی و نســبت به گسترش این ائتالف
نظامی در پشــت مرزهای روســیه ابراز ناخشنودی
کرده بود .با اینهمه بهنظر میآید تداوم دور از انتظار
جنگی که قرار بود مانع از پیوســتن اوکراین به ناتو
شود ،هزینههای هنگفتی برای دو طرف جنگ و کل

جهان به بار آورده و عالوه بر این ،در منصرف کردن
همسایگان روسیه از پیوستن به ناتو هم ناموفق عمل
کرده است .تحلیلگران معتقدند در این شرایط احتمال
اقدام نظامی روسیه درصورت پیوستن فنالند و سوئد
به ناتو بسیار ضعیف است ،زیرا مسکو منابع کافی برای
مدیریت چند جنگ همزمان را در اختیار ندارد .بااین
حال ،مسکو بالفاصله به اخبار مربوط به تمایل فنالند
برای عضویت در ناتو واکنش نشان داده و از برداشتن
قدمهای تالفیجویانه ازجمله «واکنشهای نظامی-
فنی» خبر داده است .از نظر بسیاری از کارشناسان
این تهدید به معنی اســتقرار ســاحهای تاکتیکی
هستهای در نزدیکی مرز روسیه و فنالند خواهد بود.
چرا اوکراین نه؟

اگرچه آمریکا و متحدان غربی این کشــور پیوستن
فنالند و ســوئد را پاســخی کوبنده برای خطاهای
استراتژیک روســیه طی ماههای اخیر میدانند ،اما
تصمیم به پیوستن این دو کشور به ناتو یک پرسش
کلیدی ایجاد میکنــد؛ چرا اوکراین نــه؟ اوکراین
بهعنوان یک دمکراســی پرنقص وفاسد اما همزمان
قهرمان جنگ روســیه و غرب شــناخته میشود.
پس چرا نباید مانند فنالند بتواند به ســرعت به ناتو
بپیوندد؟
برای آمریکا و متحدانشــان بحث پذیرفتن عضویت
فنالند و سوئد و راه ندادن اوکراین به ناتو بحثی کامال
شفاف اســت .این دو کشــور دارای دمکراسیهایی
بینقص و مجهــز به ارتشهایی مدرن هســتند که
با آمریکا و دیگر اعضای ناتــو در برگزاری مانورهای
مشــترک ،زیرنظر گرفتن زیردریاییهای روســیه،
محافظت از کابلهای ارتباطاتــی زیردریا و هدایت
گشــتهای هوایی بر فراز دریای بالتیک همکاری

 1.300کیلومتر

فنالند
روسيه

سوئد
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استكهلم
دريای بالتيك
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مکفارلین ،محور ماجرای ایران-کنترا درگذشت
رابرت مکفارلین ،مشــاور امنیت
ملی رونالد ریگان در ۸۴ســالگی
آمریکا درگذشــت .خانــواده مکفارلین
اعــام کردهاند کــه او روز پنجشــنبه بهعلت
بیماری ریوی درگذشته است.
رابرت مکفارلین بین ســالهای  1983تا 1985
مشاور امنیت ملی دولت دونالد ریگان بود اما پس از
افشای عملیاتی محرمانه که به ماجرای ایران-کنترا
معروف شد ،برای همیشــه از صحنه سیاست
آمریکا کنار رفت .در ماجــرای ایران-کنترا
فاش شــد که دولت ریگان در ســال۱۹۸۵

بهطور پنهانی به ایران کــه در حال جنگ با عراق
بود ،اسلحه فروخته تا ایران برای آزادی نیروهای
آمریکایی که در دســت حزباهلل لبنــان بودند،
تالش کند .پول حاصل از فروش این ســاحها ،به
مخالفان دولت چپگرای نیکاراگوئه موســوم به
ساندینیستها داده شد .مخالفان دولت نظامی و
سوسیالیست نیکاراگوئه گروههای مسلحی بودند
که به نام کنتراها شــناخته میشــدند .آن زمان،
کنگره آمریکا هم مخالف فروش اسلحه به ایران بود
و هم مخالف کمک مالی به کنتراهای نیکاراگوئه.
هرگز مشخص نشد که چه فرد یا گروهی ماجرای

عملیات انجامشده از ســوی دولت ریگان را فاش
کرد ،اما مکفارلیــن بهعنوان یکی از عوامل اصلی
این عملیات در دادگاه محاکمه شد و اعتراف کرد
که به کنگره دروغ گفته اســت .گفته میشود که
سازمان سیا در افشای این ماجرا نقش داشته است.
مکفارلین آنقدر تحتتأثیر این رسوایی سیاسی
بود که در سال ۱۹۸۷در خانهاش با خوردن قرص
خودکشــی کرد .با اقدام فوری همســرش ،او به
بیمارســتان منتقل شــد و زنده ماند .در ماجرای
ایران-کنترا ،شــماری از نیروهــای آمریکایی با
وساطت ایران از سوی حزباهلل آزاد شدند.

دارند .به بیانی دیگر،فنالند و ســوئد تا به امروز از هر
منظری شرکای حقیقی اما غیررسمی ناتو بودهاند.
درمقابل این دو کشور ،اوکراین قرار دارد که زمانی در
ساختار امنیتی اتحاد جماهیر شوروی نقشی کلیدی
داشته است؛ اتحادی که پوتین اکنون در تالش است
دستکم بخشــی از آن را احیا کند .اوکراین 3سال
پیش قانون اساســی خود را بهخاطر پیوستن به ناتو
تغییر داد ،اما نظام سیاسی این کشور از نظر اعضای
ناتو تا حدی فاســد و فاقد نهادهای دمکراتیک است
که عضویت آن احتماال سالها و چه بسا دههها زمان
میبرد .از ســویی دیگر اعضای کلیدی ناتو ازجمله
فرانسه و آلمان آشکارا علیه عضویت اوکراین در این
ائتالف موضع گرفتهاند .این موضعگیری با درگیری
اوکراین در جنگ ،قویتر شد ،زیرا درصورت عضویت
اوکراین در ناتو تمامی اعضــای این ائتالف باید علیه
روسیه درگیر جنگ میشدند .وضعیتی که جو بایدن
رئیسجمهور آمریکا علنا اعالم کــرده باید از درگیر
شدن در آن اجتناب کرد.
ولودیمیر زلینسکی ،رئیسجمهور اوکراین ،هماکنون
با آگاهی از این وضعیت ،دســت از ســماجت برای
عضویت در ناتو برداشــته اســت .با تشدید حمالت
روســیه ،او طی هفتههای اخیر بارهــا اعالم کرده
درصورتی که روســیه برای همیشه به جنگ خاتمه
دهــد ،اوکراین هماعــام بیطرفــی خواهد کرد؛
اظهاراتی که اگرچــه مانع تداوم جنگ نشــده،اما
موجب راحتی خیال آمریکا از عدمآغاز جنگ جهانی
سوم شده است.
ساز مخالفترکیه

در روزهای اخیر هم ه نگاهها به مسکو و سیاستمداران
روس و واکنش آنهــا به خبرهــای عضویت فنالند
و ســوئد در ناتو بوده اســت ،دیروز اما رجب طیب
اردوغــان ،رئیسجمهور ترکیه ،از آنکارا خبرســاز
شــد .او اعالم کرد که از عضویت این دو کشــور در
ناتو پشــتیبانی نخواهد کرد .ترکیه در شــرایطی با
عضویت فنالند و ســوئد مخالفت کرده اســت که
چشم امید روســیه برای ســنگاندازی در فرایند
عضویت این دو کشور بهسوی ویکتور اوربان ،همتای
مجارســتانی خود در اتحادیه اروپا بود .اردوغان در
توضیح این تصمیــم خود گفته که نســبت به این
دو کشور اســکاندیناوی دیدگاه مثبتی ندارد و آنها
را «النه سازمانهای تروریســتی» میداند .ترکیه
تاکنون بارها سوئد و دیگر کشورهای اروپای غربی را
بهخاطر کمکهایشان به اشخاص و سازمانهایی که
آنکارا آنها را تروریست تلقی میکند ،ازجمله حزب
کارگران کردســتان (پکک) ،یــگان مدافع خلق
یپگ) و طرفداران فتحاهلل گولن
سوریه-کردستان ( 
مورد انتقاد قرار داده است .آنکارا گولن و طرفدارانش
را در ســال 2016به تالش برای کودتا علیه دولت
متهم کرد .رویکرد ترکیه میتواند مشکالت زیادی را
برسر راه سوئد و فنالند قرار دهد زیرا برای عضویت در
ناتو ،باید تمامی 30عضو کنونی این ائتالف موافقت
خود را اعالم کنند .ترکیه معتقد است پذیرفتن یونان
به عضویت ناتو هم اقدامی اشــتباه بوده و ناتو نباید
اکنون این اشتباه را تکرار کند.

خبر

شولتز :مواضع پوتین تغییری
نکرده است
اوالف شــولتز ،صدراعظم آلمــان ،یک روز پس
از تماس تلفنی با والدیمیــر پوتین گفت که در
گفتوگوی انجام شــده هیچ تغییری در رویکرد
و مواضــع رئیسجمهور روســیه در قبال جنگ
اوکراین ندیده است .به گزارش دویچهوله ،شولتز
گفت که در مکالمه ۷۵دقیقــهای خود با پوتین
از او خواســته که راهحلی دیپلماتیک برای حل
مناقشه اوکراین پیدا کند .صدراعظم آلمان تأکید
کرد که معتقد است که روسیه به اهداف نظامی
اولیه خود در اوکراین نرســیده است .او مواضع
ناتو در جنــگ اوکراین را هم ســتود و گفت ناتو
نهتنها عقبنشــینی نکرده بلکه نیروهای خود را
در منطقه مســتقر و یکپارچگی خود را تقویت
کرده است .صدراعظم آلمان همچنین بار دیگر
از عضویت فنالند و ســوئد در ناتو حمایت کرد.
بهگفته او ارتش روسیه بیشتر از دوران ۱۰ساله
اشغال افغانستان توسط شوروی متحمل تلفات
شده است .شولتز تأکید کرد که پوتین باید متوجه
شــود که در شــرایط فعلی تنها راه خروج از این
وضعیت دستیابی به تفاهم با اوکراین است .او به
صراحت گفت که این توافق اما نمیتواند یک صلح
دیکته شده از سوی مسکو باشد .صدراعظم آلمان
قبل و بعد از حمله روسیه به اوکراین چندین بار با
پوتین تلفنی گفتوگو کرده اما تاکنون تغییری
در رویکرد و مواضع پوتین بهوجود نیامده است.

کیوسک

روزنامه گاردین [انگلیس]

حمله به تابوت شیرین ابوعاقله
روزنامه گاردین جزو معدود روزنامههای غربی اســت
که تصویر حمله نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به
مراسم تشییع پیکر شیرین ابوعاقله ،خبرنگار فلسطینی
شبکه تلویزیونی الجزیره را در صفحه اول خود منتشر
کرده است .خبرنگار 51ساله الجزیره ،روز چهارشنبه
به ضرب گلوله ارتش اسرائیل به شهادت رسید .حمله
نیروهای صهیونیستی به تابوت شیرین ابوعاقله از سوی
بسیاری از کشورها و همچنین ســازمان ملل محکوم
شده است .دولت بایدن نیز بهخاطر این اقدام به تل آویو
اعتراض کرده است.
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گرينويچ

شکایت از نداشتن نوه

نگاه

چاپ :همشهري

همشهريw w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

تلفن48075000 :

سايت روزنامهn e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

دُر ّ دریای َ
دری

حمیدرضا مح ّمدی
روزنامهنگار

بیش از هزار سال اســت که ابیات بلند شاهنامه
حکیم توس را در خانهها و مجامع و محافل آرام
یا به آواز میخوانند و اغلب مردم این سرزمین با
آن کتابِ با ارج و سراینده خردمند و آیندهنگ ِر آن
آشــنایی دارند ،و در کتب ادب و تاریخ و تذکره
نامش را ِ
ثبت جاویدی دادهاند.
سیدمحمد دبیرسیاقی

اوتاراکند :زوج ســالمندی در هنــد در دادگاه علیه فرزند
خود ،روی جایگاه شاکی نشســتهاند تا از وی بهخاطر نداشتن
فرزند و محروم کردن آنها از داشــتن نوه شــکایت کنند .آنها
به شکایت بسندهنکردند و درخواســت 650هزار دالر غرامت
هم دارند .به گزارش آدیتیســنترال ،ادله آنها در دادگاه برای
چنین درخواست شگفت و البته دالری ،هزینهای بود که برای
ازدواج پسرشان داده بودند و افزون بر این هزینههای دانشگاه
و دبیرستان او را هم بهصورت مستند فاکتور کرده و به دادگاه
ارائه دادند .آنها در ادامه لطمههای روانی که بابت محروم شدن
از داشتن نوه و ناامیدشدن از آیندهشان به آنها تحمیل شده را
پیش کشیدند .حتی این بخش از ادعای آنها هم بدون مستندات
قابل ارائه به دادگاه نبود و روانشناسی لطمههای روانی آنها را در
برگهای تایید کرده بود .هرچند این پرونده شــگفتانگیزترین
در نوع خود نبود و پیش از این پرونده شکایت از پسر 30ساله
برای جدا نشدن از والدین ،شکایت از فرزند 41ساله برای اصرار
بر دریافت کمکمالی از والدین هم مطرح بوده است.

زبان فارســی با قلم فرزند توس جان گرفت و پا
گرفت .او در زمانی دســت به آفرینش شاهکار
خود زد که ایــن زبان میرفت تا بــه محاق رود
پس سیســال
اما ّ
جد و جهدش کارگر افتاد و از ِ
ذوقآزمایی به خلق «شاهنامه»ای منجر شد که

اول آخر

نه تنهازبان فارســی ،که قوم ایرانی را زنده کرد.

حکیم ابوالقاسم فردوسی فرزند برومند ایران بود
و چنان دل در گرو وطن داشت که مقابل سلطان
غزنی سر خم نکرد و حتی خا نومان خود را از کف
داد تا بهمنظور نظرش برسد .او اهل ایرانی که بود
میرفت تا بسان مصر و دیگر ممالک ،زبان بومی
خود را از دســت دهد اما او ماند و زبان فارسی از
قفایش ماند .اگرچه در سدههای بعدتر مهمترین
آثار نظم و نثر فارســی چون گلستان و بوستان
ســعدی شــیرازی ،پنجگنج نظامی گنجهای،
رباعیات خیام نیشابوری ،دیوان حافظ شیرازی،
تذکرهاالولیــا و منطقالطیر عطار نیشــابوری و
مثنوی معنــوی مولوی بلخی پدیــد آمدند اما
هیچیک به جایگاه و پایگاه شــاهنامه در پایایی
و مانایی زبان فارسی دســت نیافتند .منظومه
فردوسی در یکی از حساسترین برهههای تاریخ
زبان فارسی به منصه ظهور رسید؛ روزگاری که

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

موج ایرانیستیزی و فارســیگریزی به روندی
فزاینده مبدل شده بود و او از این رهگذر توانست
در تحکیم و تثبیت آن بکوشد زیرا دیگر نمادهای
فارسیزبان وقتی عرضه شدند که این زبان ق ّوت
و قدرت خود را بازیافته بود .اما شاهنامه تنها در
حفظ زبان فارســی نقش ممتازی ایفا نکرد که
خود را به میــان افواه و افکار تمام اقشــار مردم
طی این هزارســال برد؛ هم در مکتبخانهها و
بعد ،مدرسهها تدریس شد ،هم در زورخانهها و
قهوهخانهها خوانده شد و با این اسباب یاریگر
زبان فارسی شد .افزون بر این ،در آیینهای جشن
و ســوگ ،در هنگام تولد کودکان ،موقع ادعیه و
مناقبخوانی ،ورزش و شکار و البته در مثلها و
متلها ،در همه و همه ،ر ّد پای شاهنامه را میتوان
یافت که شاید دیگر آثار زبان فارسی  -که البته در
ادبیات جهان همه بیمثالاند  -هیچگاه به چنین
و چنان مرتبتی نرسیده باشــند .این مصادیق و
معاییر را اگر کنار هم نهیم ،درمییابیم که حکیم
توس با این ُد ّر دریای َدری ،چه یادگا ِر ماندگاری
برای زبان فارسی به جای گذاشته است و نامش و
یادش ،تا همیشه بر تارک آن میدرخشد.

زیرپل خواب های دهلی نو -هند عکس :گاردین

رانندگی روی پلههای باستانی

رم :مردی اهل عربستان ســعودی پس از اینکه با
یک خودروی مازراتی وارد محوطهای باستانی شد و
روی پلههای آن رانندگی کرد ،توسط پلیس متوقف
و سپس دستگیر شد .البته ماجرا به همینجا ختم
نشد و پلههایی که حتی توسط تمدنهای دیگر در
2هزار سال پیش تخریب نشده بود توسط او تخریب
شــدند .به گزارش ســیانان ،خودروی این مرد
37ساله اجارهای بود و بهگفته پلیس ،او در حالت
غیرعادی نبود و در شــرایطی کامال عادی تصمیم
گرفته بود با خودرو از روی ایــن پلههای تاریخی
میانبر بزند و چند دقیقهای زودتر به مقصد برسد.
ســنگهای این پلهها از جنس سنگ مرمر بود و با
وجود این لبه برخی از آنها شکسته است .در سال
2015میالدی تعمیر چند قطعه از این پلهها معادل
یک میلیون و 600هزار دالر آمریــکا برای ایتالیا
هزینه بر جای گذاشت.

نخستین مرکز هن ر دیجیتال

ریاض :نخســتین مرکز آموزش تخصصی هنرهای دیجیتال
بهزودی در عربستان سعودی افتتاح میشود .براساس گزارش
خبرگزاری عربستان سعودی «اسپیای» ( ،)SPAنخستین
مرکز آمــوزش تخصصی هنرهای دیجیتال بــه نام آیندگان
هنر دیریه ( )Diriyah Art Futuresبهزودی در ســرزمین
پادشاهی عربستان ســعودی آغاز بهکار میکند .اداره توسعه
دروازه دیریه «دیجیدیای» ( )DGDAدر حاشیه نمایشگاه
بازار سفر عربی اعالم کرد که «نمایشــگاه هنر آینده دیریه،
پروژهای مشترک با وزارت فرهنگ این کشور است و پیشبینی
میشود تا سال آینده به پایان برسد و نخستین شبکه جهانی
هنر و نوآوری در زمینه هنرهای دیجیتال ،هوش مصنوعی و
فناوریهای نوین را رقم بزند .همکاری دو نهاد توسعه دروازه
دیریه و وزارت بازرگانی به توسعه یک موز ه الگو منجر میشود
که برای پیوند با جهان پلهایــی فرهنگی و ارتباطی خواهد
زد ».مرکز آموزشــی آیندگان هنر دیریه در فضایی بیش از
۱۰هزار مترمربع در دل کویر و بهعنوان موزهای الگو برای هزاره
سوم ساخته میشود و به تازهترین فناوریهای ساخت وسایل
و ابزار موردنیاز هنرمندان نوظهور مجهز خواهد بود .عالوه بر
همه اینها ،این آموزشگاه بزرگ کتابخانه ،فروشگاه و مرکزی
به نام خانه هنرمندان را برای عالقهمندان فراهم میآورد.

در مقابــل ورزشهایی مثل
جواد نصرتی
اســکی و تنیــس و حتــی
بســکتبال که ورزش برخوردارها و نخبهها خوانده
میشــود ،دویدن را کامال خلقــی و ورزش تودهها
میدانند .در نــگاه اول بهنظر میرســد که دویدن
تجهیزات و تاسیسات زیربنایی خاصی نمیخواهد و
هر کسی که دو پا و ذهنی قوی داشته باشد ،میتواند
دویدن را شــروع کند .اما ماجرا ،اینقدر هم ســاده
نیســت .وقتی کمی در دویدن پیــش برویم و نوبت
به خرید تجهیزات و پوشــاک مناسب مطرح شود،
ممکن اســت گزاره «دویدن ورزش ســاده و ارزانی
است» به چالش کشیده شــود .اینبار که یک دونده
را دیدید ،دقیقتر براندازش کنید و متوجه خواهید
شــد که تقریبا هرچه بر تن و دســت و پای اوست،
با تجهیزات و پوشــاک ورزشهای دیگر فرق دارد.
دوندهها ،لباسهای مخصوص خودشان را دارند ،چه
در تابستان ،و چه در زمستان .شلوارک دوندهها ،بسیار
سبک هستند و طوری تولید شدهاند که هوا از بافت
آنها عبور کند ،همینطور تیشرتهای آنها .لباسها ،تا
آنجا که میشود سبک شدهاند و هوا
در آنها گردش دارد .فکرش را بکنید
یک دونــده ماراتــن غیرحرفهای،
باید  4تا 5ســاعت با همان لباسها
بدود .پس بهتر است تا میشود
لباسها سبک باشــد و بهخاطر
عرقکردن ،سنگین نشوند .بدون
عینک مخصوص در روزهای آفتابی،
دویدن سخت اســت و بهتر است که
کاله نقابدار سبکی هم در دویدنهای
بسیار بلند در چنین روزهایی داشته
باشیم .اینها تازه برای تابستان است،
در زمســتانها ،داشــتن لباسهای
گرم و چسبان زیر شــلوار و تیشرت
از واجبات است .بعد نوبت کاپشنهای
فوقسبک برای روزهای سرد و بارانی

میرسد .تقریبا همه دوندهها ،باید زمان دویدنشان را
ثبت کنند و اینجاست که ساعتهای ورزشی هم به
تجهیزات ضروری اضافه میشوند؛ از مدلهای ارزان
ن تومانی گرفته تا ساعتهای بسیار
حدود یک میلیو 
حرفهای چند ده میلیونتومانی و بیشتر از آن .و البته
که دویدن بدون کفش مناسب ،نوعی خودکشی است.
همه اینها یعنی اینکه اگــر یک دونده ،در دام خرید
دائمی تجیهزات و لباسهای دو بیفتد،هرگز خالص
نخواهد شــد .محصوالت از برندهای مختلف چنان
متنوع هســتند و چنان روزبهروز نو میشــوند که
میتوانند همیشه آدم را خریدار نگه دارند .بسیاری
میگویند این روحیه مصرفی ،در تضاد با روح ورزش
و بهخصوص دویدن است .در یک دهه اخیر ،بسیاری
به دویدن با پای برهنه ،عادت بســیار قدیمی بشر
برگشــتهاند و اینطــور میگویند که مــا برای این
مدل دویدن زاده شــدهایم و تجهیزات و لباسهای
رنگ به رنگ ،فریب دنیای ســرمایهداری اســت .با
این حال ،فعال ایــن مدل دویدن ،چنــدان فراگیر
نشــده اســت و دوندهها ،همچنان به کفش خوب
نیاز دارند .ما برای شــروع دویدن ،بیشتر از هرچیز،
به یک کفش خوب کــه جلوی مصدومشــدنمان
را بگیرد ،نیــاز داریــم .رکوردهایمان را هم
میتوانیم با اپلیکیشنهای ورزشیای که
در موبایلهایمــان نصب میکنیم ،ثبت
کنیم و برای خرید ساعت هزینه نکنیم.
اینکه بعــدا دلمان بخواهــد لباسهای
مخصوص بخریــم یا نــه ،بهخودمان و
جیبمــان بســتگی دارد .دوندهها ،وقتی
زمان زیادی را به ایــن کار ادامه میدهند،
معموال با عالقه برای خودشــان
لباس و تجهیزات میخرند ،چون
برای کاری هزینه میکنند که
عاشقش هستند.

عدد خبر
سالمرگ
تقويم /

محیالدین معاصر
وقتــی محمدمهــدی
محیالدین الهیقمشهای
نان و کاسه ماستی توی
دســتمالش میگذاشت
که از قمشــه (شهرضا)
پیاده راه بیفتد بهسمت
اصفهان بــرای تحصیل
در مدرســه صدربرود،
البد نمیدانست که یک
روز پســرش سخنران
معروفی میشــود و همه ایرانیان را با مرحوم پدر آشنا
خواهد کرد.
محمد مهدی یک ســالی را در اصفهان ماند و بعد راه
افتاد به سمت مشهد تا آنجا تحصیالتش را ادامه بدهد.
در همان سالهای اول طلبگی در مشهد ،شبی خواب
میبیند که از مشهد به طرف تهران میرود و سیدحسن
مدرس را دستگیر کردهاند و به طرف مشهد میبرند .در
راه به یکدیگر برخورد میکننــد و مدرس کتابی را که
در دست داشته ،به او میدهد و میگوید «:ما را تبعید
کردهاند ،شــما این را بگیرید و بروید جای من درس
بدهید ».همان شب که از خواب بیدار میشود .با خودش
میگوید« :اگر خواب پریشان است ،همین است .ما کجا
و شــخصیتی مبارز و عالم چون مدرس کجا» .سالها
میگذرد .محمد مهدی تصمیم میگیرد برای استفاده از
استادان قم و نجف ،به این شهرها برود .در راه این سفر
است که به مدرسه سپهساالر در تهران وارد میشود،
مدرس را همان جا میبیند .وقتی که به مدرس معرفیاش
میکنند ،مدرس میگوید « :الزم نیست ایشان را معرفی
کنید ،چون پدربزرگ همین شخص ،امکانات مادی مرا
فراهم آورد و برای تعلیم و تعلم از قمشــه به اصفهان
فرستاد» .همین میشود که دوســتی محمد مهدی و
مدرس عمیق میشــود و همان جا در تهران میماند.
چند سال بعد رضاخان ،مدرس و دوستانش را دستگیر
میکند .بعد از تبعید مــدرس ،محمدمهدی هم آزاد
میشود .بعد از آزادی ،طالب مدرسه سپهساالر جمع
میشــوند و کتابی را به او میدهند و میگویند «:آقای
مدرس این کتاب را برای مــا تدریس میکرد ،بقیهاش
با شما».
دانشگاه که تاسیس شد ،مدرســه سپهساالر هم شد
دانشــکده معقول و منقول .توی دانشگاه محمد مهدی
الهی قمشــهای ،منطق ،حکمت و ادبیات درس میداد.
همزمان کتاب «توحید هوشــمندان» را هم نوشــت و
دکترایش را از دانشکده گرفت .او نخستین کسی است که
قرآن را برخالف قدما که ترجمه تحتالفظی میکردند ،به
زبان فارسی روان و سلیس ترجمه کرد ،بدون آنکه دخل
و تصرفی در اصل معنا شود .محمدمهدی الهی قمشهای
25اردیبهشت 1352از دنیا میرود و پس از مرگ پیکرش
در وادیالسالم قم به خاک سپرده میشود.

بوکمارک

از دو که حرف میزنیم

دویدن ارزان یا سرمایهداری؟

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

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

ملکوت
خانــهام را رنگروغن میزنم ،صبحهــا زود از
بهرام صادقی
خواب بلند میشوم ،دندانهایم را مرتب مسواک
میکنم ،به این ترتیب قطره ناچیزی میشوم در این دریای بزرگ ،در این
اقیانوس یکسان و یکرنگی که اســمش اجتماع آدمها است .یکی مثل آنها
میشوم با همان عالقهها و عادات و آداب ،هرچند که حقیر و پوچ و احمقانه
باشند و با آنکه خودم آنها را صدها بار به مسخره گرفتهام .اکنون من میان
زمین و آسمان معلق ماندهام ،تنها هســتم و به جایی و کسی تعلق ندارم و
این ب ه جای آنکه برایم فخر و غروری بیاورد رنجم میدهد .ممکن است حاال
افکارم خیلی عالی باشند ،آدم واقعبینی باشم که همهچیزهای باطل و پوچ
را احساس کرده و ممکن است کسی باشم غیر از میلیونها نفر مردم عادی.
همینهاست که عذابم میدهد و بهنظرم پوچتر و ابلهانهتر از هر چیز میآید.

دیالوگ

ویل هانتینگ نابغه
«من با خوندن چندتــا کتاب المصب نمیتونم
گاس ون سنت
درباره تو بفهمم و بشناسمت .تا زمانی که خودت
نخوای درباره افکارت و اینکه چهکسی هستی حرف بزنی من هیچی نمیتونم
بفهمم ازت .و من استقبال میکنم از این قضیه ،از اینکه سفره دلت رو باز کنی
و حرف بزنی .ولی تو دلت نمیخواد همچی کاری کنی مگه نه رفیق؟ چون
وحشت داری که ممکنه چه چیزایی بگی».

آخر مصور

فراخوان
بی تعارف و تکلف  ،مثل همین متن کوتاهی که می بینید .ما منتظریم
تا نوشتههایتان درباره مسائل روزمره ،مشکالت و دغدغه هایتان را
برای ما ارسال کنید .اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ
س با شماره  23023636بگیرید تا برای
است .متن یا طرح تان که آماده شــد یک تما 
رساندنش به ما  ،راهنمایی تان کنیم.

هنرمند بريتانيايي پتكرينر در اين اثر به نام آسماني(  )Celestialبه مرگ شرین ابوعاقله،
خبرنگار شبکه الجزیره پرداخته است.

یکشنبه

باشگاه
نویسندگان

روزی که فراموشاش نمیکنیم
سیدجواد رسولی

کارشناس رسانه

امروز در تقویم میــادی روز 15ماه
میاســت .این روز را «روز نکبت»
نام گذاشتهاند؛ نکبتی که به واسطه تولد یکباره دولتی نامشروع
به نام اسرائیل در سال 1948دامن مردمان سرزمین فلسطین را
گرفت و صدها هزار نفر را آواره کــرد؛ نکبتی که برندگان جنگ
جهانی دوم نصیب کشــوری کردند که تا پیش از آن مستعمره
و تحتالحمایه انگلســتان بود؛ نکبتی که دلیلش «هدیه دادن»
سرزمینی به نام فلسطین به گروهی ایدئولوژیک و نژادپرست به نام
جنبش صهیونیسم بود .از این روز است که مصیبت آغاز میشود
و تا امروز ادامه مییابد.
به خاطر داشتن و روایت کردن این روز مهم است؛ زیرا این روایت
اشغال و تصرف و آواره کردن ،روایتی است که گروه صهیونیست
حاکم بر این ســرزمین نمیخواهد شنیده شــود .مهم است که
درباره این حضور و این اشــغال ناگهانی و همه جنایتهایی که
بهدنبال آن آمدند حرف بزنیم .روایت نکبت نباید فراموش شود
چون هزینه زیادی برای فراموششدنش خرج کردهاند .قرار نیست
کسی به مبدا برگردد و سؤال کند آنچه امروز در جهان «اسرائیل»
مینامندش چگونه متولد شــده اســت .این خاطره قرار است از
حافظهها پاک شود .قرار است جایش را چیزهای دیگری بگیرند.
قرار است تقصیر خود فلسطینیها باشد .قرار است اینگونه وانمود
شود که این کشور عجیبالخلقه از همیشه وجود داشته است .قرار
است کسی به ذهنش هم نرسد که از تولد آن سؤال کند یا نکبت
ایجاد آن را بهخاطر آورد.
داستان نکبت را باید هر سال بهخاطر آورد و باید درباره آن حرف
زد ،خواند ،پژوهــش کرد و برای دیگران بازگو کرد .باید نوشــت
که در آن ســال نحس 1948نزدیک به 700هزار ســاکن بومی
کشور فلسطین آواره شدند .آنها را از روستاهایشان بیرون کردند.
120روستا از 530روستای کشــور فلسطین تخلیه شدند؛ با زور
اسلحه ،با تهدید ،با قتل عام و با تخریب خانهها بر سر ساکنانش.
باید از «قبیه التحا»« ،قبیه الفوقا»« ،خربت الراس» «ابو شوشه»،
«کفرین»« ،ابو زریق»« ،منســی» و دهها روســتای اشــغال و
تخریب شده ســخن گفت .باید روایت آوارگان این روستاها که
به ناچار پا به جاده گذاشــتند و بهســوی جنین به راه افتادند را
بازگو کرد .روز نکبت ،آغاز داستانی تلخ و غمگین در تاریخ بشری
است که میکوشند تا فراموش شود؛ زیرا تنها چیزی که از سوی
صهیونیستها و به کمک جریان اصلی رسانهای در جهان قرار است
مدام تکرار و به یاد آورده شود ،روایت هولوکاست است .هولوکاست
نازیها باید مدام تکرار شــود و به یاد آورده شود تا همگان روایت
هولوکاست صهیونیستها را که از روز نکبت آغاز شده فراموش
کنند .حاال که نمایشگاه کتاب تهران هم به پاست و زمان خوبی
برای خرید کردن است ،بد نیست در روز نکبت امسال به یکی از
بهترین کتابهایی که با نثر روان و با دقت بسیار باال تاریخ شکل
گرفتن صهیونیسم را از سالها پیش از روز نکبت تا سالها پس از
آن روایت میکند معرفی کنم :کتاب «متاستاز اسرائیل» نوشته
کورش علیانی و چاپ شده توسط انتشــارات جامجم؛ کتابی که
داستان هولناک ظهور پدیده صهیونیسم و وجود نامشروعش را
با دادههای فراوان تاریخی تعریــف میکند؛ کتابی که خواندنش
پاسخی به این پرســش اســت که چرا نباید هرگز روز نکبت را
فراموش کرد.

دغدغه

امان از بیآبی
فاطمه عباسی
طي 2هفته اخیر ،بعد از گذشت ماه گرم و بیآب فروردین و
نیمی از اردیبهشت ،باالخره آســمان سخاوت به خرج داد و
چهره قدیمی بهار با رگبارهای گاه و بیگاهش نمایان شــد.
با این همه اما هنوز اوضاع ســدهای کشــور بحرانی است و
مشکل کمبود آب همچنان پابرجاست .بارندگیهای اخیر
هم نتوانست جبران بیآبیهای ماههای گذشته را بکند و تنها
۵۳درصد از مخازن سدهای کشور پر شده و هنوز ۴۷درصد
آن خالی است.
با توجه به ســدهای خالــی ،تاالبهای خشــک ،رودهای
بیرمق ،افت شــدید آبهای زیرزمینی ،فرونشســت ،گرد
و غبــار ،بیابانزایی ،آتشســوزی و مرگ جانــداران ،باید
اعتراف کرد که کشــور ما دچار ورشکستگی آبی شده است.
یعنی چه باران ببارد و چه نبارد ،مــا آب کم میآوریم .چرا؟
چون خرجمان(مصرف آب) بیشــتر از دخلمان(میزان آب
تجدیدپذیر) است .وقتی کم میآوریم هم از پساندازمان(آب
زیرزمینی) میخوریم .بنابراین نمیتوان همه مشکالت بخش
آب را بر گردن خشکسالی و تغییر اقلیم انداخت و بخش عمده
این مشــکالت به دلیل مدیریت غلط در حوزه آب است .بد
نیست بدانید که همین طرحهای سدسازی متعدد و هزینهبر
در برخی استانهای کشــور ،بدون توجه به اقتضائات آب و
هوایی و ســاختار خاک ،خود موجب از دست رفتن بخشی
از ذخایر آب به دنبال وقوع تبخیر شــده است .حفر چاههای
متعدد ،فرونشست زمین را در پی داشــته و ندادن حقابه به
تاالبها ،گرد و غبار و ریزگردها را به سمت شهرها روانه کرده
است .بههرحال ایران با دارا بودن فقط یکسوم میانگین بارش
در سطح دنیا ،کشوری خشک و کمآب محسوب میشود اما
گذر از آنچه امروز بهعنوان بحران خشکســالی و تغییر اقلیم
مطرح است ،نیازمند مدیریت درســت ،اصالح ساختارها و
بهروزرســانی راهکارهای بومی و قدیمی در مدیریت منابع
آب در کشور است .بهروز کردن شیوههای آبیاری و مدیریت
منابع آب اصل فراموششدهای است که این روزها با توجه به
وضعیت منابع آبی باید به آن توجه شود و اگر به سمت این اصل
حرکت نشود ،کمآبی بهعنوان یک چالش جدی برای آیندگان
تداوم خواهد داشــت و مانع از تحقق طرحهای توسعهای در
بخشهای مختلف خواهد شد.

پاسخگویی و شفافیت
پیشنیاز طرح اصالح اقتصادی

گام نخست مدیریت توزیع عادالنه یارانهها روندی
است که در آینده اثرات مثبت آن بیشتردیده میشود

سایت مورد نظر چرا
در دسترس نیست ؟

آرامش خرید در ترهبار

با راهکارهای ساده فنی میتوان مشکل از دسترس
خارج شدن سایتهای دولتی را رفع کرد
11

10

عددبازی

گزارش همشهری از وضعیت عرضه کاالهای
اساسی با قیمتهای جدید در تعدادی
از میادین میوه و ترهبار تهران

یادداشت

یکشنبه 25اردیبهشت 13 1401شوال  1443سالسیام شـماره8496

10هزار
کودک هماکنون در
شیرخوارگاهها و مراکز
شبانهروزی نگهداری
از کودکان بیسرپرست
و فاقد سرپرست مؤثر
زندگی میکنند.

80میلیون نفر
تخمین حدودی جمعیت
کشور ایران طبق
سرشماری سال1395
است.
عکس :همشهری /جعفر کبوتری

نگاهی به زندگی جمعی در مراکز شبانهروزی شیرخوارگاهها ،خانه سالمندان و مراکز شبانهروزی نگهداری از نوجوانان فاقد سرپرست
گزارش

مرضیه موسوی
روزنامهنگار

شیرخوارگاهها ،مراکز شــبانهروزی تحت
حمایت بهزیستی برای نگهداری از نوجوانان،
مراکز نگهداری از معلوالن و مراکز سالمندان
ازجمله مراکزی هستند که روح زندگی جمعی
در آنها جریان دارد؛ زندگیای که شــانس
تجربههای خصوصی و داشتن حریم شخصی
در آن کمرنگتر است .اگر پای درددل افرادی
که در این مراکز شبانهروزی زندگی میکنند
یا مددکاران و داوطلبانــی که در این مراکز
مشغول فعالیتند بنشینید ،جزئیاتی از زندگی
روزمره را مثال میزنند که جایشان در زندگی
در آسایشگاهها خالی اســت .جزئیاتی که
میتوانند تأثیر عمیقی روی کودکی و نوجوانی
افراد بگذارند و اغلبشــان ختم میشود به
نداشتن اتاقی از آن خود.
زندگی در شیرخوارگاه

«بچههای شیرخوارگاه ســؤاالتی از من و دیگر
مربیان میپرســند که گاهی جــواب دادن به
آن برایمان سخت اســت .مثال میپرسند خونه
چــه جوریه؟ هروقــت بخواهیــد تلویزیون رو
روشن میکنید؟» شیرین 32ســالش است و
سالهاست بهعنوان مربی داوطلب ،ماهی یکبار
به شیرخوارگاهها میرود و با بچههای  3تا  6سال
این مراکز بازی میکند .کنجــکاوی بچههای
شــیرخوارگاه درباره زندگی بیرون از دیوارهای
این مراکز را مهمترین چالشهای ذهنی کودکان
ساکن در شــیرخوارگاهها میداند و میگوید:
«زندگــی جمعی در شــیرخوارگاهها که تحت
نظارت و مدیریت مســتقیم سازمان بهزیستی
هستند ،ویژگیهای خاص خود را دارد .در این
مراکز قوانین طوری تعریف شدهاند که بیشترین
مراقبت از کودک انجام شــود .به بیماریهای
کودکان رسیدگی میشود و رعایت نظافت بسیار
مهم اســت .اما مثل هر زندگی جمعی دیگری،
بچهها در این مراکز از داشــتن زندگی فردی و
شخصی محروم هستند».
خوابگاه ،ســالنی با تختهای متعدد که ســر
ساعت در آن اعالم خاموشی میشود و صبح زود،
قبل از تعویض شــیفت مربیها بیدارباش اعالم
میشود؛ لباسهای بچهها باید تعویض شوند و
به رختشورخانه بروند .همه به سالن غذاخوری
میرونــد و بعــد از صبحانه ،کارهــای روزمره
همیشگی آغاز میشود .شیرین میگوید« :هیچ
بچهای در شیرخوارگاهها ،لباس مخصوص بهخود
را ندارد؛ لباس بچهها هر روز عوض میشود و بعد
از ضدعفونی و شسته شدن ،براساس سایزبندی
دوباره بر تن بچهها میشــود .حتما دیدهاید که
بچهها عاشــق طرح روی لباسی شوند و دلشان
بخواهد هر روز همان لباس را بر تن کنند ،اما در
شیرخوارگاهها چیزی به نام مالکیت وجود ندارد
و لباســی که بچهای یک روز دلبستهاش شده،

احتماال فردا بر تن کودک دیگری است».
اسباببازیها ،وسایلی عمومی هستند که در اتاق
بازی همه با هم از آنها استفاده میکنند .زندگی
جمعی در شــیرخوارگاهها و مراکز نگهداری از
کودکان ،حســرتهای کوچک اما عمیقی در
دل بچهها میکارد .شیرین میگوید« :به یکی
از بچههایی که به مهد کــودک میرفت ،چند
برچســب کارتونی دادم .هدیه بسیار کمارزشی
بود .اما میدیدم که از داشــتن آن چه ذوقی در
چشمانش میدرخشــید؛ این بچه چیزی را در
اختیار داشت که دیگران نداشــتند و منحصر
بهخود او بود .بارها به چشم دیدهام که حتی یک
شکالت کوچک ،برای بچهها چقدر با ارزشتر از
تغذیه پر و پیمانی است که هر روز با خود به مهد
کودک میبرند .برای آنها ،با همه کوچکیشان،
مهم است که چیزی از آن خود داشته باشند».
باغی که میتواند زندان باشد

«بهنوش» 27سال دارد .قبل از اینکه به 7سالگی
برسد از شیرخوارگاه آمنه به مرکز شبانهروزی
باغ فرشته منتقل شد و تا همین یک سال پیش
ساکن این مرکز بود و در کنار بیش از 60دختر
دیگر زندگی میکرد .بهنوش کــه از ناحیه دو
دســت و دو پا دارای معلولیت است ،یک سالی
است که به کمک خیران توانسته زندگی مستقلی
برای خود دســتوپا کند و اصطالحــا از مرکز
شبانهروزی ترخیص شده اســت .او میگوید:
«از زمان تولد تا 26ســالگی در فضایی جمعی
زندگی کردم اما هیچ وقت نتوانستم به این نوع
زندگی عادت کنم .هیچ روزی از همه این سالها
خلوتی برای خودم نداشتم و حتی هنگام شب
هم احساس میکردم خبری از آسایش نیست.
با وجود داشتن وســواس ،مجبور به استفاده از
سرویس بهداشــتی و حمام عمومی بودم .همه
دارایی من در 26سال گذشته ،چند دست لباس
بود که در کشــو و کمدم در مرکز باغ فرشــته
نگهداری میکردم».
زندگی برای او ،از وقتی توانســته مستقل شود
شکل دیگری بهخود گرفته .بهنوش در یک سال
گذشته سادهترین خوشیهایی را که هر فردی
در زندگی شــخصی تجربه میکنــد با تکتک
سلولهای خود درک کرده است .او میگوید« :در

ایران بهسوی سالمندی

نکته

زندگی جمعی تصمیمها به صورت جمعی گرفته
میشود .خیلی وقتها ممکن است دلت نخواهد
کسی را مالقات کنید ،اما ساعت برخی برنامهها
از قبل مشخص شــده و نمیتوان از آنها گریزی
داشــت .تصور کنید که هر روز مجبور به دیدن
فردی هستید که عالقهای به معاشرت با او ندارید.
یا مثال اگر دوستی در مدرسه و جاهای دیگر پیدا
کردهاید ،نمیتوانید او را به محل زندگی خودتان
دعوت کنید چون فکر میکنید امکان پذیرایی
دلخواهتان را ندارید».
بهنــوش قوانیــن ســادهای را کــه در مراکز
شبانهروزی باید به آنها پایبند بود مثال میزند
که زندگی جمعی را برای او سختتر از هر زمانی
میکرد« :برای رفتوآمد به بیرون از مرکز ،باید
برگــهای را پر میکردیم تا مســئوالن مرکز در
جریان باشند .همین یک اتفاق به ظاهر کوچک
باعث میشد فکر کنم در زندانی بزرگ زندگی
میکنم و همیشه تحت کنترل هستم» و یادآوری
میکند که به زندگیای فکر کنید که هیچ حریم
شخصیای برای پنهان کردن هیچچیزی ،حتی
یک برگه کاغــذ ،در آن نداریــد« :طغیانهای
دوره بلوغ و بســیاری دیگر از مراحل رشــد ما
در شرایطی گذشــت که هیچ کنج دنجی برای
خودمان نداشتیم؛ جایی که هیچکس به آن راه
نداشته باشــد و مثال بتوانیم یک دل سیر گریه
کنیم ».ترخیص بهنوش از مرکز شــبانهروزی،
برای او حکم شروع زندگی را داشت و استقاللی
که این روزها به آن رسیده ،مهمترین دستاورد
زندگی 27سالهاش اســت .با این حال افزایش
کرایهها و احتمال بازگشت او به مرکز شبانهروزی،
کابوس شبانهروزیاش شده .او میگوید« :پدرم
که اتفاقا وضع مالی خوبی هم دارد ،بســیار فرد
خسیسی است .برای مستقل شدن ،مدیر مرکز
بارها و بارها با او صحبت کــرد تا راضیاش کند
پول پیش این خانه 60متری را برای من بپردازد.
حاال که شنیده باید 100میلیون تومان به پول
پیش اضافه کند من را تحت فشار گذاشته که به
مرکز شبانهروزی برگردم .به برگشت به زندگی
جمعی که فکر میکنم انگار دارم کابوس سختی
را میبینم .در یک سال گذشته معنای آرامش و
در اختیار داشــتن حریمی شخصی را بهخوبی
حس کردم .گرچه از هر روزش که تعریف کنم،

3دهه پیشرو ،سالهای تعیینکنندهای برای سالمت جسم و روان جمعیت ایران خواهد
بود؛ سالهایی که طی آن پیشبینی میشود جمعیت جوان و میانسال کشور رو به پیری
و کهنسالی حرکت کند .طبق آمارهای رسمی سرشماری سال ،1395بیش از 44درصد
از جمعیت 80میلیونی کشور را گروه سنی  30تا 60سال دربر میگیرد؛ بازه سنیای که
بعد از  1430در رده ســالمندان قرار میگیرند .بهنظر میرسد تجربه زندگی جمعی در
آسایشگاهها برای تعداد قابلتوجهی از این جمعیت سالمند گریزناپذیر باشد .این در
حالی است که زیرساختهای اجتماعی برای سالمت جسمی و روحی سالمندان در همین
سالها هم فراهم نیست.
تجربه سالها فعالیت مراکز نگهداری از سالمندان نشان میدهد این مجموعهها نیاز
اساسی به تغییر ساختار فیزیکی دارند .اداره تعاملی این مراکز و انجام فعالیتهایی که
به ساکنان آسایشگاهها احساس مفید بودن بدهد ،یکی از مؤثرترین راهحلها برای از
بین بردن مشکالت سالمندان با این مراکز است؛ مسئلهای که باعث میشود برخالف
گروههای سنی پایینتر ،از زندگی جمعی با گروه همساالن خود احساس رضایت بیشتری
داشته باشند.

صرفا یک روز خیلی معمولی و عادی بوده اما قدر
آن را دانستهام».
سعید ســعدآبادی ،مدیر مرکز شبانهروزی باغ
فرشــته و رئیس هیأت مدیره بنیــاد همیاران
خیر جمعــی ایرانیــان ،از ایدهآلترین حالت
زندگی جوانان باالی 18سال میگوید که فاقد
سرپرســت مؤثر هســتند« :واقعیت این است
که مراکز شــبانهروزی هرقدر هــم که خدمات
خوبی ارائه کنند ،برای افرادی که در آن زندگی
میکنند خوشــایند نیســت؛ زندگی جمعی
بســیاری از اختیارات را از آنها میگیرد و آنها را
با محدودیتهای زیــادی روبهرو میکند .البته
با شــرایط امروز چنین اتفاقــی اجتنابناپذیر
میشود».
او در سالهای گذشته 10نفر از دختران ساکن در
مرکز شبانهروزی باغ فرشته را ترخیص کرده تا
زندگی مستقل یا نیمه مستقل خودشان را تجربه
کنند .سعد آبادی میگوید« :بهترین حالت این
است که تا قبل از سن قانونی ،مهارتهای الزم را
به بچهها یاد بدهیم تا بتوانند بدون وابستگی به
کسی زندگی مستقلی داشته باشند .متأسفانه
شــرایط مالی و امکانات موجود در مراکز کمتر
چنین فرصتی در اختیار مــا میگذارد .با فرض
اینکه بچهها چنین تواناییهایی را هم بهدست
بیاورند ،برای مستقل کردن آنها به امکانات مالی
زیادی نیاز داریم؛ تامین مســکن و وسایل اولیه
زندگی و مستمریای که این بچهها بتوانند با آن
روزگار بگذرانند کار سادهای نیست .همین امروز
ما حدود 15دختر در مرکز باغ فرشته داریم که
آمادگی مستقل شدن را دارند اما بودجه و حمایت
مالی کافی برای این اتفاق را نداریم».
مهارتآموزی ،همان کلید گمشدهای است که
به کمک آن میتوان ســامت روحی و جسمی
سالمندان در دهههای آینده را هم باالتر برد.
میانسالی و سالمندی

«خانه ســالمندان» با آنچه معموال در فیلمهای
تلویزیونــی به تصویر کشــیده میشــود تفاوت
دارد؛ ســاختمانی که در اتاقهای چند نفره آن،
سالمندانی با چهرههای مات و مبهوت از آلزایمر
روی تخت خود نشســتهاند یا در گروههای چند
نفره کوچکی ،روی ویلچر نشسته و دور هم جمع
شدهاند و بهنظر میرسد سالهاست که دیگر حرفی
برای گفتن ندارند .حمام بردن یک روز در میان ،غذا
در دهان سالمندان گذاشتن ،کمک به گذاشتن
ســالمندان از تخت روی ویلچــر و از ویلچر روی
تخت ،رساندن بموقع داروها ،تعویض لباسهایی
که در روز چندباری کثیف میشــود و ...فرصتی
برای مددکاران و کارمندان مراکز نمیگذارد تا به
احواالت شخصی سالمندان رسیدگی کنند .زندگی
جمعی در مرکز نگهداری از ســالمندان بیشــتر
حول محور ســامت میگذرد و گــذران زندگی
با کمتریــن رنج .میزهای شــطرنج داخل حیاط
خالی است .اغلب ســالمندان رغبتی به بافتنی و
گلدوزی ندارند و در ســکوت روزگار میگذرانند.
شخصیترین فضای آسایشــگاههای سالمندان،

کشوهای 3طبقهای اســت که کنار تخت هر فرد
قرار دارد .از عکسهای خانوادگی گرفته تا کیف
پول رنگ و رو رفت ه و تک و توک خوراکیهایی که
طعم زندگی گذشته را برای آنها زنده میکنند در
کشوها به چشم میخورد؛ بیسکویتهای وانیلی
و پفک نمکی و ...که به ندرت و با وســواس گاهی
یکی دو پر از آن خورده میشود .زمان در این مراکز
برای ســاکنان آن به کندی میگذرد .احســاس
بیهودگی و ناکارآمدی ،مهمترین مشــکلی است
که سالمندان در آسایشگاهها با آن روبهرو هستند.
بسیاری از افراد ســالخورده در جامعه زندگی در
آسایشگاهها را مساوی با انتظار برای فرا رسیدن
مرگ میدانند .همین باعث شــده تا زندگی در
مراکز شبانهروزی سالمندان ،در فرهنگ ما با اندوه
و افسوس همراه باشد.
دکتر «مهشید زاهدی» دوره دیده طب سالمندان
است و 23سال سابقه فعالیت در حوزه سالمندان
را از ســر گذرانده و این روزها مرکز شبانهروزی
نگهداری از ســالمندان «نگار» را اداره میکند .او
میگوید« :یک ماه اول ورود ســالمندان به مراکز
شبانهروزی ،پر چالشترین زمان زندگی جمعی
آنهاست .میدانیم که شــرایط زندگی خوابگاهی
و آسایشگاهی با شرایط زندگی در خانه شخصی
تفاوت دارد .تماشــای جمعی تلویزیون ،محدود
شدن زندگی شــخصی و کوچک شــدن حریم
شــخصی افراد ،آنها را در زندگی جمعی معذب
میکند .اما تجربه من نشان داده این موضوع اغلب
کمتر از یک ماه دوام دارد .بعد از آن سالمندان به
گروههای همسال خود وابســته شده و با محیط
اخت میشوند .بارها دیدهام که وقتی سالمندی
برای مدت کوتاه پیش یکی از فرزندانش رفته ،به
سرعت به آسایشگاه برگشته است چراکه آنجا را
خانه اصلی خود میداند».
او کاســتیهای موجود در فضاهــای جمعی و
گروهی را اغلب مرتبط با مشــکالت مالی مراکز
شــبانهروزی میداند و محدودیتهایی که باید
با اصالح قوانین و مقررات ،برطرف شــوند .دکتر
زاهدی میگوید« :طبق آمار ،جمعیت کشور ما در
چند سال آینده به سمت سالمندی پیش میرود.
این یعنی باید از االن به فکر روزهایی باشیم که
حدود 45درصد از جمعیت کشور را سالمندان
تشــکیل دادهاند .همین حاال هــم درحالیکه
جمعیت سالمندان به کمتر از 10درصد میرسد،
ما با مشــکالت و چالشهای زیــادی در زمینه
سالمندی روبهرو هستیم .بخشی از این مشکالت
به این برمیگردد که متولیان مختلف ،درکی از
ضروریات زندگی در آسایشــگاههای سالمندی
ندارنــد .از طرفــی از مجریان هــم راهنمایی
نمیگیرنــد .پروتکلهایی که بهزیســتی برای
این مراکز تعریف کرده با قوانین ساختوســاز
در شهرداری در تضاد است .هر دوي این نهادها
با ادارههای خدماترســان مثل آب ،بــرق و ...در
ناهماهنگی بهسرمیبرند .ادامه این روند بدون تغییر
و بهبود ،مشــکالت زیادی برای
جمعیت ســالمند در دهههای
آینــده بهوجود خواهــد آورد».

جامعهشناس

خلوتی برای رشد
خودشناسی و آرامش
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اتاقی از آن خود

امیرمحمود حریرچی

 9.9درصد
جمعیت کل کشور
را امروز سالمندان
باالی 60سال تشکیل
میدهند .افراد
باالی 65سال امسال
6.4درصد از جمعیت
کشور را بهخود
اختصاص دادهاند.

3.62درصد
نرخ رشد جمعیت
سالمندی در ایران در
دهه اخیر است که نسبت
به رشد کلی جمعیت
افزایشی 3برابری
دارد.

40درصد
از جمعیت کشور،
طبق پیشبینیهای
جمعیتشناسان در
3دهه آینده ایران،
جمعیت سالمند هستند.

حریم خصوصی از زمان کودکی تا کهنسالی
برای ما انسانها کاربردهای مختلفی دارد و
میتوان گفت در هر سنی داشتن این حریم
ضروری اســت .بحث مهمی کــه امروزه در
جوامع پیشرفته مطرح اســت ،حفظ حریم
خصوصی کــودکان در ســنین پایین و در
اجتماع کوچک خانواده اســت .کودکان در
این سن با داشــتن فضای شخصی ،فرصت
میکنند خودشان را بهتر بشناسند ،بدانند که
در چه زمینهاي استعداد دارند و به چه چیزی
عالقهمند هستند و از چه چیزهایی خوششان
نمیآید .حریم شخصی در سنین پایین باعث
اهمیت دادن کودکان بهخودشــان میشود؛
نه بهمعنای خودشیفتگی و خودخواهی بلکه
بهمعنای خودشناسی و درک بهتر درونیات
خود.
کشــورهای پیشــرفته امروز کودکان فاقد
سرپرست مؤثر را نه در مراکز جمعی بزرگ،
بلکه بــه شــبهخانوادهها میســپارند تا در
آنجا فضایی بسیار شــبیه فضای یک خانه را
تجربه کنند و آنجا رشــد کنند .حتی برای
خانوادههایی که امکان تشــکیل این شــبه
خانوادهها را دارند حمایتهایی قائل هستند
و آنها را تشــویق میکنند .ایــن اتفاق دلیل
مشــخصی دارد؛ وقتی از یــک مرکز بزرگ
با تعــداد زیادی کودک صحبــت میکنیم،
میدانیم که صرفا مشغول «نگهداری» از این
کودکان هســتیم چراکه مربیها و کارکنان
این مراکز مدام درگیر برطرف کردن نیازهای
اولیهای مثل نگهداری و غذا دادن و سالمت
جسمی کودکان هستند .کودکان در چنین
فضایی ،حریم شــخصی ندارنــد و به همین
اندازه از تربیت و پرورش هم محروم میشوند.
در چنین مراکزی که زندگی جمعی در گروه
بزرگی جریان دارد ،کودکان شــانس زیادی
برای مهارتآموزی هم ندارند .همچنین در
اغلب موارد در ارتباط برقرار کردن با دیگران
هم دچار مشکل میشوند .وقتی جمعیت را در
این مراکز کمتر کرده و تمرکز بیشتری روی
هر کودک داشته باشــیم ،میتوانیم تربیت
مؤثرتری هم داشته باشیم.
زندگی در آسایشــگا ههایی که بزرگساالن
و ســالمندان در آن نگهداری میشوند هم
چندان خالی از اشکال نیست .نداشتن حریم
شــخصی و گذران زندگی عادی ،این افراد
را هم با مشــکالت زیادی روبــهرو میکند.
هرچه افراد به سن میانسالی و پیری نزدیک
میشــوند ،عالقه کمتری به قضاوت شــدن
توسط دیگران ،امر و نهی شنیدن و سر و کله
زدن با نظــرات مختلف دارنــد .برای همین
حریم شخصی و داشتن خلوتی برای خود در
این سنین برایشان بسیار مغتنم است؛ برای
هر فردی مهم است زمانی که نیاز به تنهایی
دارد ،بتواند به خلــوت خود برود بدون اینکه
کسی مزاحمتی برای او ایجاد کند .با از بین
رفتن این خلــوت در مراکزی مثل خانههای
ســالمندان ،افراد از ســالمندانی خوشرو و
خوشخلق به افرادی گوشــهگیر و منزوی
تبدیل میشــوند که حتی حوصله خودشان
را هم ندارند .الگوهای رفتــاری در بین این
گروه از ســالمندان نشان میدهد آنهایی که
فاقد خلوتی خصوصی از آن خود هســتند،
از دیگران فاصلــه بیشــتری میگیرند و با
افسردگی و انزوا دست و پنجه نرم میکنند؛
درحالیکــه در این ســن در عیــن حال به
شادیهای گروهی و جمعی هم نیاز دارند.
از طرفــی میدانیــم زندگــی در مراکزی
مثل آسایشــگاه سالمندان ،مســئولیتها
و فعالیتهــای این افــراد را محدودتر از هر
زمان دیگری میکند .فعالیتهای روزمرهای
مثل غذا پختن ،رســیدگی به نظافت خانه،
حتی کارهایی مثل آب دادن به یک گلدان و
میزبانی از دوستان و فرزندان هم دیگر توسط
این ســالمندان انجام نمیشود .معموال این
افراد سرگرمی و مهارت سرگرمکننده دیگری
هم ندارند یا اگر مهارتی داشته باشند بهدلیل
انزوایی که به آن دچار شــدهاند ،ســراغش
نمیروند .در این شــرایط است که احساس
بیهودگی سراغ افراد میآید و زندگی روزمره
برایشان چرخهای پر تکرار از گذر روز و شب
میگذرد بدون اینکه حاصلی داشــته باشد.
زندگی خالی از معنا ،این افراد را به ســمت
افســردگی پیش میبرد و شوق زندگی را در
آنها میکشد.
بهتر اســت قبل از اینکه جمعیت کهنسال
کشور به اوج خود برسد ،برای بهبود زندگی
این گروه از جامعه در مراکزی مثل خانههاي
سالمندان فکری جدی کنیم و ساختار مفید
و در عین حال ســالمی را بــرای این گروه
تعریف کنیم.
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نقدها و پاسخها به یک انتخاب

حسینعلی حاجیدلیگانی
عضو هیأت رئیسه مجلس
کارکنان شاغل در شوراهای حل اختالف
نسبت به وضعیت اســتخدامی و حقوق
خــود ناراضیاند؛ این در حالی اســت که
شرایط و حجم کار آنان باالست؛ بنابراین
ضــرورت دارد دولــت نســبت به مســئله
استخدام کارکنان شاغل عادی و تبدیل
وضعیــت فرزنــدان ایثارگر که اکنــون در
شــوراهای مذکــور مشــغول کارنــد اقدام
کند / .فارس
علی القاصیمهر
رئیسکل دادگستری
همــه مدیــران واحدهــا ،حوزههــا و
مجتمعهــای قضایــی بایــد نســبت بــه
پروندههایــی که کارشناســی آنهــا بیش
از  3ماه به طول انجامیده ،ورود داشــته
باشــند و با احصای دالیل و علل طوالنی
شدن فرایند انجام کارشناسی ،فهرست
پروندههایــی كــه دچــار اطالــه شــدهاند،
استخراج و ارائه کنند / .ایسنا

پاسخگویی و شفافیت
پیشنیاز طرح اصالح اقتصادی
گام نخست مدیریت توزیع عادالنه یارانهها روندی است که در آینده اثرات مثبت آن بیشتردیده میشود

خبر

تولید اقتدار ملی
مأموریت وزارت دفاع
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :ماموریت
اصلی این وزارتخانه ،پشتیبانی تجهیزاتی و تسلیحاتی
از نیروهای مسلح و تولید اقتدار ملی است که با شتاب
هرچه بیشتر در دولت مردمی و انقالبی انجام خواهد
شد .امیر سرتیپ آشتیانی در همایش مدیران وزارت
دفاع با بیان اینکه مدیران بایــد به ماموریت اصلی،
اهداف و سیاستهای ســازمانی ،شناخت و اشراف
کامل داشته باشند ،افزود :پشتیبانی از سازمانهای
نیروهای مسلح در ابعاد مختلف بنیه دفاعی و ارتقای
توانمندیهای فنــی و تجهیزاتی ،رصد تهدیدات و
تحوالت بینالمللی و دستیابی به علم و فناوریهای
پیشرفته روز دنیا از جمله وظایف اساسی است که
همواره بایستی مورد دغدغه مدیران و کارکنان قرار
گیرد .وزیر دفاع با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای
وزارت دفاع بهویژه در زمینه فناوریهای مشــترک
با بخشهای غیرنظامی گفت :همســو و همراستا با
سیاستها و اقدامات دولت برای تحقق شعار سال،
وزارت دفاع آمادگی دارد سایر مجموعههای کشوری
را در حوزه تولید و انتقال دانش فنی کمک کند .وی  
ادامه داد :آمریکا در رأس نظام سلطه و ایادی ظالم
و جنایتکارش ازجمله رژیم غاصب صهیونیســتی
بهعنوان دشمنان قســم خورده جمهوری اسالمی
ایران در مناقشات اخیر منطقه نشــان دادند که به
دنبال یکجانبهگرایی ،تحمیل اراده خود به ملتها،
اختالفافکنی و دامن زدن به جنگ بین کشورها بوده
و از کشتار مردم بیگناه هیچ ابایی ندارند.

احزاب

طرح جدید مجلس برای احزاب
جمعی از نمایندگان مجلس در قالب طرحی که در 6فصل و
50ماده تدوین شده است ،حدود رسیدگی به جرائم احزاب،
روش عضوگیری و نیز نحوه کمکهای مالــی به احزاب را
تبییــن كردهاند .براســاس این طرح هر کس فــردی را به
عضویت در حزبــی مجبور کرده یا از عضویــت او در حزب
قانونی موردنظر خود جلوگیری کنــد به حبس از  3تا 6ماه
محکوم میشــود .عالوه بر این ،عضویت یک فرد در 2حزب
ممنوع شده و ممنوعیتهایی برای برخی مشاغل در عضویت
احزاب پیشبینی شده است .در طرح نمایندگان همچنین
نحوه کســب درآمد احزاب در قالب فروش نشریات ،کتب،
هدایای شخصی و حقوقی اشــخاص ایرانی ،ردیف اعتباری
دولتی ،حق عضویت و مانند آن تعیین تکلیف شده است .در
طرح جدید مجلس برای احزاب ،نحوه رسیدگی به تخلفات
ارکان احزاب و اعضای آنها و انحــال حزب نیز مورد توجه
قرار گرفته و مرجع رســیدگی به تخلفات احزاب منحصرا
به کمیسیون ملی انتخابات و با حضور هیأت منصفه واگذار
شده است .براســاس این گزارش ،درصورتی که هر یک از
تخلفات احزاب مذکور در این قانون ،در قوانین کیفری جرم
شناخته شوند ،رسیدگی به آنها صرفاً در دادگاه صالحیتدار
دادگستری ،بهصورت علنی و با حضور هیأت منصفه ،صورت
خواهد گرفت.

عکس :ایسنا

حسینسبحانینیا
نماینده  سابق مجلس
بهدلیل حساســیتهایی که دربــاره طرح
صیانــت ایجــاد شــده اســت معتقــدم،
ی عالی فضای مجازی بهترین مرجع
شورا 
بــرای تصمیمگیــری در زمینــه صیانــت از
فضای مجازی است و  این مرجع میتواند
تصمیمی بگیرد که هم حقوق مردم در آن
رعایــت شــود ،هم کســبوکارها آســیب
نبینند  / .ایسنا

گزارش

صفیه رضایی

روزنامهنگار

اصــاح و اصالحگــری بخشــی از رونــد و چرخه
سیاستگذاری دولتهاست؛ بهعبارت دیگر ،همواره
بخش ارزیابــی در چرخه سیاســتگذاری ،نیازمند
رویکرد اصالحگری است .بسیاری از دولتها در روند
اجرای سیاســتها از ارزیابی و اصالح واهمه دارند یا
سعی میکنند با اغماض از آن عبور کنند؛ چرا که روند
ارزیابی و استفاده از ابزار اصالحگری میتواند دولتها
را با حاشیهها و تبعات سیاسی و اجتماعی همراه کند.
در این میان میتواند میراث به جا مانده از یک دولت
برای دولت بعدی ،بستههای اجرایی سیاستی باشد که
به ناشایستگی اجرا شده باشد؛ اینگونه است که دولت
ناخواســته و به اجبار در چرخه ارزیابی و اصالحگری
قرار میگیرد .در واقع اصالحگری نوعی ابزار سیاستی
است که دولتها بهکار میگیرند که در همه عرصههای
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی قابلتعمیم است .بدیهی
است که سیاستگذاریهای اقتصادی دولتها بهطور
مستقیم با رویه معیشتی مردم جامعه ارتباط دارد و از
اینرو هرگونه به کارگیری ابزار اصالح خالی از پیامد
نیست؛ در این راستا اگر دولتی شهامت به خرج دهد و
اصالحگری مالیم را آغاز کند میتواند در کوتاهمدت بر
حاشیهها و تبعات نیز فائقآید .نمونه روشن برای آنچه
توضیح داده شــد اقدام اخیر دولت در توزیع عادالنه
یارانههاست .دولت میراثدار سیاستگذاری غلط دولت
گذشته بود اما با جرأت و شجاعت پا به میدان گذاشت
و با تجدیدنظر در سیاست چندنرخی و اصالح توزیع
یارانهها ،سیاستگذاری بازتوزیع را اجرایی کرد .در این
میان نقدها و صحبتها نسبت به عملکرد دولت بسیار

بود تا جایی که منتقدان این روند را نامؤثر تلقی کردند؛
خالی از این فکر که سیاســت توزیع عادالنه میتواند
زنجیره رانت را قطع کند .ضمن اینکه دولت با این اقدام
نشــان داد که بهصورت عملی با عناصر رانتخواری
مبــارزه میکند و مهمتر اینکه سیاســتهای دولت
وقت دیگر حامی و مولد رانت نیســت؛ ضمن اینکه
مهر تأییدی بر ناکارآمدی دولت گذشــته گذاشت و
توانست اثبات کند که اگر اراده انجام و عمل باشد هر
کاری ممکن است؛ نکته مهمتر اینکه دولت توانست
اثبات کند که میتواند زنجیره توزیع را مدیریت کند.
بدیهی اســت که اصلیترین چالــش دولتها در هر
کشوری مدیریت توزیع است .در این راستا گام نخست
مدیریت توزیع که عادالنه کردن یارانههاست به اجرا
گذاشته شده است؛ روندی که در آینده اثرات آن بیشتر
میشود و بهطور قطع این عدالت ورزی سنجیدهتر هم
خواهد شد.
همگرایی شبکهای در ارزیابی و اصالحگری

در نظریات اصالحگری اجتماعی و سیاســی ،گفته
میشود هر زمان دولتی پای در عرصه اصالح بگذارد
باید از آینده خود نیز بترسد اما میتوان در ادامه این
نگاه این نکته را نیز اضافه کرد که اگر همگرایی میان
قوا وجود داشته باشــد نهاد مجریه تنها نمیماند و
هرگونه تهدید ناشی از اصالحگری به فرصت تبدیل
میشود .رهبر معظم انقالب در دیدار کارگران با اشاره
به برنامههای اقتصادی دولت تأکید کردند« :کارهایی
که امروز دولــت در زمینه اقتصــاد در پیش دارد،
کارهای مهمی است و همه اعم از قوا و دستگاههای
مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که انشاءاهلل
دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند».

تأکید رهبر حکیم انقالب مبنی بر کمک و همیاری
مردم و نهادها در همیاری دولت بهطور قطع میتواند
مســیر اجرا و ارزیابی طرح را هموارتر کند .مهدی
خرسند ،تحلیلگر مســائل اقتصاد سیاسی در این
زمینه به همشهری میگوید« :دولت تالش کرده که
سیاستی که بهطور غلط تا به االن اجرا میشده را لغو
کند و در مسیر عادالنهسازی یارانهها قدم بگذارد.
به باور دیگر ،بستری که رانت و سودجویی را فراهم
میکرد نیز تالش دارد که از میان بردارد .این روند را
در اقدام دولت در زمینه آرد و نان مشاهده میکنیم.
در مجموع دولــت در این اقدام از ابــزار نظارتی و
ارزیابی و اصالحگری بهصورت همزمان اســتفاده
میکند .با این حال در برنامههای دولت اعالم شده
که سعی دارد سیاستهای نظارتی را تقویت کند که
این مهم نیازمند گسترده ساختن بستر سیاستهای
تنبیهی نیز هســت؛ بهعبارتی ،دولت برای اجرای
مناسب سیاستها و مدیریت توزیع عادالنه نیازمند
سیاستهایی است که دست سوداگران و سودجویان
و رانتخواران را نیز کوتاه کند .طبیعتا در این راستا
دولت به تنهایــی نمیتواند عمل کنــد و نیازمند
همیاری دیگر قوا نیز هست.
سیاستهای جبرانی

سیاســتهای توزیع و بازتویع عادالنــه یارانهها و
اصالح قیمتها نوعی سیاست جبرانی در مقایسه
با کم کاریهای دولت گذشته نیز بهحساب میآید.
اما همین سیاســتهای جبرانی خود نیازمند ابزار
پسنگری و پیشنگری نیز هست؛ به این معنی که
دولت باید تبعات و حاشیههای محتمل در اکنون و
آینده را بررسی کند .بدیهی است تنها نگاه به گذشته

و نقد نمیتواند راهگشا باشد بلکه باید آیندهنگاری
نیز لحاظ شود .در این زمینه ،رضا آریانپور ،نماینده
مجلس گفته است که «دولت باید تمامی پیامدهای
احتمالی طــرح اصالحی را بررســی و نتیجه آن را
ارائه کند ».بدیهی اســت که این رویکرد میتواند
در شاکله بیثباتی شرایط اقتصادی هم مؤثر باشد
هم اندکی ســخت؛ معموال دولتها تــا به اکنون
پاسخگویان خوبی نســبت به عملکرد خود نبودند
و ســعی میکردند افق بلندمدتی را ترسیم کنند و
در نهایت تنها کاری انجام دهند .اما دولت سیزدهم
از آنجا که شعار مردمی بودن را میدهد باید بتواند
رویکرد آیندهنگاری و آیندهمحوری در سیاستهای
خود را تقویت کند تا همواره پاسخگو باشد .همگرایی
بین قوا نیز در همین بستر محقق میشود؛ بهعبارتی
زمانی مردم و قوا میتوانند به دولت کمک کنند که
دولت از عملکرد خود رویه شفافی را گزارش دهد.
در آن صورت مردم یا قــوا میتوانند نظر دهند که
گام مثبتی پیش رفته است یا خیر؟ به عالوه اینکه
همواره باید مسیر برای سیاستهای جبرانی باز باشد.
روند سیاستهای جبرانی نیز وقتی هموار میشود
که دولت بتواند سیاســت توزیع عادالنه یارانهها و
اصالحگری خود را بهصورت مؤثر به سرانجام رساند؛
بهعنوان مثال دولت باید تالش کند که آمار دقیقی
از افرادی که مستحق یارانه نیستند در اختیار بگیرد؛
بهعبارتی هر چقدر دولت بتواند این روند را تصحیح
کند عدالت محوری در سیاست توزیع بیشتر میشود.
هر چند دولت بایــد تمام تبعــات و عواقب اجرای
طرحها را درنظر داشته باشد؛ چرا که بار سیاستهای
توزیعی بیشــتر از آنکه در حوزه اقتصادی احساس
شود در حوزه سیاسی بیشتر دیده خواهد شد.

قتل خبرنگاران؛ سیاست صهیونیستها برای ایجاد رعب و وحشت
توگو
گف 

حمیدرضا بوجاریان

روزنامهنگار

رژیم صهیونیســتی در اقدامی جنایتکارانه با هدف گرفتن ســر
خبرنگار شبکه الجزیره او را به شهادت رساند .این رژیم اما در ادامه
جنایت خود ،به مراسم تشییع شیرین ابوعاقله که در تاریخ فلسطین
طوالنیترین مسیر و باشکوهترین مراسمی بود که برای یک شهید
برگزار شده یورش برده و با ضرب و شتم تشییعکنندگان تالش کرد
مراسم را مختل کند ،اما با مقاومت مردم این مراسم برگزار و وداع
تلخی با این خبرنگار که از او بهعنوان صدای مردم فلســطین یاد
میشد ،انجام شد .به بهانه این اقدام جنایتکارانه ،با مرتضی غرقی،
خبرنگار با سابقه کشورمان درباره چرایی کشتار هدفمند خبرنگاران
در سرزمینهای اشغالی گفتوگو کردهایم.
شهادت شیرین ابوعاقله در جنین در روزهای اخیر موجی
از انزجار را در افکارعمومی ایجاد کرد .قصد رژیم صهیونیستی از
هدف گرفتن خبرنگاران چیست؟

همانطور که بهدرستی اشاره کردید شهادت ناجوانمردانه شیرین ابوعاقله،
خبرنگار شبکهالجزیره نه نخســتین مورد از قتل عامدانه خبرنگاران در
سرزمینهای اشغالی بوده و نه قطعا آخرین مورد آن است .اگر به گذشته
رژیم صهیونیستی و جنایتهای آن نگاهی بیندازیم ،میبینیم این رژیم
درگذشته جنایتهای بسیاری را مرتکب شده است ،اما بهدلیل حضور
نداشــتن رســانههای آزاد در منطقه بهراحتی از زیربار مسئولیت این
جنایتها شانه خالی کرده است .در سالهای اخیر با توسعه شبکههای
اجتماعی و حضور بیشتر خبرنگاران در فلسطین اشغالی شاهد انعکاس
اخبار مربوط به جنایتها و اقدامات ضدانســانی این رژیم در فلسطین
اشغالی بودهایم و رژیم صهیونیستی از این رهگذر صدمات زیادی متحمل
شده است .ازاینرو ،در ســالهای اخیر تالش کرده است با ترور و قتل
خبرنگاران و حتی فراتر از آن دانشمندان و نویسندگان مانع انتشار اخبار
جنایتهایی شود که در سرزمینهای اشغالی مرتکب میشود؛ بنابراین
بهنظرمیرسد سیاست ترور و قتل خبرنگاران ازسوی رژیم صهیونیستی
سیاستی هدفمند برای ایجاد وحشت میان خبرنگاران و رسانههاست تا از

ادامه بازتاب اقدامات این رژیم در فلسطین خودداری کنند.

بهنظر شما این سیاست میتواند موفق باشد؟

چنین سیاستی منجر به شکست خواهد شد .ما در سالهای قبل نیز شاهد
کشتارهای مشابهی بودیم ،اما نهتنها این قتلها مانع حضور خبرنگاران
شجاع در منطقه نشده است ،بلکه هر روز بر تعداد خبرنگارانی که بهدنبال
یافتن حقیقت هســتند نیز افزوده میشــود .حتی بعضا شاهد حضور
خبرنگاران یهودی و آمریکایی هستیم که درحال تهیه گزارشهای درست
از ماجرای فلسطین هستند که این خود نشاندهنده شکست سیاست
ترساندن خبرنگاران و ممانعت ازحضور آنان در سرزمینهای اشغالی است.
این درســت اســت که خبرنگاران خود را به منطقه
میرســانند تا انجام وظیفه کنند ،اما آیا سازوکاری میتوان ایجاد
کرد تا مانع چنین جنایتهایی شد؟

کشتار خبرنگاران مصداق بارز جنایت جنگی است و از اینرو راهکارهایی
نیز برای مقابله با این رویه وجود دارد .هر صنفی باید یک غیرت حرفهای
داشته باشد و باید با چنین نگاهی مقابل جنایت رخ داده واکنش نشان
داد .ازسوی دیگر ،مسئله بیتالمقدس موضوع مهمی برای خبرنگاران
در جهان اســام اســت و عالوه بر این ،اگر مقابل چنین جنایتهایی
بهدرستی واکنش نشان داده نشود و هزینه آن برای نظام تروریستی
صهیونیستی افزایش پیدا نکند میتواند ادامه پیدا کند .با توجه
به این موضوع ،انعکاس بیشتر جنایتهای این رژیم و پیگیری
حقوقی و قانونی  میتواند چهره پلید این رژیم را نزد افکارعمومی
روشنتر از قبل کند.
موضوعی که بسیاری را به تعجب
واداشته ،مراسم تشییع این شهید است.
چرا مراسم این اندازه بازتاب داشت؟

معتقدم حضور گســترده مردم
در مراســم تشییع شــهید ابوعاقله ،از چند
جهت اهمیت دارد     .شــاید بسیاری تصور
میکردند بهدلیل مســیحی بودن شــهید،
مسلمانان در سرزمینهای اشغالی در مراسم
تشییع او شرکت نمیکنند .ازسوی دیگر رژیم

صهیونیستی شرایط امنیتی ســختی را ایجاد کرده بود تا مانع حضور
گسترده مردم در مراسم او شــود .حتی به خانه شهید نیز حمله کرده
بودند ،اما در نهایت مردم فلسطین بهدلیل حمایت از مظلوم در مراسم او
حضور گستردهای پیدا کردند و جنایت صهیونیستها را محکوم کردند.
مردم نشان دادند از کسانی که صدای آنان باشند ،حمایت میکنند و به
این دلیل به این شهید جایگاهی مقدس و نشان دادند که اجازه نمیدهند
جنایتی مانند قتل عامدانه ابوعاقله بهراحتی فراموش شود.
در ماجرای شهادت این شهید که تابعیتی آمریکایی -
فلسطینی دارد ،شاهد سکوت آمریکاییها و مدعیان حقوق بشر
هستیم .چرا آ نان در مقابل این جنایت ساکتند؟

موضوع کامال روشن است .چون مسئله حقوق بشر ،آزادی بیان و رسانه
ازسوی آمریکاییها تنها یک شعار اســت و از این الفاظ و موارد تنها در
مواردی که منافع آنان را تامین کند ،استفاده میکنند .بهعنوان نمونه
اگر یک خبرنگار یا شــهروند آمریکایی در یکی از کشورهای مخالف با
آمریکا دستگیر و نه کشته شود ،مســئوالن آمریکایی با شدت و حدت
زیاد و تهدیدهای مکرر تالش میکنند کشــوری را که شهروند آنان را
دستگیر کرده است ،مجاب كنند كه شهروند آمریكایی را آزاد كند ،اما
درمواردی که پای صهیونیستها درمیان باشد ،چون منافع آمریکا
و صهیونیستها با هم یکی اســت موضوع حقوق بشر و آزادی
رســانه تنها در حد یک بیانیه پیگیری و از کنار آن بهسادگی
عبور میکنند .در گذشته شــاهد بودیم که قتل عام فعاالن
حقوق بشر مانند راشل کوری و 57نفر دیگر چون او که شهروند
آمریکا یا کشــورهای غربی بودند و در دفــاع از مردم
فلسطین به شکل وحشیانهای از سوی صهیونیستها
به قتل رسیدند با سکوت مجامع بینالمللی روبهرو
شد و آمریکا و مدعیان حقوق بشر در اینباره جز
ســکوت اقدامی دیگر انجام ندادند .این رفتارها
نشاندهنده استانداردهای دوگانه غربیها در
موضوع حقوق بشر است و نمیتوان امیدوار
به رعایت آن از سوی این کشورها و پیگیری
جنایت رخ داده بود.

یکی از بحثهایی که درباره سیاست جدید توزیعی دولت
مطرح میشــود این اســت که طرح کاالبرگ الکترونیک
یا توزیع مجــدد یارانهها با رقم دیگر ،نوعی بازگشــت به
سیاستهای دولتهای پیشین است که اتفاقا چندان هم
در میانمدت و بلندمدت مؤثر نبوده است.
این دیدگاه نیز وجــود دارد که دولت شــرایط تورمی را
به خوبی پیشبینی نمیکند و ایــن هراس وجود دارد که
قیمتها دوباره باال روند .علیرضا حائری ،تحلیلگر مسائل
اقتصاد سیاسی در گفتوگو با همشهری ضمن تأیید وجود
چنین دیدگاههایی در جامعه تأکید کرد :دولت سیزدهم تا
به اکنون موفقیتهای خوبی را در عرصه بینالملل بهدست
آورده است؛ ازجمله دوبرابر شــدن صادرات نفت همراه با
افزایش آن ،آزاد شدن بخشــی از معوقات ارزی و رویکرد
مثبت با همســایگان ،با این حال این نگاه در جامعه وجود
دارد که چرا برایند چنین موفقیتهــای مثبتی در بطن
جامعه دیده نمیشود.
بهعبارتی مردم این موفقیتهای دولت را میبینند و این
نیاز بهوجــود میآید که باید تأثیــر آن در جامعه نهادینه
شود؛ بهعنوان مثال ممکن است عدهای فکر کنند چرا نرخ
ارز کنترل نمیشــود؛ ضمن اینکه این نگاه نیز وجود دارد
که تنها سیاســتهای حمایتی در قالب توزیع و بازتوزیع
عادالنه یارانهها برایند این موفقیتها نیست .از اینرو باز
هم ممکن است مردم فکر کنند که سیاستهای بازتوزیعی
ره به جایی نمیبرد.
حائری در نقد این دیدگاه نیز گفت که قطعا سیاستهای
حمایتی در تمامی کشورها افتان و خیزان است و البته که
چالشهای خود را دارد .بهویژه در کشــورهای دیگر نیز
میتواند پیامد تورمی یا چالش به همراه داشته باشد؛ چرا
که به هر ترتیب در همه کشــورها یارانهها حتی بهصورت
پنهان نیز به اقشار داده میشــود اما آنچه ممکن است در
کشور ما بیشتر دارای حاشیه شود و سر آن بیشتر صحبت
شود این است که اگر بیشتر شدن مقدار یارانه پیامدهای
تورمی به همراه داشــته باشــد چه باید کرد یا آیا دولت
همپای سیاستهای حمایتی به سیاستهای تورمی نیز
اندیشیده است؟
همچنین سیاستهای حمایتی دولت یادآور سیاستهای
دولتهای قبل در شکل جدید ممکن است باشد؛ حائری با
تأیید وجود چنین نگاههایی در جامعه گفت :اینکه دولت
میخواهد در قالب توزیــع عادالنه یارانهها به مردم کمک
کند بسیار مطلوب اســت اما باید حواشــی و تبعات این
سیاســتها را نیز درنظر گرفت که البته در همه کشورها
پس از شــروع سیاســتهای حمایتی این مسئله پیش
میآید .البته وجود حاشیهها به معنی بیتوجهی به موضوع
نیســت؛ بهویژه که دولت به درصد اندکی یارانه را نداده و
احتماال این شــائبهوجود دارد که عدهای از دست دولت
ناراحت شوند.
در تکمیل تحلیل حائری بایــد اضافه کرد که لزوما توزیع
عادالنه یارانهها در جامعه باعث قشــریگری یا نقص در
چیدمان طبقانی یا تغییر آن در جامعه نمیشود؛ بهعبارتی
زمانی که قرار اســت برابری و عدالت برقرار شــود قطعا
نیازمند انتخابهایی اســت که حاال ممکن است تبعاتی
داشــته باشــد و البته با اندکی همراهی مردم و مسئوالن
قابلرفع است.
ضمــن اینکــه دولت تــاش میکنــد گزینــه زنجیره
تامیناجتماعی را تکمیل کند .این تکمیل از سیاستهای
خرد ممکن است شروع شود و سپس در افق کالن نهادینه
شود؛ از اینرو شاید عدهای از دولت انتظار داشته باشند که
همراه با سیاستهای حمایتی ،تالش کند جلوی فساد و
قاچاق نیز گرفته شــود تا گرانی و افزایــش قیمتها تنها
راهحل مبارزه با قاچاق نباشد .در این راستا حائری معتقد
است که دولت باید ابتدا کالننگر باشد و سپس خردنگر؛
یعنی باید همپای سیاســت اصالحی جلوی قاچاق را نیز
بگیرد یا از ابتدا باید جلوی قاچاق را بگیرد.
در ادامه نگاه حائری ذکر چند نکته قابلبررســی اســت؛
نخست اینکه دولت سیاســتهای نظارتی خود را افزایش
داده و عزم مبــارزه با رانتخــواران و مفســدان را دارد.
دوم اینکه برخی سیاســتهای کالن در اقتصاد نیازمند
سیاستهای خردی است که باید در عرصه داخلی و برای
بهبود اوضاع مردم انجام شود .بدیهی است که فساد و رانت
را دولت ســیزدهم بهوجود نیاورده بلکه ارمغان سالهای
گذشته اســت .از اینرو دولت مجبور اســت که همراه با
مبارزه با قاچاق دستور کار اصالح سیاست توزیعی را نیز در
جامعه داشته باشد.
ذکر این نکته نیز دارای اهمیت است که در هر دوره تاریخی
به مقتضای شرایط نیازمند سیاستهایی هستیم که ممکن
است مشابه باشند؛ مثال سیاســت اعطای کوپن دهههای
60و 70مشــابه کاالبرگ الکترونیک اســت .امــا این به
معنی عقبگرد تاریخی نیست بلکه به معنی نیاز جامعهای
است که قرار است برآورده شــود .نیاز امروز جامعه برای
سیاستگذاران امور معیشتی و رفاه مردم است.
طبیعی اســت که دولت مردمی تــاش میکند که این
مهم را مرتفع سازد .بنابراین نباید همه رویدادها را بدون
تحلیل جایگاه تاریخی و لزوم آنها به همدیگر تعمیم داد.
ضمن اینکه تصمیم دولت نوعی ضرورت تاریخی اســت؛
ضرورتی که دولت شــجاعانه انجام داده و در شاکله اقدام
ملی متصور است.
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بازگشت اجبار استفاده از ماسک
در مکانهای شلوغ و سربسته
باالرفتن آمار مبتالیان به کووید 19-در بســیاری از کشورها
ازجمله ایالتهای آمریکا باعث شده مرکز کنترل و پیشگیری
از بیماریهای این کشــور ( )CDCمجددا توصیه استفاده از
ماسک را در اماکن شلوغ و سربســته ،در دستور کار قرار دهد.
به گزارش ساینس الرت ،با فروکشکردن موج مرگومیرهای
ناشی از کووید 19-در جهان ،مقامات بهداشتی برخیکشورها با
عادیانگاری شرایط ،کار را برای مردمی که از رعایت پروتکلها
ازجمله ماســکزدن خسته شــده بودند ،راحت کرد و دستور
لغو اجبار استفاده از ماســک در بسیاری از اماکن صادر شد .اما
سویههای جدید این بیماری نشان داده است که اگرچه میزان
کشندگی کمتری دارد ،اما همچنان با قدرت بیشتری نسبت به
قبل ســرایت میکند و میتواند افراد بیشتری را مبتال کند .به
همین دلیل رعایت استفاده از ماسک در مناطق پرتردد و شلوغ
و بسته و همچنین وســایل حملونقل عمومی از سوی مرکز
کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا به دستورالعملهای
این آژانس بازگشت .طبق بیانیه آنها،با بیشترشدن قدرت انتقال
کووید ،آمار مبتالیان بهصورت تصاعدی در حال باالرفتن است
و تنها در نیوجرسی در یک روز 5هزارو309نفر مبتال ثبت شده
است .این در حالی اســت که در اوایل ژانویه که همراه با شیوع
گسترده ســویه اومیکرون بود،در این ایالت فقط 5هزار مبتال
ثبت شده بود.
زیرسویههای جدید اومیکرون

 BA.4و  BA.5بــرای نخســتینبار بهترتیــب در ژانویــه و
فوریه 2022در آفریقای جنوبی شناسایی شدند و از آن زمان به
انواع غالب در این منطقه تبدیل شدند .هر دوی این زیرسویهها
حاوی جایگزینهای اسید آمینه  L452R، F486Vو R493Q
در حوزه اتصال گیرنده ســنبله در مقایســه با  BA.2هستند.
مطالعات اولیه حاکی از تغییر قابلتوجهی در خواص آنتیژنی
 BA.4و  BA.5در مقایسه با  BA.1و  BA.2است .عالوه بر این،
روند افزایشی در مبتالیان به زیرسویه  BA.5مشاهده شده در
پرتغال در هفتههای اخیر وجود دارد که با افزایش تعداد موارد
کووید 19-و میزان مثبتبودن آزمایشها همراه اســت .رشد
مشاهده شــده هماکنون برای  BA.4و  BA.5احتماال بهدلیل
توانایی آنها در فرار از محافظت ایمنی ناشــی از عفونت قبلی
یا واکسیناسیون است ،بهویژه اگر این محافظت در طول زمان
کاهش یافته باشد.
واکسینهشدهها بیشتر در امان هستند

دادههای محــدود موجــود از مطالعات آزمایشــگاهی روی
نمونههای خون افراد واکسینهنشــده که قبال عفونت  BA.1را
تجربه کردهاند ،نشــان میدهد که هر دو  BA.4و  BA.5قادر
به فرار از محافظت ایمنی ناشــی از عفونت با  BA.1هســتند.
چنین افرادی که واکســینه نشدهاند بعید اســت که در برابر
عفونت عالمتدار با  BA.4یا  BA.5محافظت شوند .درحالیکه
نمونههای افــراد واکسینهشــده در مطالعات آزمایشــگاهی
انجامشده تاکنون بهتر عمل کردهاند ،اگرچه حفاظت بهدست
آمده از واکسنهای موجود هماکنون به مرور زمان در برابر نوع
اومیکرون کاهش مییابد .هماکنون هیچ نشــانهای از شــدت
بیماری در این زیرسویهها به نسبت سویه اومیکرون مشاهده
نشده است .در مجموع ،این نشان میدهد که وجود این گونهها
میتواند باعث افزایش کلی موارد ابتال به کووید 19-در هفتهها
و ماههای آینده شود .نسبت کلی  BA.4و  BA.5هماکنون کم
است ،اما آمارها نشان میدهد که این گونهها در ماههای آینده
در جهان غالب خواهند شد .براســاس دادههای محدودی که
هماکنون در دســترس اســت ،افزایش قابلتوجهی در شدت
عفونت در مقایسه با  BA.1و  BA.2انتظار نمیرود .با این حال،
مانند موجهای قبلی ،اگر تعداد مبتالیان به کووید 19-بهمیزان
قابلتوجهی افزایش یابد ،احتماال میزان بســتری و مراجعه به
بیمارســتان نیز افزایش خواهد داشــت .متخصصان معتقدند
تزریق دوز دوم واکسن تقویتکننده ممکن است برای برخی یا
همه بزرگساالن 60سال به باال و سایر گروههای آسیبپذیر در
کاهش نرخ ابتال اثر داشته باشد.

مامقصریم
ادامه از
در عرصههای رسانهای ،گزارشها و خبرها،
صفحه اول بیشتر دستوری و سطحی است و مطالبی
کمجان و کمتأثیر از این بخش مشاهده میکنیم .بله؛ ما مقصریم.
چون حق مطلب را درباره دســتاوردهای نوآورانــه و فناورانه
دانشمندانمان در عرصههای مختلف را ادا نکردیم .ما بدهکار
این جماعت افتخارآفرین هستیم .با اینکه میدانیم مثل و مانند
این عزیزان در دنیا کمیاب است اما با حساسیت ،دقت و مداومت
به تولید محتوا در اینباره نمیپردازیم در معرفی و شناســاندن
دانشمندان خود هم کم توفیق هستیم و در مقابل ،فضای مجازی
ما پرشده از خود تحقیری ایران و ایرانی!
اما در ایــن میان مــا مقصریم؛ مــا رســانهایها .تقصیرمان
هم در این اســت که به انــدازه توانمندیهای دانشــمندان و
افتخارآفرینیهایشان ،نتوانستهایم کار رسانهای بکنیم و جامعه
و جهانمان را از این تالشها آگاه کنیم .روراســت باید بگویم
که شرمنده همه این عزیزان هســتیم .باید این کفران نعمتی
که هر روز ما در فضای مجازی و رســانهایها مرتکب میشویم
به سرعت به پایان برســد و سرها را به ســمت تکریم و ارتقای
فعالیتها و دستاوردهای دانشــمندان و نخبگان و سرآمدان و
نوآوران و خالقان کشورمان به احترام بچرخانیم .ایران اسالمی با
رسانههای قدرتمند و حامی دانش و فناوری میتواند به واالترین
درجات برسد و در میان کشورهای دنیا ،جایی که الیقاش هست
را بیابد .و اینک این تاریخ پرافتخار ایرانزمین است که تا مادام
خلقت ،بســتری برای زاد و پرورش نخبگانی است که همواره
شهایی که
شعار ما میتوانیم را به فعلیت میرسانند و تمام تال 
مترصد دلسرد کردن آنهاســت را به زمین میزنند و اینچنین
عزتمندانه در مسیر بومیسازی دستاوردهایی که تا پیش از این
کسی فکرش را هم نمیکرد که به مرزهای ایران اسالمی برسد،
تالش میکنند .این دستاورد ،مصداق دستبهدست شدن مشعل
المپیک تالش و ما میتوانیم ایران ،در قرنهای متمادی است؛
مشعلی که از گذشته به امروز رسیده و بیگمان از نسل کنونی
بهدست نســلهای بعدی متفکران این سرزمین خواهد رسید.
تاریخ ،این گزاره را دهها ،صدها و هزاران بار به اثبات رسانده است.
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عیسی زارعپور
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
هــر مــاه ســایتهای بینالمللی ســرعت
را هــم در اینترنــت ســیار و هــم اینترنــت
ثابــت اندازهگیــری میکننــد و براســاس
نتایج ســایت  Speedtestزمانی که بنده
وزارتخانه را تحویل گرفتم سرعت اینترنت
تلفن همــراه 21.8مگابیت بــر ثانیه بوده
و االن بــا حــدود ۱۵درصــد افزایــش بــه
۲۵درصد رســیده است .سرعت اینترنت
خانگی نیز حدود ۹مگابیــت بر ثانیه بوده
و اکنون به حدود 10درصد رسیده است.

سایت مورد نظر چرا در دسترس نیست ؟
4راهحل توسعه زیرساختها ،استفاده از سیدیان ،زمانبندی و تکنولوژی صفحه انتظار مشکل از دسترس خارج شدن
سایتهای دولتی را در زمان مراجعه انبوه کاربران رفع میکند

اینترنت

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

در یکــی ،دو روز اول واریــز یارانههــا بهحســاب
شهروندان و معرفی سایت hemayat.mcls.gov.ir
برای درج اعتراضهای احتمالی به میزان و نحوه
واریز یارانهها ،این سایت یا از دسترس خارج شد
یا سرعت آن بهشــدت کاهش یافت .معموال در
مواقعی که یک اتفاق خــاص میافتد ،مراجعه
کاربران به وب ســایتهای مرتبط با آن اتفاق
افزایش مییابد .این در حالی است که این مورد
هم بسیار مشاهده شــده که با مراجعه همزمان
کاربران عملکرد سایت با اختالل مواجه میشود
که نارضایتی مردم را به همــراه دارد .بهعنوان
مثال ،هنگامی که زلزلــه رخ میدهد ،مردم به
ســایت مرکز لرزه نگاری مؤسســه ژئوفیزیک
مراجعه میکنند تــا از چند و چون ماجرا مطلع
شوند .این اتفاق را همچنین در زمان شیوع کرونا
و بهویژه در ابتدای شیوع این ویروس در سراسر
جهان شاهد بودیم .بســیاری از وب سایتهای
سراســر دنیا که موضــوع همهگیــری کرونا را
پیشبینی نکرده بودند ،با اجرای قرنطینههای
کلی یا محدود و در پی آن ،غیرحضوری شــدن
بســیاری از کارها ازجمله تهیه مایحتاج اولیه،
کسب اطالعات بهداشتی و درمانی ،کار و آموزش
غیرحضوری از دسترس خارج شدند یا با کندی
میتوانســتند خدمات الزم را ارائه دهند .طی
روزهای اخیر هم سامانه یارانهها چنین مشکلی
را تجربه کرد که البته اکنون رفع شــده است .با
این حال ،متخصصان معتقدند که اساسیترین
راهحل برای روبهرو نشــدن با چنین مشــکلی
توسعه زیرساختهاست .این در حالی است که
روابطعمومی وزارت ارتباطات از افزایش ظرفیت
پهنای بانــد برای IPهای ســازمانهای متولی
یارانه خبر داد.
توسعه زیرساخت ها

نعیم فرهادیان ،کارشــناس شبکه در گفتوگو
با همشــهری از 4راهحل در مواردی که مراجعه
به یک ســایت باعث از دسترس خارج شدن آن
سایت میشود ،نام میبرد و اساسیترین راهحل
را توسعه زیرساختها میداند.

فرهادیان در تشریح راهحل توسعه زیرساختها
میگوید« :گســترش زیرســاختها متناسب
با تعداد کاربــران بهترین راهحــل برای چنین
مشکلی است».
بهگفته او «بهعنوان مثال ،اگر ســایت یارانهها
اکنون روی یک سرور اجرا میشــود و توانایی
پاسخگویی همزمان به یک میلیون نفر را دارد،
اگر میخواهد بدون مشکل پذیرای 80میلیون
کاربر باشد ،باید 80سرور داشته باشد تا توانایی
پاسخگویی به این تعداد کاربر را داشته باشد».
کمک سیدیانها به سرورها

این کارشناس شــبکه راهحل دوم را استفاده از
ســیدیانها میداند .بهگفته فرهادیان «این
سیدیانها درعمل بار را از دوش سرور اصلی
برمیدارند .مثال 90درصد درخواست()request
را ســیدیان پاســخ میدهــد و 10درصــد
درخواســت را به ســمت ســرور اصلی هدایت
میکند».
او با اشــاره به اینکه این راهحل هــم نمیتواند
بهعنوان راهکار قطعی درنظر گرفته شود ،عنوان
میکند که اســتفاده از ســی دی آنها تا حدی
میتواند به رفع مشــکل تعداد بــاالی مراجعه
کاربران به یک سایت کمک کند.
زمانبندی ،راهحل ُمسکن

این کارشناس شبکه اما به راهحلی اشاره میکند
که در بسیاری از موارد ،سازمانها به آن متوسل
میشــوند .فرهادیان در واقع بــه زمانبندی و
مدیریت ورود کاربران به یک ســایت از ســوی
سازمانها اشاره میکند تا ســایت از دسترس
خارج نشود.
فرهادیان میگوید« :بهعنوان مثال ممکن است
که یک سازمان نحوه مراجعه کاربران به سایت

را براساس اعداد ســمت راست کد ملی کاربران
زمانبندی کند».
تکنولوژی صفحه انتظار

این در حالی اســت که این کارشناس شبکه از
یک تکنولوژی برای حل مشکل مراجعه همزمان
کاربران به یک ســایت نام میبرد .فرهادیان با
اشــاره به اینکه پیادهســازی این تکنولوژی را
هنوز در ایران مشــاهده نکرده است ،میگوید:
«این تکنولوژی با عنــوان «صفحه انتظار برای
وب سایت ها» مشابه صف انتظار در تماسهای
تلفنی با یک سازمان عمل میکند».
او بــه ارائه ســرویس صفحه انتظــار برای وب
ســایتها از سوی سیدیانها اشــاره میکند
و میگوید« :بهعنوان مثال ،همزمان با شــیوع
کرونا در سراسر دنیا مشــکل از دسترس خارج
شــدن ســایتها بهعلت تعداد باالی مراجعه
کاربران به سایتهای گوناگون در همه کشورها
شــدت گرفت ».این کارشناس شــبکه از یک
ارائهدهنده به نــام  Cloudflareنام میبرد که
این قابلیت(ســرویس صفحه انتظــار برای وب
سایت ها) را پیادهسازی و آن را به وب سایتها
اضافه کرد.
فرهادیــان در ادامــه  Cloudflareرا یکی از
سیدیانهای شناخته شــده در سراسر جهان
میداند که از امکانــات جالب توجهی برخوردار
اســت .او در توضیــح عملکرد این ســرویس
میگوید« :زمانی که یک کاربر وارد یک سایت
میشود ،یک تایمر به کاربر نمایش داده میشود
و بهعنوان مثال ،پیام میدهد که کاربر 15دقیقه
دیگر میتواند از وب سایت استفاده کند».
این کارشــناس شــبکه بــا این حــال تأکید
میکند که راهحل اصلی برای پاســخگویی به
همه کاربران بهطور همزمان ،همان گســترش

علت ،ورود انبوه

مکث

رئیس مرکز روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد دالیل
اختالل در ســایت هدفمندی یارانهها در روزهای اخیر توضیح داد« :این موضوع ارتباطی با
دیتاسنتر وزارت ارتباطات نداشته و دلیل آن ،حجم ورودی انبوه به واسطه تقاضای مردم در
یک بازه زمانی بوده است».
سالم در ادامه تعداد باالی مراجعه کاربران را مسبب بروز مشکالت فنی در این سایت دانسته
و البته این مشکل را مقطعی عنوان کرده است.
با این حال ،او بر این نکته هم تأکید کرده که در کل ،پیگیری این موضوع مربوط به حیطه وظایف
وزارت ارتباطات نمیشود.

زیرساختهاست.
همکاری وزارت ارتباطــات در طرح اصالح
یارانه ها

روز گذشــته مهــدی ســالم ،رئیــس مرکــز
روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات در گفتوگویی با اشاره به اینکه
ظرفیت پهنای باند برای IPهای ســازمانهای
متولی اصالح یارانهها افزایش یافته از همکاری
این وزارتخانه در طرح اصالح یارانهها و تشکیل
کارگروه ویژه پشتیبانی و عملیاتی خبر داد.
سالم به ظرفیتهای همکاری وزارت ارتباطات
در طرح «باز توزیع عادالنه و مردمیسازی نظام
پرداخت یارانهها» اشاره کرد و ادامه داد« :وزارت
ارتباطات آماده کمک رسانی فنی به دستگاههای
مجری و مرتبط با این طرح است».
او میزان افزایش ظرفیت پهنــای باند اینترنت
داخلی بــرای آیپیهای مدنظر ســازمانهای
مجری طرح اصالح نظام یارانههــا را تا دو برابر
اعالم کرد.
آمادگی وزارت ارتباطات

سالم به مسئولیتهای فنی وزارت ارتباطات در
اجرای مطلوبتر این طرح اشاره کرد و ادامه داد:
«وزارت ارتباطات آماده کمک به زیرساختهای
فنی مورد نیاز وزارتخانههای رفاه ،کشاورزی و
اقتصاد است».
سخنگوی وزارت ارتباطات همچنین از تشکیل
یک کارگروه ویژهای برای اقدامــات تبیینی و
البته اقدامات حوزههای پشــتیبانی و عملیاتی
مرتبط با این طرح در وزارت ارتباطات خبر داده
و گفته اســت« :در این راستا هماکنون سازمان
فناوری اطالعات ایران در حال تقویت مرکز ملی
تبادل اطالعات( )GSBاست و در حوزه ارسال
پیامکهای ستاد هدفمندی برای خانوارها نیز
تیم وزارت ارتباطات مطابق بــا وظایف محوله
خود ،مشغول کار است».
ســالم با بیان این نکتــه که ســازمان فناوری
اطالعات ایــران کام ً
ال آماده ســرویس دهی به
مجموعههای ذیربط اســت ،اعــام کرد که هر
کدام از سازمانهای متولی میتوانند درخواست
خود را در این راستا به وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ارسال کنند.

سردرگمی توییتر با تصمیم جدید ایالن ماسک

ثروتمندترین مرد جهان بهدنبال راه فراری است که بتواند او را از مهلکه خرید توییتر خالص کند
فناوری

ساسان شادمانمنفرد
روزنامهنگار

ایالن ماســک در توییتی که قیمت ســهام این شرکت را
تــکان داد و در مورد تحقق این معاملــه تردید ایجاد کرد،
گفت که تصاحب 44میلیارد دالری توییتر بهصورت موقت
متوقف شده است .به گزارش گاردین ،مدیرعامل تسال در
توییتی اعالم کــرد که این معامله در حالی متوقف شــده
که او منتظر جزئیاتی درباره این موضوع اســت که کمتر از
5درصد از کاربران این شبکه اجتماعی حسابهای اسپم یا
جعلی هستند .با این حال ماسک بار دیگر یک توییت نشر
داد و در آن نوشت که هنوز به خرید متعهد است .در میان
گمانهزنیها ،یک شایعه بیشتر از دیگران پررنگتر شد؛ اینکه
ثروتمندترین مرد جهان در شرف کنارهگیری از معامله یا
بهدنبال کاهش قیمت خرید توییتر است .ماسک بعدتر ادعا
کرد که یک نمونه تصادفــی از 100دنبالکننده توییتر را
برای بررسی این موضوع انتخاب خواهد كرد.
ماســک و توییتر توافقنامهای امضا کردهاند که شامل یک
میلیارد دالر هزینه فسخ اســت که درصورت کنارهگیری
مدیرعامل تســا ،میتوانــد پرداخت شــود .هرچند این
توافقنامه شــامل یک بنــد خاص نیز میشــود که قاضی

میتواند برای مجبور کردن ماســک بــه تکمیل معامله با
قیمت توافق شده 54.20دالر به ازای هر سهم استناد کند.
برایان کوین ،دانشیار در دانشکده حقوق کالج بوستون گفت:
«من گمان میکنم که او میخواهد از این تهدید (از لحاظ
قانونی ضعیف) اســتفاده کند تا افشای روباتها در پلتفرم
منجر به شکست نماینده توییتر شود ،سپس برای مذاکره
مجدد فشــار بیاورد .این یک استراتژی غیرمعمول نیست.
اگر هیأت مدیره توییتر دارای ستون فقرات باشد ،فقط نه
میگوید و بر حقوق خود براساس توافق پابرجا ميماند».
ماسک توقف خرید توییتر را همراه با مقاله رویترز در توییتر
منتشــر کرد؛ مقالهای که به تاریخ 2ماه مه و پروندهای در

رگوالتور مالی ایاالت متحده اشــاره دارد که در آن توییتر
ادعا میکرد که حسابهای نادرســت یا هرزنامه کمتر از
5درصد از میانگین روزانه 229میلیون نفری آن را تشکیل
میدهند .این اقدام یک روز پس از آن صورت میگیرد که
توییتر اعالم کرد که  2چهره برتر ،این شرکت را در یک تغییر
داخلی ترک میکنند .طرح خرید توییتر توسط ایالن ماسک
باعث واکنش شدید کاربران و کارکنان توییتر شده است.
واشنگتن پســت نیز گزارش داد ،مدیرعامل تسال بهدنبال
سرمایهگذاران اضافی برای حمایت از این معامله بوده ،زیرا
قیمت سهام تسال ضعیف شده است .سهام ماسک در تسال
یک جزء کلیــدی در تامین مالی معامله اســت ،با ترس از
فروش یا تعهد بیشتر از آنها که به فشار بر قیمت سهام کمک
میکند .توییت ماسک در روز جمعه باعث شد سهام توییتر
در زمان بستهشدن والاســتریت بهدلیل نگرانی از سقوط
این معامله ،تقریبا 10درصد کاهــش یابد و به 40.71دالر
برسد .آرت هوگان ،استراتژیست ارشد بازار در National
 Securitiesگفت که ماسک احتماال از نظر قانونی موظف
است یا به این معامله عمل کند یا هزینه فسخ آن را بپردازد.
هوگان گفت« :زمانی که پیشــنهاد مناقصهای را برای یک
شــرکت ارائه کردهاید ،گفتن اینکه بهطور موقت در حالت
تعلیق است ،رویه عملیاتی استاندارد نیست .بلکه گیجکننده
و همچنین مزخرف است».

سید ابوالحسن فیروزآبادی
دبیر شورایعالی فضای مجازی
در کنــار توســعه اقتصــاد دیجیتــال،
مناطق آزاد میتوانند نسبت به ایجاد
فضای مناسب برای ایجاد پل ارتباطی
میــان کشــورمان و شــرکتهای چنــد
ملیتی اقدام کنند .همچنین باید پیش
ی شــهر هوشــمند امنیت
از پیادهســاز 
ایــن فضــا کــه بســیار حیاتــی اســت،
مدنظر قرار گیرد.

پزشکی

درمان دیابت نوع یک با
اصالح سیستم ایمنی
در یک مطالعه جدید ،تیمی از محققان دانشــگاه
میســوری ،جورجیا تک و هاروارد موفق شــدند
درمان جدیدی بــرای دیابت نوع یــک را در یک
مدل حیوانی نشان دهند .رویکرد آنها شامل پیوند
ســلولهای لوزالمعده تولیدکننده انسولین به نام
جزایر پانکراس از اهداکننده به گیرنده ،بدون نیاز به
ی مدت است.
داروهای سرکوبکننده ایمنی طوالن 
به گزارش دیلیساینس ،سیستم ایمنی افرادی که
با دیابت نوع یک زندگی میکنند ،میتواند دچار
اشکال در عملکرد شده و موجب حمله بهخود شود.
هاوال شیروان ،استاد میکروبیولوژی و ایمونولوژی
و محقق ارشد این مطالعه میگوید :دیابت نوع یک
زمانی ایجاد میشود که سیستم ایمنی سلولهای
تولیدکننده انســولین در لوزالمعده را به اشــتباه
شناسایی کرده و آنها را از بین ببرد.

عدد خبر

۳۲
کشور

۶۶

میلیون سال

اســتارلینک اعالم کرده که هماکنون
 ۳۲کشــور تحــت پوشــش اینترنــت
ماهــوارهای ایــن شــرکت قــرار دارنــد.
در نقشــه پوشــشدهی مشــخص
شــده کــه اســتارلینک در اکثــر
کشــورهای اروپایی ،آمریکایشمالی
و بخشهایــی از آمر یــکای جنوبــی
و همچنیــن اســترالیا و نیوزیلنــد
ســرویسدهی دارد .اســتارلینک بــا
توســعه منظومــه ماهوارههــای خــود
در تــاش بــرای پوشــش کشــورهای
مختلف است.
پژوهشــگران مــوزه علــم و فنــاوری
فوجیــان بــه همــراه دانشــگاه
زمینشناسی چین با انتشار مقالهای
در مجلــه « BMC Ecology and
 »Evolutionاز کشــف فســیل سالم
جنین دایناســور با قدمت 66میلیون
ســال پــرده برداشــتند .در ایــن مقاله
تأکیــد شــده کــه احتمــاال این فســیل
متعلــق بــه رده «ارد کمنقــاران»
است.
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ایوب فصاحت؛ مدیر عامل سازمان میادین
میوه و ترهبار شهرداری تهران

نگاه

گزارش همشهری از وضعیت عرضه کاالهای اساسی با قیمتهای جدید در تعدادی از میادین میوه و ترهبار تهران

آرامش خرید در ترهبار

عرضه دوبرابری مرغ

میدان ترهبار پیروزی

عدد خبر

30
اثر

3800

واحد مسکونی

میادین میوه و ترهبار شــهرداری
تهران و شــهروندان بــرای تهیه
گزارش
مایحتاج خود به این بازارها مراجعه
میکنند .بهگزارش همشهری ،در روزهای گذشته،
بعد از اینکه اعالم شد قیمتها افزایش مییابد ،سری
به برخی از میادین میوه و ترهبار شهر زدیم؛ بازارهایی
که معموال قیمتهایی مناســبتر نسبت به دیگر
بازارها دارند و این رونــد ،در روزهای اخیر نیز ادامه
داشته است؛ طوری که کاهش قیمت در میادین میوه
و ترهبار همچنان محسوس است؛ درحالیکه اقالم
موردنیاز شهروندان در این بازارها موجود است .البته
بعد از گزارش از 4بازار میوه و ترهبار نتیجه چنین شد
که «روغن مایع» مانند دیگر بازارها در میادین میوه
و ترهبار نیز کمیاب است .شاید تنها گالیه شهروندان
نبود روغن مایع در بازار میوه و ترهبار بود .با این حال،
رضایت نسبی شهروندان از حضور در میادین میوه و
ترهبار قابل مشاهده بود.

نمایشگاه عکسهای نادر طالبزاده
بــا عنــوان «صبــح ســرخ فرداهــا» بــه
همــت ســازمان فرهنگــی -هنــری
شــهرداری تهــران در گالــری پردیــس
ملــت تــا 20خــرداد برپــا میشــود .بــه
گزارش همشــهری ،در این نمایشگاه
30اثر(عکسهــای طالــبزاده) از
هنرمندانــی چــون حامــد ملکپــور،
حامد جعفرنژاد ،حمید توکلی ،سجاد
طلوعی و محســن عطائــی در معرض
دید عموم قرار گرفته است.
شــهردار منطقــه 15از صــدور عــوارض
پســماند و نوســازی بــرای 3هــزار و
800واحــد مســکونی در شــهرک
شهیدبروجردی پس از 30سال خبر داد.
مهدی صباغ گفت« :یکی از معضالت
منطقــه ،صــدور گواهــی پایــان کار برای
شهرک شــهیدبروجردی بود که در دوره
جدید مدیریت شــهری با هدف پیگیری
مطالبات ساکنان ،ستاد ویژهای تشکیل
و در نهایــت منجــر بــه صــدور عــوارض
پسماند و نوسازی شد».

اثری از هجوم جمعیت و ســروصدا دیده نمیشود.
ساعت 10صبح میدان ترهبار پیروزی در شرق تهران
خلوت است .کامیونهای یخچالدار که گوشت حمل
میکنند ،وارد میشوند و بار را روی سکوهای پشت
سالن پیاده میکنند .در سالن شماره یک َطبقهای
میوه را بیرون چیدهاند .فصــل باقاال و نخود فرنگی
اســت .قیمتهای روی برچســبهای زردرنگ،
در همه غرفهها کامال یکســان است ،اما کیفیتها
کمی با هم تفــاوت دارد .گوجهفرنگــی و خیار هر
کیلوگرم 9هزار و 900تومان ،سیبزمینی 13هزار و
800تومان و پیاز زرد 6هزار و 700تومان؛ در سطح
شــهر قیمتها از این ارقام باالتر است .کف سالن را
آبپاشــی و جارو کردهاند .صف مردم فقط در سمت
جنوب ســالن دیده میشــود؛ غرفهای که گوشت
قرمز میفروشد.
صف از چند ساعت قبل شــروع شده و ظاهرا مردم
اسمنویسی هم کردهاند .گوشــت گوساله اینجا هر
کیلوگرم 139هزار تومان اســت .پیرمردی که در
صف ایستاده ،میگوید در قصابیهای شهر همین
گوشت تا 180هزار تومان هم فروخته میشود و یکی
دیگر در میان حرفش میپرد و میگوید« :آقا گوشت
گوساله در یکی از قصابیها همین امروز 205هزار
تومان بود2 ».ساعت بعد گوشت این غرفه تمامشده
و فقط گوشت سردســت به قیمت 120هزار تومان

سرقت هیدرانتها ،صحت ندارد

عکس :همشهری /منا عادل

شــاهد عرضه دوبرابری مرغ در میادین
میوهوترهبار شــهر تهران در روز جمعه
بودیم اما دیــروز وضعیت عــادی بود.
اگرچه در یک نگاه کلــی باید گفت که
بازار گوشت قرمز و ماهی نیز مقداری دچار مشکل شده است.
جمعه نخستین روز فعالیت میادین پس از اعالم قیمتهای
جدید کاالهای اساســی بود .در بحث تأمیــن مرغ با توجه
به هماهنگیهایی که با تأمینکنندههای عمده داشــتیم،
مشکلی نداریم .تأمین روغن در روز اول با مشکالتی همراه
بود اما این مشکل به سرعت مدیریت شد .البته روغن از نظر
قیمتی هنوز هم وضعیت ثابتی ندارد ولي اکنون توزیع این
کاال مناسب است.
در بحث تخممرغ نیز با توجه به اینکه اتحادیه سقف قیمت
را مدنظر داشت ،توزیع این کاال با وقفهای روبهرو شد اما ظهر
شنبه مشکل را حل کردیم .در بحث شــکر بهنظر میرسد
التهابی وجود دارد و ممکن است به میادین هم سرایت کند.
بهدلیل اینکه قیمت شکر مناسبتر از دیگر کاالهای اساسی
است ،مردم بیشتر به سمت خرید آن رفتهاند.

پیگیری

دارد .در همان ردیف و در سمت شمالی سالن ،غرفه
فروش مرغ و تخممرغ قرار دارد .در اینجا صف فقط
چند نفر است .هر شانه تخممرغ 30عددی 71هزار
تومان است .یک نفر 3شانه خریده است .قیمت مرغ
گرم درون پالستیک هم هر کیلوگرم 56و 900هزار
تومان است .میگویند مرغ یخی هر کیلوگرم 10هزار
تومان ارزانتر است.
در ســمت دیگر خیابــان اصلی ،فروشــگاه بزرگ
زنجیرهای قرار دارد .جای روغــن مایع در آخرین
ردیف است ،ولی هیچ روغن مایعی دیده نمیشود.
ی مربوط به روغنهای آشــپزخانه
تمام قفســهها 
کامال خالی و تمیز اســت .فقــط در یک طرف آن
شیشههای روغن زیتون چیدهاند .کمی آنطرفتر
کیســههای قرمز برنج وارداتی هندی قــرار دارد.
اینجا هم کسی نیست ،ولی جلوی یخچال لبنیات
چندنفر با تردید کره و پنیر را برمیدارند و قیمتها
را میخوانند .آنســو در یخچالهای افقی گوشت،
هم رفتار شــهروندان به همین شکل است .قیمت
سوسیس و گوشت چرخکرده را با دقت میخوانند و
مقایسه میکنند.
میدان ترهبار فرجام ،تقاطع حیدرخانی

ساعت از 11صبح گذشــته و میدان میوه و ترهبار

فرجام کمی خلوتتر نســبت به ساعتی قبل بهکار
خود ادامه میدهــد .خانم 44ســالهای که بهنظر
میرسد ســبد خرید خود را کامل کرده ،میگوید:
«مشکل خاصی نیست و روغن مایع نیست؛ البته نه
در اینجا ،بلکه به فروشگاههای دیگر هم که مراجعه
کردم ،روغن مایع نداشتند».
آقایی 57ســاله که از در میدان میوه و ترهبار خارج
میشــود ،تأکید میکنــد« :ســبزیجات فراوان
هست .بقیه اقالم هم موجود است ،ولی روغن پیدا
نمیکنم ».غرفه گوشت و مرغ این بازار تعطیل بهنظر
میرسد و فردی که پشت پیشخوان ایستاده ،در این
رابطه میگوید« :بازار گوشت و مرغ بسته است .کسی
که این غرفه را اجاره کرده بود ،از پس هزینههای آن
برنیامد؛ البته ســهمیه مرغ هم نداشت و به همین
دلیل ،نتوانست بماند .االن نزدیک به 3ماه است که
غرفه مرغ و گوشــت تعطیل است .یکبار به مزایده
گذاشته شد ،ولی هنوز این غرفه را اجاره نکردهاند».
خانم 70سالهای نیز در مقایسه قیمتها نسبت به
هفتههای گذشته ،میگوید« :در بازار میوه و ترهبار
فرجام هر چه میخواهیم ،هســت و ما هم نسبت
به نیازهای خودمان خریــد میکنیم .قیمتها هم
هنوز مثل قبل بــوده و حداقل در این بــازار گران
نشده است».

میدان میوه و ترهبار میرداماد

ســاعت 3بعدازظهر اســت و میدان میوه و ترهبار
میرداماد همچنان فعال اســت .در این بازار ،قیمت
مــرغ و گوشــت مناســب بهنظر میرســد .آقای
45سالهای میگوید« :قیمتها نسبت به نرخهایی
که بهتازگی اعالم شده است ،خیلی خوب بود .مرغ و
گوشت همان قیمت قبلی و تنظیم بازار است؛ برای
همین ،از همین بازار میوه و ترهبار خرید میکنم».
کاهش 20درصدی قیمت در پونک

در میدان میــوه و ترهبــار پونک ،قیمــت میوه و
صیفیجات را با هفته اول اردیبهشــت که مقایسه
میکنیم20 ،درصــد ارزانتر اســت و طبق اعالم
روابطعمومی میادین ،این اقدام به همه 262بازار
ترهبار مربوط میشــود .آنطور که مشــخص است
برگ مو با کاهش قیمــت 4500تومانی و پیاز زرد
با کاهش 100تومانی بهترتیب بیشترین و کمترین
کاهش قیمت را داشتند .سراغ نرخنامه را از مسئول
میدان محله پونک میگیریم .او میگوید12« :قلم
محصول ســبزیجات و صیفیجــات و 8قلم میوه
نسبت به نرخنامه پیشــین کاهش قیمت داشته
و برخی اقالم نیز با اندکی افزایــش قیمت روبهرو
بوده است».

سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری
تهران در گفتوگو با همشــهری ،سرقت
شــیرهای هیدرانت را نادرست دانست و
گفت که اصال گزارش چنین ســرقتی به
سازمان ارائه نشده اســت .به گزارش همشهری ،بیش از 9هزار
شیر هیدرانت با هدف افزایش ایمنی و سهولت امدادرسانی در
زمان وقوع حریق در معابر عمومی(خیابانها و کوچهها) نصب
شده که در روزهای اخیر سرقت 800شیر هیدرانت آتشنشانی
به یکی از خبرهای شبکههای مجازی تبدیل شده و نگرانیهایی
برای شهروندان ایجاد کرده است .در خبرها ذکر شده كه سارقان
با باز کردن پیچهای زیر شــیرهای هیدرانت ،این ابزار فلزی را
بهطور کامل جدا کرده و با خــود بردهاند .موضوعی که بهگفته
جالل ملکی صحت ندارد .او عنوان ميکند« :سرقت این حجم
از شیرهای هیدرانت قطعا از چشم شهروندان پنهان نمیماند و
حتما در تماس با سازمان موارد را گزارش میدادند اما تاکنون
گزارشی در اینخصوص دریافت نکردهایم».سخنگوی سازمان
آتشنشانی شــهرداری تهران درباره صدور بخشنامه ،تأییدیه
ایمنی ساختمان توسط دفاتر الکترونیک شهر هم گفت« :این
بخشنامه به سازمان ابالغ شده است اما اطالعی از جزئیات آن
نداریم و به همین دلیل واقعا نمیتوان در این مورد اظهارنظر کرد
و بهتر است مدیران شهری در این زمينه شفافسازی کنند».

انتخاب گونههای گیاهی مناسب را
از ما بپرسید
معاون خدمات شهری ســازمان بهشــتزهرا (س) از اجرای
طرح «از ما بپرســید؟» خبر داد و گفت که کارشناسان فضای
سبز سازمان آماده هستند تا در انتخاب و کاشت گونه گیاهی
مناسب اطراف مزارها ،شهروندان را راهنمایی کنند .بهگزارش
همشهری ،امیر رشیدی با بیان اینکه هر گیاهی شرایط رش دونمو
در بهشــتزهرا (س) را ندارد ،تاکید کرد« :آب ،خاک و هوای
بهشتزهرا (س) برای هر نوع گیاهی مناسب نیست و شهروندان
بدون توجه به این موضوع اقدام به کاشت گیاه اطراف مزار عزیزان
سفرکردهشان میکنند و پس از مدتی هم گیاه خشک میشود.
برخی از رسانهها این موضوع را بهگونهای بازتاب میدهند که
گویا مدیریت سازمان بهشتزهرا (س) در این مورد کوتاهی کرده
و تعمدی در کار بوده است ».او ادامه داد« :برای رفع این مشکل،
شهروندان قبل از هرگونه اقدامی در راستای ایجاد فضای سبز
اطراف مزارها میتوانند با شماره  51633513تماس بگیرند و
از تخصص کارشناسان فضای سبز در انتخاب گونههای گیاهی
بهرهمند شــوند ».رشــیدی عنوان کرد« :از مردم تقاضا داریم
بهمحض مشاهده درختانی که نیازمند آبیاری هستند ،عکس
بگیرند و همراه با ذکر نشانی دقیق (قطعه ،ردیف و  )...به شماره
 09394121396واتساپ کنند» .
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نقلقولخبر
جبرئیل نوکنده
رئیس موزه ملی ایران
ضروری اســت طرح کارشناســی نشــده
«اســتفاده بهینــه از اشــیای باســتانی و
گنجهــا» در اســرع وقــت از دســتور کار
مجلس خــارج شــود .این طرح نشــانگر
عدمآگاهــی طراحــان از مبانــی موضــوع
و عدمآشــنایی قانونگــذاران از قوانیــن
مصوب مرتبط در مجلس طی صد سال
گذشته و پیامدهای شوم آن است.

عدد خبر

15

درصد افزایش گردشگران ورودی به
ایــران در پاییز ســالجاری پیشبینی
میشــود و ابراهیــم پورفــرج ،رئیــس
جامعــه تورگردانــان ایــران میگوید:
با توجه به رزروهایی که برای مهرماه
صورت گرفته ،پاییــز امیدبخشتری
در پیش رو خواهیم داشــت که البته
آن هــم نهایتــا بــا  ۱۵درصــد افزایش
گردشگران ورودی همراه باشد .بهار
سال آینده این عدد  50درصد است.

6

خانــه تاریخــی تهــران ثبــت ملــی شــد و
علــی دارابــی ،معــاون میــراث فرهنگــی
و قائممقــام وزیــر میرا ثفرهنگــی،
ی به
گردشگری و صنایعدستی در نامه ا 
محسن منصوری ،استاندار تهران مراتب
ثبت ملی خانههای تاریخی را ابالغ کرد.
خانههای تاریخی ثبت ملی شــده شــهر
تهــران در خیابانهای امیرکبیر ،شــهید
معیری ،شــریعتی ،ایران ،مفتح جنوبی
و چهارراه گلوبندک قرار دارند.

کوه خواری روی رودخانه آهار

ستاد ملی مدیریت گردوغبار2:میلیون هکتار اراضی کشاورزی آبی و 1.5میلیون هکتار عرصههای تاالبی
چشمه گرد و غبار شدهاند

گزارش

زهرا رفیعی

روزنامهنگار

گردوغبار کانونهای غربی بــا کوچکترین وزش
باد بلند شده و کیلومترها آنطرفتر بر سر ساکنان
مناطق شرقی مینشــیند .یک روز شــرق کشور
و روز دیگــر در غرب ،ذرات کمتــر از 2.5میکرون
غلظت آالیندهها را بسیار بیشتر از توان دستگاههای
سنجش آلودگی نشان میدهند.
براســاس برآوردهای جدید ســتاد ملی مقابله با
گردوغبار زمینهای دیم با 3میلیون هکتار به یکی
از مهمترین کانونهای گردوغبار کشور تبدیل شده
است .رتبههای بعدی را زمینهای کشاورزی آبی و
بعد هم بستر تاالبها بهخود اختصاص داده است.
توسعه کشاورزی دیم و آبی برای سود بیشتر یا در
راستای تحقق شعارهای خودکفایی در محصوالت
کشاورزی ،حاال برای ساکنان این مزارع گردوغبار
و فرســایش خاک به همراه داشــته است .تاالبها
در انتهای حوضههای آبریــز ،ریزدانهترین اجزای
خاک را درون خود نگه میدارند .سالهاست حقابه
تاالبها از جریان طبیعی رودها پرداخت نشده و در
نتیجه ،تاالبها نیز بــه کانونهای اصلی گردوغبار
تبدیل شدهاند.
علیمحمد طهماســبیبیرگانی ،دبیر ســتاد ملی
سیاســتگذاری و هماهنگی مدیریت گردوغبار از
وجود ۲۷۰میلیــون کیلومترمربعکانون گردوغبار
در اطراف ایران به ایسنا خبر داد و گفت :خاورمیانه
پس از صحرای بزرگ آفریقــا دومین تولیدکننده
بزرگ گردوغبار جهان است .آنچه ایران را مانند سایر
کشورهای جنوبغربی آســیا طی سالها استمرار
کمبارانی ،به اینجا رسانده «خشکسالی عام» است
که در آن بــر اثر کمبود بــارش مراتع کیفیت خود
را از دســت میدهند  .به گفته  طهماسبیبیرگانی،
۳میلیون هکتــار اراضی زراعی دیــم۲ ،میلیون از
زمینهای کشــاورزی آبی و 1.5میلیون هکتار از
تاالبها به کانون گردوغبار تبدیل شــدهاند .از این
مساحت 3.5میلیون هکتار تحت مدیریت سازمان
حفاظت محیطزیست است.
محمد خسروشاهی ،رئیس بخش تحقیقات بیابان
در مؤسســه تحقیقات جنگلها و مراتع کشــور به
همشهری میگوید:نقشــههای اولیه پایش منابع
گردوغبــار تا یکماه دیگر منتشــر خواهد شــد و

عکس :همشهری /حمید صادقی

اسکندر مختاری
استاد دانشگاه و کارشناس مرمت
سیســتم پیمانکاری برای مرمت بناهای
تاریخی صدمهزننده است و روش امانی
با حضور استادکار و کارگر ماهر ،بهترین
شیوه است .اشخاصی که تجربه مرمت
بناهای تاریخــی را دارند دور نگهداشــته
شــدهاند و نظرخواهی از آنها نمیشــود.
درحالیکــه بســیاری از آنهــا حاضرنــد
داوطلبانــه و رایــگان امر مرمــت را انجام
دهند.

تبدیل 3میلیون از اراضی دیم به کانون ریزگرد

خبر روز

تحقیقات بخــش مرتع و دیمزارهای کشــور نیز با
رویکرد بررسی منشأ گردوغبار انجام شده است.
او با اشاره به تحقیقی که 2ســال روی کانونهای
گردوغبار سیســتان و بلوچســتان و خوزســتان
انجــام داده اســت ،میگویــد :بخش زیــادی از
کانونهای گردوغبار ،اراضی دیم رها شــده است.
خشکســالیهای مکرر حتی باعث شده بخشی از
اراضی آبی رها شــده نیز منشــأ گردوغبار باشند.
همچنین در استان سمنان ،برداشت بیرویه از منابع
آبی در طول سالیان گذشــته باعث شده که سطح

آبخوانهای حاشیه کویر مرکزی بسیار پایین بیاید
و آنچنان که در اطراف قم رخ داده ،آبهای شــور
به سطح بیاید و زمینهای کشاورزی را شور کنند.
شوری خاک به اندازهای شــده است که کشاورزی
را بدون صرفه کرده اســت .بخشی از گردوغبار این
مناطق که عمدتا همراه نمک است ،ماحصل شوری
اراضی کشاورزی آبی است.
او مثالهایــی از کویرهای مرطــوب ،مانند «حاج
علیقلی» دامغــان« ،کویر نمک» قــم و کویرهای
مرکزی میزند که حاال تبدیل به منشــأ گردوغبار

جدول آماری از کانونهای انتشار ریزگردها در ایران
سطح غبارخیز داخل کشور:
34.6میلیون هکتار

اراضی کشــاورزی آبی که کانون انتشــار
ریزگرد شدهاند
۲میلیون هکتار

ســطح مراتــع فقیر کــه تبدیل بــه کانون
گردوغبار میشوند۱۵ :میلیون هکتار

وســعت اراضی تاالبی که تبدیل به کانون
گردوغبار شدند1.5 :میلیون هکتار

اراضی کشــاورزی دیم که کانون انتشــار
ریزگرد شدند۳ :میلیون هکتار

وسعت کانونهای گردوغبار تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیطزیست3.5 :میلیون
هکتار

شــدهاند؛ چون پوشش گیاهی شورپســند در این
مناطق بسیار فقیر شده اســت .او دلیل این مسئله
را پایین رفتن آب زیرزمینی در مناطق باالدســت
و خشــکیدگی اقلیم میداند و میگوید :گردوغبار
نمکی باعث از بین رفتن زمینهای کشاورزی و در
نتیجه رها شدن آنها توسط صاحبانشان شده است
که باعث شده وضعیت گردوغبار اسفناک و بسیاری
از روستاها خالی از سکنه شود.
این متخصــص هیدرولوژی با اشــاره به تحقیقات
جامعی کــه از وضعیــت تاالبهــای گاوخونی،
جازموریان ،مهارلو ،بختگان و شــادگان انجام داده
اســت ،میگوید :تحقیقات نشان میدهد میانگین
بارندگی ســاالنه در تاالب گاوخونی اندکی کاهش
یافته ،ولی دما با شــیب تندتر افزایش یافته است.
مسئوالن وزارت نیرو تصمیم گرفتهاند آب را پشت
سدها در باالدســت نگهداری کنند ،اما میبینید از
این آب برای کشــت برنج در 20هزار هکتار اراضی
باالدست استفاده میشود؛ درحالیکه اگر مدیریت
آب به ســمت تغییــر الگوی کشــت میرفت و به
جای برنج ،ذرت با مصرف آب کمتر کشــت میشد
300میلیون مترمکعب آب بهنفع تاالب گاوخونی
صرفهجویی میشد.

در فاصله یک ماه از گزارش همشهری درباره کوهخواری در
کوهستانهایشمال تهران و تابلوهایی که در درههای مسیر
گالبدره با عنوان ملک خصوصی نصب شده بود ،خبر رسید
که در مســیر رودخانه آهار ،ملکی چند طبقه ساخته شده
است .به گزارش همشــهری ،طی دهههای اخیر با افزایش
قیمت زمین ،زمینخوارها به سمت منابع طبیعی از جمله
کوه ،جنگل و ساحل رفتهاند .شواهد ارسالشده به همشهری
نشان میدهد ،کوهستانخواری نیز پدیده جدیدی است که
در سایه کوهخواری شکل گرفته و هر روز بر وسعت آن افزوده
میشود .البته جدیت دســتگاه قضایی در برخورد با موارد
مشابه ،افزایش قابل توجهی داشــته اما نباید فراموش کرد
که چنین اقدامات خالف قانونی چون کوهخواری در مسیر
رودخانه اقدامی عاجل و قطعی میطلبد.
استان تهران بهدلیل رشد تصاعدی قیمت زمین و رونق نسبی
ساختوسازی که در حومه آن وجود دارد ،طی سالهای اخیر
در کوههای شمالی به مناسبترین نقطه برای سودجویی در
کوهخواری تبدیل شده است.
اما ویالیی که در مســیر رودخانه آهار ســاخته شده مورد
عجیبی است که باید هرچه سریعتر دستگاه قضایی و منابع
طبیعی تهران با آن برخورد جدی داشته باشد .حسین آخانی،
استاد دانشــگاه در اینباره به همشهری گفته :چندی است
که یک ویالی عجیب در مسیر رودخانه آهار رودبار قصران
خودنمایی میکند اما مشــخص نیست سازنده و مالک این
ویال چگونه تیرآهن و مصالح آن را به این محل برده و چنین
تخلف آشکاری انجام داده؟
بهگفته این فعال محیطزیســت ،ویالســازی در حاشــیه
رودخانهها پدید ه تازه ای نیست ،بهخصوص در رودخانههای
کوههای البرز .اما این ویال از بسیاری جهات منحصر به فرد
است :هم جایگاه آن ،هم نحوه ساخت و هم خطراتی که در
هنگام ســیل ایجاد خواهد کرد نمونهای از اوج تخلف است.
مدتی است که دستگاه قضایی شروع به تخریب این سازههای
غیرمتعارف در مسیر رودخانهها و سواحل کرده است .شاید
هنوز کســی خبر این ویال را به گوش مســئوالن نرسانده
اســت .امیدوارم بهزودی اثری از این ویال نباشد .اگر چنین
سازههایی را به سرعت جمعآوری کنند ،دیگر کمتر کسی
جرأت میکند سرمایه خود را در چنین مکانی هزینه کند.

یکشنبه  25اردیبهشت 1401
شماره 8496

مناسبت

عدد خبر

پاسداشت فردوسی در مشهد آغاز شد

۶۰
دستگاه

حماسه فردوسی در شاهنامه
ی نیست.
فردوسی ،فقط یک شاعر و شاهنامه تنها یک اثر مل 
شاهنامه میراثی برای نوع بشر است؛ میراثی که بیش از هر
چیز ،وجه انسانی آن زبانزد شده.
از سوی دیگر خدمت او در پاسداشت زبان فارسی ارجنهادنی
است ،زیرا بســیاری معتقدند اگر فردوسی نبود ،شاید زبان
ما امروز بدین گونــه نمیماند .امروز25 ،اردیبهشــت ،روز
بزرگداشت سخنسرای ایرانی و سراینده شاهنامه؛ حماسه
ملی ایران اســت که برای هر لحظه از زندگی بشر میتوان
شعری ،بیتی ،مصرعی از آن یافت که از نیک و بد ،راستی و
دروغ ،نور و ظلمت ،شادی و اندوه و نبرد با دیوان و اهریمنان
میگوید.
25اردیبهشــت از 2دهه پیش تاکنون بنابر مصوبه شورای
فرهنگ عمومی کشــور به نام حکیم توس نامگذاری شده؛
سالهاست در این تاریخ عالقهمندان و شاهنامهپژوهان گرد
هم جمع میشوند تا در بزرگداشت فردوسی سخنسرایی
کنند ،اما در 2ســال گذشــته این گردهماییهــا به جای
آرامگاه و دانشگاه فردوســی به فضای مجازی منتقل شد و
حاال بعد از 2ســال بار دیگر مشــهد میزبان عالقهمندان به
فردوسی است.
برنامههای بزرگداشــت فردوســی از روز گذشــته ،شنبه
(24اردیبهشــت) آغاز شــده و تا 3خرداد ،روز آزادسازی
خرمشهر ادامه دارد.

یزد

5
بازارچه
خراسان

گزارش

هماهنگی نهادهای مختلف

تالش برای فرهنگسازی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراســان رضوی با بیان
اینکه فردوسی یک شــاعر شیعی و حماسهســرا بوده و به
مفاهیم ادبیات دینی و شیعی توجه کرده است ،وجود بارگاه
ثامناالئمه(ع) و آرامگاه فردوسی را در کنار هم یک فرصت
میداند که میتوانــد در کنار گردشــگری مذهبی قطب
حماسهسرایی ایران را هم مطرح کند.
حســینزاده البته از عقبماندگیهایی صحبت میکند که
اجازه نداده است از فرصت حضور آرامگاه فردوسی در مشهد
استفاده شود.
وی میگوید :ما باید رمان ،داســتان ،شعر ،انیمیشن ،فیلم
کوتاه و بلند با توجه به ادبیات حماسی و شاهنامه تولید کنیم
و برای رسیدن به این اهداف بلندمدت نیاز به اعتبار است.
این مقام مســئول تأکید میکند :ســاخت آثــار مبتنی بر
شاهنامه و ادبیات حماسی ابزارهای فرهنگسازی است که
باید به آن توجه ویژه کرد.
۲۴اردیبهشت تا 3خرداد که روز آزادسازی خرمشهر نام دارد
در خراسان رضوی دهه حماســه نامگذاری شده که در این
۱۰شب در آرامگاه فردوسی برنامههای ویژهای برگزار میشود.
گلباران آرامگاه فردوسی ،نقالی ،مرشــدخوانی ،سخنرانی
ی افغان ،تاجیک و ایرانــی ،پردهخوانی،
و اجرای ســرودها 
رونمایی از طرح یادمان میدان ســپهبد ،اهدای نشان عالی
فردوســی ،برگزاری همایش علمی پژوهشی پیام شاهنامه
و پایندگی زبان فارســی ،برگزاری جشــنواره شعر از توس
تا نیشــابور ،برگزاری اختتامیه فراخوان داســتان حماسی،
رویداد کارگاهی و آموزشی سینما حماسه ،برگزاری نشست
هماندیشی هنر حماســی ،برگزاری نمایشگاه تخصصی از
نفایس خطی و سنگی شاهنامههای موجود در گنیجنه رضوی
و ویژهبرنامه ورزشهای زورخانــهای و آیینهای پهلوانی از
برنامههای بزرگداشــت فردوســی در آرامگاه حکیم توس
خواهد بود.

سیده زهرا عباسی

خبرنگار

اقتصاد کشاورزی و شهرت جهانی فرش ساروق پای
بازار را به شهر ســلطانآباد (اراک امروزی) باز کرد؛
گرچه حاال اراک بیش از هر چیــز به عنوان پایتخت
صنعتی ایران شــهره شــده و به صنایع مادر ،تولید
تجهیزات انرژی ،بزرگتریــن کارخانه تولیدکننده
آلومینیــوم و ماشینســازی کشــور ،بزرگترین
واگنسازی و لوکوموتیوسازی خاورمیانه و ...شناخته
میشود ،اما قلب اقتصادی شهر هنوز در بازار تاریخی
آن میزند؛ بازاری که بنای آن از سال ۱۲۲۸هجری
قمری در بافت مرکزی شهر گذاشته شد و حاال بیش از
هر چیز به نظم و هندسه خود مشهور است.
این بــازار به مرکزیت چهارســوق ،دارای 2مســیر
شمالی -جنوبی و شــرقی -غربی است که از ۴جهت
به دروازههای قدیم شــهر متصل میشده و به نوعی
اســتراتژیکترین نقطه شــهر در زمانهای گذشته
بوده .در طول هر 2مســیر بازارســراها و تیمچههای
زیادی وجود دارد که مرمت آنها چندســالی است با
همکاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری مرکزی و شــهرداری بافت تاریخی اراک
و خود بازاریان شروع شــده و مسئوالن کشوری طی
روزهای گذشته قول تخصیص اعتبار ویژه برای ادامه
مرمت آن را دادهاند.
اختصاص اعتبار ویژه

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی در ســفر خود به اراک طی چند روز
گذشته تأکید کرد :تخصیص اعتبار ویژه برای مرمت
بازار تاریخی اراک در دستور کار قرار دارد و این مهم
با جدیت در اعتبارات سفر رئیسجمهوری به استان
مرکزی پیگیری میشود.
علیاصغر شــالبافیان در بازدید از بازار تاریخی اراک
این اثر را یکی از بناهای اســتثنایی کشور دانست که
حفظ و نگهداری آن باید مورد توجه مردم و مسئوالن
قرار داشته باشد.
او معتقد اســت معرفی هرچه بیشــتر این اثر فاخر
فرهنگی و تاریخی و حمایت از کسبوکارهای سنتی
مســتقر در آن میتواند ظرفیت مهمی برای جذب

گردشگر باشد .شالبافیان در حالی از اختصاص اعتبار
ویژه برای مرمت بازار تاریخی اراک خبر میدهد که
پیش از این ،رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشــگری مرکــزی در گفتوگو با همشــهری
مهمترین بازوی میراث فرهنگی برای مرمت را اعتبار
اعالم کرده بود.
مصطفی مرزبان در اینباره گفته بود که بهدلیل کمبود
اعتبار در ســالهای گذشــته فقط مرمت اضطراری
بنا برای رفع خطر و همچنین بخشــی از کفسازی
راستههای اصلی انجام شده و در یکی دو سال گذشته
با مشارکت بازاریان و شهرداری بافت تاریخی مرمت
بنا شکل جدیتری بهخود گرفته است.
او تأکید کرده بود :نیــرو ،توان و تخصص برای مرمت
بازار اراک وجود دارد و اگر بخش اندکی از اعتبار سایر
دستگاهها و نهادها به میراث فرهنگی اختصاص یابد
میتوان بازار را در زمان کوتاهی مرمت کرد.
نیاز 50میلیاردتومانی

حاال و بعد از اینکه مرمت بخشــی از ســراها در بازار
به پایان رســیده اســت ،مسئوالن اســتان مرکزی
اعالم میکنند مرمت اساســی بازار تاریخی اراک با
هدف احیای کامل این اثر ارزشــمند تاریخی حدود
50میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
معاون میــراث فرهنگی اداره کل میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی مرکزی با بیان اینکه
ســال گذشــته 2میلیارد تومان برای مرمت این اثر
تاریخی از اعتبار استانی و ملی هزینه شد به همشهری
میگوید :هماکنون اولویت مرمــت در بازار تاریخی
اراک سرای صندوقسازها و سرای تقوایی است .گذر
چهارسوق بهطور کامل مرمت شــده ،مرمت سرای
صندوقســازهای بازار تاریخــی اراک در حال انجام
است .مرمت سرای تقوایی نیز با اعتبار شهرداری آغاز
میشود .محسن کریمی با بیان اینکه شهرداری اراک
برای مرمت بازار تاریخــی اراک اعتباری اختصاص
داده است ،میافزاید :از این اعتبار600 ،میلیون تومان

برای مرمت سرای تقوایی صرف میشود .بهگفته وی،
مرمت سرای اکبریان ،هزاوهای ،راسته بازار و نوذری
هم در اولویتهای بعدی است که با تامین اعتبار الزم
در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی
قرار میگیرد.
اعتبار 4میلیاردی شهرداری برای مرمت

مجموعه تاریخی بازار اراک با قدمت بیش از ۲۰۰سال
در زمان فتحعلی شــاه قاجار بهدســت یوسفخان
گرجی بنا گذاشته شــد که به نوعی هسته اولیه شهر
سلطانآباد را در خود داشت .این مجموعه ۱۴هکتاری
بهصورت ۲راسته بازار عمود بر هم ساخته شده و یکی
از نمونههای ارزشمند معماری ایرانی و اسالمی است
که تمامی جزئیات را با ظرافــت و به بهترین کیفیت
در خود دارد.
با توجه به اهمیت این اثر تاریخــی و همچنین زنده
بودن بازار ،مرمت آن اهمیت زیادی دارد که بازاریها
معتقدند باید با مشارکت همه نهادها انجام شود .عالوه
بر میراث فرهنگی و شــهرداری جای مشارکت اداره
اوقاف بهعنوان مالک یک سوم از سراهای بازار در این
مرمت خالی است.
شهرداری اما بهگفته مسئوالن میراث فرهنگی استان
مشارکت خوبی در مرمت داشته است .شهردار بافت
تاریخــی اراک در اینباره به همشــهری میگوید:
شهرداری اراک از سال90در کارهای مرمت بناهای
تاریخی فعالیت داشــته و در ســالهای گذشته هم
به مرمت بازار تاریخــی کمک کرده اســت .در این
همکاری مشترک تاکنون مرمت و جدارهسازی 6گذر،
کفسازی یکی از گذرها ،سرای آقایی و سرای کاشانی،
مرمت حوض سرای کاشــانی و مرمت کامل سرای
نبیزاده از سوی شهرداری انجام شده است.
بهگفته نگین شــاهکرمی ،شــهرداری سال گذشته
2میلیارد و امســال 4میلیارد تومان برای مرمت بازار
تاریخی اختصاص داده است.
او با بیان اینکه اعتبار امسال مرمت تصویب شده است،

پرونده موقت ثبت جهانی در دست تهیه است

مکث

هیچ بازاری در کشور به نظم سراها و طول راسته شبیه بازار اراک نیست و مرمت و حفاظت از
آن به تعامل بین دستگاهها و خود بازاریان نیاز دارد؛ اقدامی که با هدف ثبت جهانی این اثر بیش
از پیش مورد توجه قرار گرفته .پرونده ثبت موقت جهانی مجموعه بازار تاریخی اراک و درج
نام مجموعه بازار تاریخی اراک در فهرست موقت میراث جهانی در دست تهیه است و فرمهای
مربوطه در دست تکمیل قرار دارد .اما برای این کار باید پل خیبر در بافت تاریخی برچیده شود
که شهرداری موظف به این کار شده است.

پیری در کمین مازندران

ما
زندران

مازندران کمترین نرخ باروری کشور را در میان استانها دارد
براساس آماری که در سالهای گذشته درباره مازندران
اعالم شــده ،این اســتان با کاهش تولد و پیری جمعیت
پیگیری
مواجه است .تندشدن شیب سالمندی مازندران در حالی
است که تمایل به فرزندآوری حتی میان زوجهای جوان این استان کاهش
یافته است .بهگفته فرهاد غالمی ،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ،مازندران
با 1.10درصد کمترین نرخ باروری کشور را در میان استانها دارد.
از ســوی دیگر آنطور که سرپرست داشگاه علوم پزشــکی مازندران اعالم
میکند آمار ازدواج اســتان هم کاهش یافته و در مقابل طالق در مازندران
 ۵۳درصد بیشتر شده است .مسائلی که در کنار هم مازندران را با خطر پیری
مواجه کرده است و در آینده موجب خواهد شــد این استان با چالشهای
متعددی مواجه شود.
برنامههای مازندران برای افزایش جمعیت

با برپایی ستادهای جمعیت و خانواده در استانها موضوع افزایش جمعیت
در حال پیگیری است ،مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران
درباره این اســتان به همشــهری میگوید :موضوع افزایش جمعیت پس
از تشــکیل قرارگاه جمعیت از ســوی مدیران کل امور بانــوان و خانواده
استانداریها در حال پیگیری است .ستاد خانواده و جمعیت هر استان هم
با همکاری دستگاههای عضو خود مثل ثبت احوال وعلوم پزشکی موضوع را
پیگیری میکند .سمیه قاسمی طوسی با بیان اینکه موضوع افزایش جمعیت
مازندران در کمیتههای تخصصی پیگیری میشــود ،میافزاید :باید توجه

داشته باشیم که مسئله جمعیت در کوتاهمدت حل نمیشود و بهکار مستمر
در زمینه آموزشهای فرهنگی و پزشکی به خانوادهها نیاز دارد.
وی ادامه میدهد :در این زمینه به جز اقتصاد مسائل دیگری هم مهم است،
بسیاری از کشورهایی که زیرساختها و مشــوقهای متعددی در زمینه
فرزندآوری ارائه میکنند هم در این زمینه با مشــکالت مواجهند .همین
موضوع نشــان میدهد که مقوله جمعیت موضوعی فرهنگی است و مردم
باید درباره اولویتهای زندگی آگاهی کافی داشته باشند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری مازندران با اشــاره به ناباروری
بهعنوان یکی از چالشهای افزایش جمعیت استان ،اظهار میکند :در سفر
اخیر ریاستجمهوری به استان ،برای تجهیز بخش ناباروری 2بیمارستان
در نوشهر و بهشهر بودجه تخصیص داده شد .ارائه خدمات بهتر به زوجهای
نابارور در این بیمارســتانها یکی از راهکارهایی است که میتواند موجب
فرزندآوری شده و به افزایش جمعیت استان بینجامد.
خطر پیری برای نیروی کار مازندران

تبعات پیری در استانهای کشاورزی محور مانند مازندران بسیار زیاد است.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری مازندران درباره اقدامات اســتانداری
درباره موضوع ســالمندی اســتان و افزایش رشــد جمعیت مازندران به
همشهری میگوید :مازندران با وجود آنکه نرخ رشد جمعیتی خوبی دارد
با کاهش میزان تولد مواجه اســت .دلیل این موضوع آن است که مسائلی
مانند تکفرزندی ،نداشتن فرزند و همینطور تمایل نداشتن به ازدواج در

میافزاید :عملیات اجرایی امســال بعــد از برگزاری
مناقصه آغاز خواهد شد.
تقویت حس تعلق شهروندی

علیرضا کریمی ،شهردار اراک هم با اشاره به تخصیص
اعتبار ۴میلیارد تومانی برای مرمت بازار اراک تأکید
میکند که توجه بــه بافت تاریخــی اراک و حفظ و
ت آن یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری
نگهداشــ 
است ،زیرا احیای هویت شــهر و تقویت حس تعلق
شهروندی تنها با توجه به میراث فرهنگی و کهن هر
شهر محقق خواهد شد.
کارشناس مرمت شهرداری اراک هم که در مرمت بازار
و آثار تاریخی این شهر مشارکت ویژه دارد با تأیید این
موضوع به همشهری میگوید :مرمت خانه محسنی،
آبانبار پارک شهر و جدارهسازی حمام میدان ارگ
بخشی از اقداماتی اســت که با همین هدف از سوی
شهرداری انجام شد.
امین اکبری ،کارشناس رسمی دادگستری در رشته
ابنیه تاریخی با بیان اینکه همه مرمتهای انجام شده
از سوی شهرداری با نقشــهها و نظارت کامل میراث
فرهنگی انجام میشود ،میافزاید :شهرداری همچنین
2ملک تاریخی خانه ورثه محسنی و حمام چال ه میدان
را خریداری کرده است .خانه ورثه محسنی در کوچه
ارسطو طی 3مرحله خریداری شده و قرار است به مرکز
اسناد تاریخی تبدیل شود .مناقصه آن برگزار شده و
چند روز دیگر برنده نیز مشخص میشود .بهگفته او،
حمام چاله میــدان در میدان ارگ هــم خریداری و
بهطور کامل مرمت شده و در حال بهرهبرداری برای
فعالیتهای فرهنگی و هنری است.
در راســته اصلی بازار ۵۰۰حجره قرار دارد که البته
این آمار به غیراز همه حجرههایی است که در سراها و
تیمچهها فعال هستند .بازار اراک از قدیم قلب تپنده
این کالنشهر محسوب میشده و حاال هنوز زندگی و
اقتصاد شــهر در آن جریان دارد .به همین دلیل هم
بازاریها مشــارکت قابل توجهــی در مرمت این اثر
تاریخی داشتهاند و معتقدند درصورت مشارکت بهتر
و بیشــتر نهادهای مرتبط میتوان به حفظ این بنای
ارزشمند و زنده امیدوار بود .آنها تأکید میکنند برای
جلوگیری از آسیب به بازار نهادهای مختلف باید در
مرمت آن مشارکت مسئوالنه داشته باشد.

سالهای گذشته میان مردم استان بیشتر شده است.
علی رجبی با بیان اینکه اســتانداری مازندران با همکاری علوم پزشــکی
استان از امســال طرحی 14بندی را برای افزایش جمعیت در دستور کار
قرار داده ،میافزاید :به این منظور یک گروه اندیشهورز انتخاب کردهایم که
در حوزه جمعیت مشغول بهکار هستند تا موضوعاتی مانند ازدواج آسان و
فرزندپروری را به خانوادههای آموزش دهند .برنامهای هم داریم که با کمک
وزارت کشور برنامههای تشویقی برای خانوادههای استان اجرا شود.
وی ادامه میدهــد :همچنین با همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی برای
خانوادههایی که در 5سال نخست ازدواج هستند هم برنامههای آموزشی
برگزار خواهد شد تا اشتیاق به فرزندآوری در آنها بیشتر شود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران درباره خطرات پیری برای استان
هم میگوید :ادامه روند پیری در مازندران 2سویه دارد .از یک طرف پیرشدن
جمعیت مهاجران استان باری بر دوش سیستم درمان استان خواهد بود و
از سوی دیگر چون مازندران قطب کشاورزی اســت ،ادامه روند پیرشدن
جمعیت موجب کاهش نیروی کار استان خواهد شد .در این شرایط یا باید
نیروی کار از دیگر اســتانها وارد مازندران شــود و یا کشاورزان به فروش
زمینهای خود رو خواهند آورد .به گفته رجبی البته باید به این نکته مثبت
نیز اشاره کرد که نرخ رشد جمعیت استان از 1.20به 1.33رسیده است و
میتواند نشان از بهبود این وضعیت باشد.
جمعیت مازندران نســبت به میانگین کشوری ۱۵ســال پیرتر شده و با
مهاجرتها در ۳۵سال آینده جمعیت به نصف کاهش پیدا میکند و بیش
از ۳۰درصد جمعیت مازندران پیر خواهد شــد که از سرانه کشوری بیشتر
است .این موضوع نیروی کار جوان آینده استان را تهدید میکند ،موضوعی
که مسئوالن استان باید بیشتر به فکر آن باشند.

سرای کاشانی بازار اراک

بازار تاریخی اراک نونوار میشود

مرمت کامل این بنا به 50میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و مسئوالن کشوری قول تامین اعتبار مورد نیاز را دادهاند

برگزاری بزرگداشت فردوسی بهصورت حضوری و آن هم بعد
از 2سال وقفه ،شور و هیجان عاشقان زبان و ادبیات فارسی را
دوچندان کرده است و نهادهای مختلف هم در مشهد دست
بهدست هم دادهاند تا امســال برنامههای متنوع فرهنگی و
هنری را برای این عالقهمندان فراهم کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراســان رضوی با بیان
اینکه آیین آغازین بزرگداشــت فردوســی روز گذشــته
در آرامگاه حکیم توس برگزار شــده اســت به همشــهری
میگوید :اختتامیه داســتان حماســی ،کارگاه سینمایی،
شــاهنامهخوانی در ســطح کتابخانههای عمومی استان،
زنگ پاسداشــت در مدارس و نقالی نوجوانــان در آرامگاه
فردوســی بخشــی از مهمتریــن برنامههای مــا در این
مناسبت است.
محمد حسینزاده اما با تأکید بر اینکه آرامگاه فردوسی ،مرکز
حماسهسرایان یا قطب حماسه کشــور محسوب میشود،
میافزاید :بخشی از ادبیات مقاومت که ریشه مستحکمی در
ایران اسالمی دارد به واسطه تالشهای فردوسی بزرگ است.

15

شمالی
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برابر
بوشهر

امســال بــا هــدف ارتقــای ســطح زندگــی
عشایر کوچرو استان یزد ۶۰پنل خورشیدی
رایــگان در میــان آنهــا توزیع شــده اســت.
جواد شــمش ،رئیــس اداره امور عشــایری
یزد گفــت :این طــرح بــا همکاری شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان و در مناطــق
بــدون برقرســانی اجــرا شــده اســت .ایــن
پنلهای خورشیدی ۲۰واتی هستند و برای
تامین آنها ۲میلیــارد و  ۵۰۰میلیون هزینه
شده است.
برای حمایت از محصــوالت هنرمندان
خراســان شــمالی بــهزودی 5بازارچــه
صنایعدســتی در بجنــورد را هانــدازی
میشــود .ســعید پورآبــادی ،رئیــس
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی اســتان گفــت :بازارچــه
میدان کارگر ،ســبزه میدان و حسینیه
جاجرمیهــا 3مکانی هســتند کــه قرار
اســت بازارچههــا در آنها ایجاد شــوند.
همچنیــن ۲مــکان دیگــر نیــز بــهزودی
توسط شهرداری مشخص خواهد شد.

پرداخــت تســهیالت مشــاغل خانگی در
بوشــهر ۱۰برابــر افزایــش یافــت .مصدق
کشــاورزی ،مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی اســتان با اعالم این خبر گفت:
ســال گذشــته اشــتغال ۱۶هزار و ۳۰۰نفر
در ســامانه رصد شغل ثبت شد که تعهد
اشتغال امسال ۳۰هزار نفر است.

خبرهای کوتاه
 محور هراز مسدود است
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران گفت :محور هراز
از ساعت 7امروز (یکشــنبه  ۲۵اردیبهشت) تا ساعت
 ۲۴روز چهارشــنبه ( ۲۸اردیبهشت) مسدود است .به
گزارش ایرنا ،محسن هاشــمی علت مسدودشدن این
محور را انجام عملیات عمرانی ،احداث کانال هدایت آب و
تیرگذاری پل استراباکو در منطقه بایجان اعالم کرد .وی
با بیان اینکه مسدودشدن مسیر بهصورت شبانهروزی
خواهد بود ،گفت :مردم استان و مسافران برای تردد میان
مازندران و پایتخت کشور در طول این مدت میتوانند از
جادههای سوادکوه و کندوان استفاده کنند.
 قطع جریان زایندهرود از فردا
عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با ابراز
امیدواری در به ثمر رسیدن کشت غله شرق اصفهان تا
 ۱۵خردادماه گفت :جریان زایندهرود که 16اردیبهشت
باز شــده بود ،بعد از تحویل حقابه کشاورزان در نوبت
چهارم ،فردا( ۲۶اردیبهشت) بسته میشود.
به گزارش ایســنا ،حســین وحیدا افــزود :البته آب
بهمدت ۱۰روز در کانالهای آبیاری کشاورزان نیست
و محدودیتهایی وجود دارد.عضو هیأت مدیره نظام
صنفی کشاورزان اصفهان تأکید کرد :وضعیت کشتها
مناسب نیست و به هر جهت باید همین میزان را به ثمر
رساند .وحیدا با بیان اینکه نسبت به دوره سوم ،وضعیت
تحویل حقابه کشــاورزان بهتر و برداشتها در دوره
ت
چهارم کنترل شده است ،گفت :بعد از ۲۶اردیبهش 
زایندهرود در وقفهای 7روزه بسته میشود و بعد از آن از
سوم خرداد تحویل حقابه 10روزه کشاورزان در نوبت
پنجم انجام میشود و امیدواریم تا ۱۵خرداد کشت غله
به نتیجه برسد.

عکس خبر

قزوین

روستای «سیاهپوش»
سیاهپوش روستایی از توابع بخش طارم سفلی در استان
قزوین است که از نظر تاریخی قدمتی دیرینه دارد .این
منطقه بادخیز و با آب و هوای خنک و معتدل در کنار سد
سفیدرود «سد منجیل» قرار دارد .آب و هوای مدیترانهای
این روستا شرایط را مساعد رویش درختان پربار زیتون
ساخته و هم اکنون حدود  ۳هزار هکتار زمین زیر بار کشت
زیتون دارد .منبع :ایسنا
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تاالر شیشهای

میادین

قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

ارقام به هزار واحد

قیمت جدید قارچ در نرخنامه ســازمان میادین میوه و تره بار
اعالم شد .به گزارش همشهری ،براساس نرخنامه جدید قیمت
قارچ بهصورت فله یا بستهبندیهای اوزان مختلف در مقایسه با
نرخنامه اسفندماه تا 10درصد رشد یافته بهطوری که هر کیلو
قارچ فله درجه یک 32هزار تومان به فروش میرسد .نرخنامه
همچنین از ثابت ماندن قیمت انواع جوانهها حکایت دارد .قیمت
جوانهها از تابستان سال گذشته تغییری نداشته است.

29.000
32.000

35.000
38.000

21.000
22.100

1.575
1.572.5
1.250
1.567.5
1.565
1.562.5

کیلوگرم /تومان

قارچ،
200گرمی

عکس :همشهری /امیر پناهپور

قارچ فله

قارچ،
یککیلویی

قارچ،
400گرمی

1.580

1.577.5

10.800
11.200

اردیبهشت
1401

اسفند
1400

ی واردات خودرو و حذف ارز ترجیحی بر بورس گزارش میدهد
همشهری از اثر آزادساز 

سبزی سهام صنایع غذایی ،سرخی خودرو
11.800
11.800

جوانه ماش
300گرمی

6.400
6.400

جوانه گندم
200گرمی

12.600
12.600

جوانه یونجه
200گرمی

11.900
11.900

جوانهساالدی
200گرمی

سوپرمارکت

قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی
قیمت برنج ایرانی در خواربارفروشیها در روزهای
اخیر اندکی باال رفت .مقایسه قیمت امروز انواع برنج
با قیمتهای تابستان ســال گذشته حاکی از رشد
2برابری قیمت ایرانیها و افزایش 25درصدی قیمت
انواع وارداتی است .در برخی خواربارفروشیها برنج
با نرخ مصوب دولتی عرضه میشود ،اما مشاهدات
میدانی نشان میدهد که ســوپرمارکتهایی که
برنج عرضه میکنند ،اغلب این قیمتها را رعایت
نمیکنند.
قیمتها به تومان

شیرودی

تیرماه 1400
اردیبهشت 1401

طارم

تیرماه 1400
اردیبهشت 1401

هاشمی

تیرماه 1400
اردیبهشت 1401

تیرماه 1400
دمسیاهاستخوانی اردیبهشت 1401

فجر

تیرماه 1400
اردیبهشت 1401

نیمدانهمعطر

تیرماه 1400
اردیبهشت 1401

وارداتیهندی

تیرماه 1400
اردیبهشت 1401

وارداتیپاکستانی

تیرماه 1400
اردیبهشت 1401

40.000
85.000
58.000
113.000
58.000
113.000
60.000
115.000
40.000
76.000
25.000
55.000
30.000
38.000
34.000
43.000

چهرهها
عبدهللا توکلیالهیجانی
مدیرکل دفتر صنایع خودرو
وزارت صنعت
در طرح ساماندهی قرعهکشی خودرو
از طریق ســامانه فروش یکپارچه که از
هفته جاری فعالیت خود را آغاز میکند،
خودروسازان ،محصوالت خود را با هم
عرضــه خواهنــد کــرد و متقاضیــان در
یک بازه زمانی مشــخص بهطــور مثال
یــک دوره یــک هفتــهای ،میتواننــد بــا
قــدرت انتخاب بــاال بــه خرید خــودروی
مــورد نظــر خــود اقــدام کننــد و اینطــور
نیســت که هرکــس زودتــر وارد ســایت
ثبت نــام شــود بخت بیشــتری داشــته
باشــد بلکــه متقاضیــان بــا فــراغ خاطر
میتوانند در مدت اعالم شــده به ثبت
نام اقدام کنند.
علی خضریان
سخنگویکمیسیوناصل ۹۰مجلس
یکــی از اصلیتریــن مشــکالت عمــوم.
مســتأجرا ن ،افزایــش افسارگســیخته
اجــاره مســکن اســت .مــردم پسانــداز
چندین سال خود را برای رهن یا پرداخت
اجارهبهــای ماهانــه ميپردازنــد به همین
دلیــل طرحــی بــرای کنتــرل اجارهبهــای
واحدهای مســکونی آماده شــده اســت.
در طرح آماده شده که طی روزهای آینده
نهایی میشود ،تالش شده با بهرهگیری
از امتیازاتــی نظیــر دریافــتتســهیالت
بازسازی مسکن بهصورت خارج از نوبت
و نحــوه بازپرداخــت آســانتر و همچنیــن
ت وصولــی از
ض ومالیــا 
تغییر نــرخعــوار 
موجران بر مبنای نرخ اجاره ،زمینه کنترل
بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.

روند صعودی شــاخص کل بورس
تهران درمبادالت روزگذشــته هم
بورس
ادامه یافت و شاخص کل بازار سهام
با یک درصد رشد به مرز یک میلیون و 600هزار واحد
نزدیک شد با این حال بازار سهام در صنایع مختلف
رویه متفاوتی را در پیش گرفته است ،از یک طرف
ی تحتتأثیر آزادسازی
سهام شرکتهای خودروساز 
واردات با نزول مواجه شــد و از طرف دیگر ســهام
شرکتهایی که از شمول ارز ترجیحی حذف شدهاند
با رشد قیمت مواجه شدند.
به گزارش همشــهری ،روند صعودی شاخص کل
بورس تهران که از بهمن ماه پارسال آغاز شده این
روزها شتاب بیشتری گرفته بهطوری که ظرف چند
روزگذشــته شــاخص کل بورس تهران ،دستکم
5درصد رشد کرده است و در مبادالت روز گذشته
هم بــا 14هزار واحد رشــد به مرز یــک میلیون و
600هزار واحد که یک مرز تکنیکی برای شــاخص
بورس تلقی میشود نزدیک شــد .از نظر تکنیکی
چنانچه شــاخص بورس از این محدوده عبور کند
سرعت رشد شاخص بیشتر خواهد شد.
بررسیها نشــان میدهد بخش زیادی از رشد
بازارســهام به تحوالت اقتصــاد کالن ازجمله
حذف ارز ترجیحی و افزایــش انتظارات تورمی
بازمیگــردد با این حــال موضوعاتــی از قبیل
آزادســازی واردات خــودرو نیز اثــر عکس بر
بازار سهام گذاشــته و حتی به افت ارزش سهام
شــرکتهای خودروســاز در بورس منجر شده
است.

تأثیر حذف ارز ترجیحی

آمارهای موجود از میزان عرضه و تقاضا و صفهای
خریدوفروش نشــان میدهد سیاست دولت برای
حذف ارز ترجیحی مورد توجه بازار سهام قرار گرفته
و سهامداران از سیاســتهای دولت در این زمینه
استقبال کردهاند ،زیرا حذف ارز ترجیحی میتواند
به بهبود عملکرد شــرکتها و افزایش درآمد آنها
منجر شــود .حذف ارز ترجیحی از این جهت برای
سهامداران مهم است که بســیاری از شرکتهای
بورس بهویژه شــرکتهای فعال در حــوزه تولید
کاالهای اساسی ،در طول سالهای گذشته بهویژه
از ســال 1397تاکنون با افزایش هزینه تمامشده
تولید مواجه بودهاند اما نمیتوانســتند متناسب با
رشد هزینهها قیمتهایشان را افزایش دهند و این
موضوع به افت درآمد این شرکتها بهویژه در چند
سال گذشــته منجر شــده بود .حاال اما محاسبات
نشان میدهد با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی،
فشارهای ناشی از قیمتگذاری دستوری که تناسبی
با هزینه تمامشده تولید نداشت کاهش پیدا خواهد
کرد و به بهبود عملکرد صنایعی منجر خواهد شــد
که از شمول تخصیص ارز ترجیحی حذف خواهند
شد .در چنین شرایطی ظرف روزهای گذشته سهام
شرکتهای فعال در حوزه صنایع غذایی و زراعی که
بخشی از آنها از شمول ارز ترجیحی حذف شدهاند با
افزایش تقاضا مواجه شدهاند.
حسن کاظمزاده کارشناس بازار سرمایه در اینباره
میگوید :قیمت کاالهای اساسی رشد کرده و احتماال
نرخ سایر کاالهای تحت نظارت سازمان حمایت نیز

افزایش خواهد یافت .فارغ از اینکه در میانمدت و
بلندمدت چه اتفاقی برای سودآوری این شرکتها
در پیش اســت ،در کوتاهمدت شــرکتهایی که
محصوالت تحت حمایت تولید میکنند مورد توجه
خواهند بود و با رشد مواجه خواهند شد.
او با بیان اینکه سهام شرکتهای فعال در حوزه مواد
غذایی ،زراعی و حتی صنایع شــوینده میتواند با
افزایش تقاضا مواجه شود ،ادامه میدهد :صنعت مواد
غذایی بهویژه تولید روغن خوراکی هماکنون مورد
توجه بازار قرار گرفتهاند و انتظار افزایش نرخ در اکثر
شرکتهای این گروه موجب شده تمایل سهامداران
برای خرید سهام این شرکتها افزایش یابد.
ی واردات بر سهام خودرو
اثر آزادساز 

با وجود آنکه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی به رشد
قیمت سهام شــرکتهای فعال در صنایع غذایی و
ی واردات خودرو افت
زراعی منجر شده خبر آزادساز 
ارزش سهام شرکتهای خودروساز را بهدنبال داشته
است .از ابتدای سالجاری تاکنون سهام شرکتهای
این گروه ،راهبری بازار را در اختیار داشتهاند و تقاضا
برای خرید سهام شرکتهای این گروه در بورس با
رشد زیادی مواجه شده بود اما از آخر هفته قبل که
خبرها در مورد واردات خودروهای اقتصادی خارجی
جدیتر شد قیمت سهام خودروســازها نیز با افت
سنگین مواجه شدند و حتی برای سهام بزرگترین
شرکتهای این گروه صفهای فروش تشکیل شد.
واردات خودروهــای ارزانقیمــت میتواند میزان
فروش و درآمد شرکتهای خودروساز را تحتتأثیر

قرار دهد .اگرچه طرح اصلی این است که کمبودهای
موجود دربازار خودرو پوشش داده شود اما برآوردها
نشان میدهد درصورتی که خودروهای وارداتی با
استقبال مردم مواجه شود این موضوع میتواند اثرات
مهمی بر میزان فروش خودروسازهای داخلی داشته
باشــد .با این حال اثرگذاری این رویداد به کیفیت
خودروهای وارداتــی و همچنین تعداد خودروهای
وارداتی بستگی زیادی دارد .اگر خودروهای وارداتی
همقیمت با خودروهای داخلی ،از کیفیت باالتری
برخوردار باشند این موضوع میتواند بر میزان فروش
خودروســازان داخلی اثر زیادی داشته باشد .تعداد
واردات موضوع دیگری است که میتواند بر درآمد
ی تأثیر داشته باشد.
شرکتهای خودروساز 
طبــق برآوردهــای وزارت صنعت ،بــازار خودرو
هماکنون با 500هزار دستگاه کمبود مواجه است و
دولت سعی دارد این کمبود را از طریق واردات جبران
کند.چنانچه قرار باشــد مطابق نیاز بازار500 ،هزار
دستگاه خودرو وارد کشور شود این موضوع میتواند
اثر زیادی بر میزان فروش شرکتهای خودروسازی
داشته باشد زیرا تمایل بازار را برای خرید خودروهای
داخلی کاهش میدهد .با توجه به اینکه قرار اســت
قیمت خودروهای وارداتی رقابتی باشد شرکتهای
ی نیز خیلی قادر به افزایش نرخ نخواهند
خودروساز 
بود تا بتوانند ســهم خود را از بازار در سطوح فعلی
ثابت نگه دارند .با این حــال چنانچه حجم واردات
ارقامی در حدود 100تا 200هزار دســتگاه باشــد
این موضوع اثــر کمتری بر خودروســازان داخلی
خواهد داشت.

تکاالهایاساسیدرایران با ترکیه و امارات
مقایسهقیم 
بررسیهای آماری نشان میدهد نرخ خوراک همچنان در ایران ارزانتر از کشورهای همسایه است

اصالح نظام پرداخت یارانهها به تغییر قیمت تعدادی
از کاالهای اساســی منجر شــد .در پی اعمال این
گزارش
سیاست اقالم پرمصرفی مثل مرغ ،تخممرغ ،روغن و
لبنیات شاهد افزایش قیمت بود .هرچند این اقدام اصولی دولت ممکن
است تا مدتی تهیه مایحتاج برای بخشی از جامعه را دشوارتر و بخشی
از خانوارها را برای عبور کمهزینهتر از این دوران گذار ،به دریافت یارانه
معیشتی نیازمند کند ،اما بررسی نرخ فروش کاالهای اساسی در ایران
و در 2کشور همسایه ،نشان میدهد همچنان هزینه تهیه اغلب مواد
غذایی در ایران ،با توجه به فراوانی و در دســترس بودن بسیاری از
کاالها ،ارزانتر از دیگر کشورهای همسایه است .برای اثبات این مدعا،
همشــهری قیمت جدید این اقالم در ایران را بــا نرخهای فروش

محصوالت در ترکیه و امارات با استفاده از سایتهای فروش آنالین
2فروشگاه زنجیرهای یعنی کارفور و میگروس استخراج شده است.
درباره برخی اقالم که قیمتهای جدول با نرخهای اعالم شده متفاوت
دیده میشود ،وزن درج شــده در جدول متفاوت بوده است؛ بهطور
مثال درباره پنیر ،قیمت اعالم شده برای پنیر یو اف برای 400گرم
38هــزار تومان اعــام شــده و بــرای وزن 500گــرم قیمت به
47.500تومان میرسد .در مقایسه قیمت برنج ،با توجه به نوع برنج
مصرفی در کشورهای همسایه ،برنج باسماتی پاکستان مالک مقایسه
قرار گرفته که در ایران نیز گرانترین برنج وارداتی است .در بازار آزاد
قیمت این برنج باالی 40هزار تومان است ،اما قیمت تنظیم بازاری این
محصول کیلویی 30هزار تومان تعیین شده است.

محصوالت مشابه در ترکیه و اماراتمتحده عربی مقایسه کرد ه است.
باید درنظر داشت ،اقتصاد ترکیه در 2سال اخیر مثل دیگر کشورهای
جهان تحتتأثیر شــیوع کرونا بوده و اخیرا نیز بر اثر بحران اوکراین
شــرایط نابســامانی را میگذراند .ارزش پول ملی ترکیه از ابتدای
ســال 2021تاکنون بیش از 50درصد کاهش یافته و همزمان ،نرخ
تورم ســاالنه در اقتصاد این کشــور از 61درصد عبور کرده است؛
وضعیتی که در طول 2دهه گذشته بیسابقه بوده است .حداقل درآمد
ماهانه در این کشور 4.250لیر ،یعنی معادل 8.5میلیون تومان اعالم
شده ،اما براساس گزارشها و آمارهای موجود هزینه تهیه مواد غذایی
طی این مدت افزایش 60درصدی داشته و بسیاری از شهروندان این
کشــور برای تهیه مایحتاج با مشــکالتی مواجه شــدهاند .قیمت

مقایسه بعضی کاالهای مصرفی در ایران ،ترکیه و امارات (قیمت ها به تومان است)
شیر یک لیتری

18,000

ماکارونی  500گرمی

33,392

قيمتنسبتبهترکیه

0,54

40,165

قيمت نسبت به امارات

0,45

17,000

1,27

 10عدد تخممرغ

25,300

0,48

53,281

قيمت نسبت به امارات

0,47

یک کیلوگرم مرغ

60,000

77,815

قيمتنسبتبهترکیه

0,77

قيمت نسبت به امارات

1,04

50,000

64,813

قيمتنسبتبهترکیه

0,77

90,620

63,000

قيمتنسبتبهترکیه

0,70

یک کیلوگرم لوبیا

52,993

قيمتنسبتبهترکیه

16,394

13,396

قيمتنسبتبهترکیه

روغن آفتابگردان یک لیتری

174,000

قيمت نسبت به امارات

0,34

158,000

0,69

قيمت نسبت به امارات

0,55

یک کیلوگرم شکر

67,215

قيمت نسبت به امارات

0,74

18,000

286,895 228,323
قيمت نسبت به امارات

0,55

36,445

قيمتنسبتبهترکیه

0,49

یک کیلوگرم گوشت چرخ شده

قيمتنسبتبهترکیه

114,758

40,985

0,44

نان تست بزرگ

19,000

قيمتنسبتبهترکیه

0,49

47,500

39,400

قيمتنسبتبهترکیه

1,21

98,364

قيمت نسبت به امارات

0,33

یک کیلوگرم برنج پاکستانی

قيمت نسبت به امارات

38,415

پنیر سفید  500گرمی

46,000

39,400

قيمتنسبتبهترکیه

1,17

131,152

قيمت نسبت به امارات

0,35

چای سيالن یک کیلوگرمی

57,379

قيمت نسبت به امارات

0,33

280,000

98,500

قيمتنسبتبهترکیه

2,84

181,154

قيمت نسبت به امارات

1,55

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 13هزار و
961واحد ،معادل 0.89درصد رشد کرده و به یک میلیون
و 578هزار و 411واحد رسید .شاخص کل هم وزن نیز با
6هزار و 238واحد رشد به 444هزار و 647واحد رسید.
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام
فروشحقوقی

ارقام به میلیارد تومان

1286

خرید حقوقی

1151

فروشحقیقی

6289

خرید حقیقی

6424

در مبادالت روز گذشته سهامداران حقیقی 6هزار و
424میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم
فروش سهامداران حقیقی به 6هزار و 289میلیارد تومان
رسید .سهامداران حقیقی دیروز 135میلیارد تومان
نقدینگی تازه وارد بازار سهام کرده اند.
تراز صعود و نزول در بازار سهام

3

صعود
نزول
بدون تغییر

ارقام به درصد

31

66

در مبادالت دیروز بازار سرمایه ،قیمت سهام
398شرکت رشد و 188شرکت کاهش یافت .قیمت
سهام 20شرکت هم تغییری نکرد.
ارزش بازار سهام
ارقام به هزارمیلیاردتومان
7500
7450
7400
7350
7300
7250
7200

 21اردیبهشت  21اردیبهشت

 20اردیبهشت

 19اردیبهشت

7150

 18اردیبهشت

ارزش کل سهام شــرکتهای حاضر در بورس و فرابورس در
مبادالت دیــروز 67هــزار میلیارد تومــان افزایــش یافت و به
7465هزار میلیارد تومان رسید .ارزش دالری کل بازارسهام
ایران با توجه به قیمت روز گذشــته هر دالر آمریــکا در بازار
تهــران که در محــدوده 30هــزار و100تومان دادوســتد شــد،
هماکنون معادل 248میلیارد دالر است.
ارزش معامالت بازار سرمایه
معامالت خرد

36

کل معامالت

ارقام به درصد

64

در مبــادالت دیــروز 13هــزار و 312میلیارد تومــان اوراق
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان
7هــزار و 575میلیارد تومــان به معامالت خرد ســهام و
بقیه به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.
ایــن ارقام نشــان میدهد کــه ارزش کل معامــات خرد
در دادوســتدهای روز گذشــته نســبت بــه روز دوشــنبه
1329میلیارد تومان معادل 21درصد رشد کرده است.

بازارها
نرخ جدید تخممرغ
محمد مرادی ،مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره
به تامین تخممرغ در بازار ،گفت :کارشناسیهای اولیه تعیین نرخ
تخممرغ بعد از اصالح نظام یارانهها انجام شــد؛ از اینرو با هدف
استمرار تولید و حفظ ســرانه مصرف پروتئین ،قیمت یک کیلو
تخممرغ35هزار و500تومان در واحدهای تولیدی و هر شانه تخممرغ
یککیلو و900گرمی 76هزار تومان و قیمت یک کیلو تخممرغ برای
مصرفکنندگان 39هزار و800تومان برای عبور از این مرحلهگذار
تعیین شده است.
ادامه روند افزایش قیمت وام مسکن
آمارها نشان میدهد که قیمت هر برگ اوراق تسهیالت مسکن به بیش
از 120هزار تومان رســیده ،این موضوع هزینه تامین مالی مسکن را
افزایش داده است .بر این اساس ،زوجهای تهرانی برای تامین وام مسکن
باید۸۰۰برگ تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن۹۹میلیون
و۶۰۰هزار تومان میشود که همراه با هزینه۱۹میلیونو۹۲۰هزار تومانی
وام جعاله که برای آن باید۱۶۰ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند ،در
ن و۵۲۰هزار تومان پرداخت کنند.
مجموع باید ۱۱۹میلیو 
اثر قیمت مصالح ساختمانی بر تولید مسکن
ب رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران گفت :یکی از
ایرج رهبر ،نائ 
توسازمسکن،ثباتقیمتمصالح
مهمترینعواملافزایشورشدساخ 
ساختمانی است ،افزایش قیمتفعلی مصالح ساختمانی باعث کاهش
انگیزه ساختوساز شد ه است .او افزود :در این شرایط که انبوهسازان
دیگر زیر بار ریســکهای قابل پیشبینی نمیروند ،کنترل نشدن
قیمتها در بازار مصالح ساختمانی باعث کاهش تولید شده؛ زیرا مصالح
ساختمانیبرقیمتتمامشدهساختمانوواحدهاتأثیرمستقیمیدارد.

سنگ،کاغذ،قیچی

روند بازیهای امیری شکل عجیبی داشت؛
او اول ستاره بود ،بعدا کمفروغ شد و در
نهایت نتوانست فصل را به پایان برساند
18

همان بهتر که نشد!

در مورد شایعه همیشگی حضور
فرهاد مجیدی و علی کریمی در
پرسپولیس و استقالل

18

قهرمانیهابااوشروعشد

چند نکته در مورد بازگشت احتمالی
علیرضا بیرانوند به پرسپولیس؛ دروازهبانی
که خاطرات خوشی با قرمزها داشته است

فوتبال ایران
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
عكس|اشکان مهریار|

لیگ برتر انگلیس

وستهم
17:30
منچسترسیتی

اللیگا اسپانیا

کادیز

22:00
رئال مادرید

بارسلونا

سهویا

ختافه

22:00

اتلتیکومادرید
22:00

سری آ ایتالیا

آتاالنتا

اینتر

آث میالن
20:30

23:15

کالیاری

برنامه بازی

لیگ برتر ایران  -هفته 28

پنجشنبه29اردیبهشت1401

19:00
پرسپولیس

پری پتی ،ستاره آمريکايی شهرداری گرگان از قهرمانی در ليگ بسکتبال میگويد
او اميدوار است باز هم کنار هواداران پرشور گرگانی بماند و برای اين تيم بازی کند

روزنامهنگار

بیم و امیدهای
اسکوچیچ

18

وقتی برای
ناراحتی ندارم

بهروز رسایلی

21:15
آلومینیوم

تراکتور

استقالل

لیگ برتر ایران  -هفته 29

سهشنبه3خرداد1401

پدیده

پرسپولیس
20:00

20:00
استقالل

مس

لیگ برتر ایران  -هفته 30

یکشنبه  8خرداد 1401

بهنظر میرسد بقای مربی کروات تا
جامجهانی قطعی شده ،اما او همچنان
نگرانیهایی دارد

قطعی شدن بازی دوستانه با کانادا در بامداد روز
16خرداد اتفاق بســیار خوبی است؛ هم از جنبه
فنی برای تیم ملی مفید است و هم نشان میدهد
فدراسیون بالتکلیف فوتبال ،آنقدرها هم کار را رها
نکرده است .این بازی را باید به فال نیک گرفت.
حتما دراگان اســکوچیچ هم خوشــحال است؛
سرمربی کروات تیم ملی که بعد از شکست برابر
کرهجنوبی در بازی تشریفاتی نوروز بهشدت خطر
اخراج را احســاس کرد ،اما حاال بهنظر میرسد
جایگاه او دســت نخواهد خورد .حتی تا مدتی
پس از قرعهکشــی جامجهانی هم برخی بر این
باور بودند که بهتر اســت یک مربی بزرگتر به
جای اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی بنشیند،
اما اگر ارادهای هم به این منظور وجود داشــت،
بهنظر میرسد عقیم مانده اســت .فقط6ماه به
آغاز جامجهانی باقی مانده و مسابقات دوستانه
تیم ملی هم با نظر اســکوچیچ در حال فیکس
شدن است .بنابراین خیال دراگان راحت شده که
خودش در قطر هدایت تیم ملی ایران را برعهده
خواهد داشت .با این حال دغدغههای اسکو برای
آن روز چندان هم کم نیست.
کانادا کافی است؟
همه گفتند و ما هم نوشتیم که به دالیل مختلف
بازی با کانادا یک فرصت خوب و مغتنم برای تیم
ملی ایران است؛ هم فوتبالشان به آمریکا شباهت
دارد و هم تیم خوبی هســتند .به هر حال کانادا
توانسته در  2بازی  4امتیاز از ایاالت متحده بگیرد
و حتما بازی ما و آنها به دردمان خواهد خورد .با
این حال بیگمان فقط همین یک بازی درست و
حسابی برای تیم ملی کافی نیست .گفته میشود
بقیه پکیج مسابقات دوستانه قرار است با تقابل
ایران و امثال نیوزیلند و آلبانی کامل شود ،اما این
مسابقات خیلی هم مفید نیستند .در حقیقت این
نگرانی وجود دارد که فدراســیون بعد از ترتیب
دادن بازی با کانادا احساس رضایت کند و برای
بقیه مسابقات دوستانه چندان مته به خشخاش
نگذارد .حیف است اگر چنین باشد .یادمان نرود ما
با انگلستان ،گرانترین تیم ملی حال حاضر فوتبال
جهان بازی داریم .ممکن است ولز یا اسکاتلند هم
به گروه ایران اضافه شوند و ما نیاز داریم با تیمی
که چنین خصوصیاتی دارد بازی کنیم.
کدام پستها میلنگند؟
دراگان اسکوچیچ اما در مورد بعضی پستهای
تیم ملی هم باید نگرانیهایی داشــته باشــد؛
همانطور کــه خیلی از هــواداران فوتبال هم در
این مورد بیمناک هستند .بهعنوان مثال پست
دفاع راســت یک چالــش کامال جدی اســت.
گزینه مورد عالقه اســکوچیچ برای این پســت
صادق محرمی اســت که موافقان زیادی ندارد.
محرمی مدتهاست در رده باشگاهی گم شده.
او عملکرد پرنوســانی در دیناموزاگرب داشته و
حتی اخیرا برانکو ایوانکوویچ هم از کادرفنی این
تیم انتقاد کرده که چرا به اندازه کافی به صادق بها
نمیدهند .کیفیــت کار محرمی در تیم ملی هم
به سختی قانعکننده است .از سوی دیگر رامین
رضاییان به لیگ ایران برگشــت تا خودش را به
دراگان اسکوچیچ نشــان بدهد ،اما خیلی موفق
نبود و طوری بازی نکرد کــه روی کادرفنی تیم
ملی فشــار بیاید .کار برای وریا غفــوری تقریبا
تمامشــده و صالح حردانی هم کمتجربهتر از آن
بهنظر میرسد که در جامجهانی به تیم ملی ایران
کمک کند .اگر لیگ قهرمانان آسیا را دنبال کرده
باشــید ،حتما متوجه افت دانیال اسماعیلیفرد
هم شدهاید .از دیگر پستهایی که باعث نگرانی
هستند میتوان به هافبک دفاعی اشاره کرد .احمد
نوراللهی در تیم ضعیــف االهلی امارات عملکرد
فوقالعادهای نداشته اســت و سعید عزتاللهی
هم در تیم ضعیفتر الغرافه قطر صرفا به شریکی
برای شکستهای پرگل تبدیل شده است .حتی
این اواخر عملکرد میالد ســرلک هم منتقدان
زیادی داشته است .بهطور کلیتر ،اسکوچیچ باید
در مورد افول لژیونرها هم نگران باشــد .علیرضا
بیرانوند ،علی قلیزاده ،علیرضا جهانبخش ،احسان
حاجصفــی و برخی دیگر ایــن ماهها خیلی کم
بازی کردهاند .شاید مشکل بعضی از این نفرات
با انتخاب یک تیم بهتر در سال جامجهانی حل
شــود .در این صورت امیدواریم آنها با چشم باز
دست به انتخاب بزنند.

استقالل
20:00
نفت.م.س

20:00
پرسپولیس

فجر

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال

شنبه  7خرداد 1401

لیورپول
23:30
رئال مادرید

خبر روز

جامملتها
روی هوا
يكهفته پــس از به تعويق افتــادن بازيهاي
آســيايي به ميزباني هانگژو ،چينيها با ارسال
نامهاي به  AFCاز ميزباني جام ملتهاي آسيا
در سال  2023انصراف دادند .اين بازيها قرار
بود 26خرداد ســال آينده در 10شــهر چين
برگزار شود .حاال بايد ديد كنفدراسيون فوتبال
آسيا زمان جام ملتهاي  2023را تغيير ميدهد
يا اينكه ميزباني را به يكي از كشورهاي قطر يا
عربستان واگذار ميكند.

18
23023602
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فوتبال همین است استاد!

سنگ،کاغذ،قیچی

عكس|فرشاد عباسي|

نكته بازی
حمید مطهری در نشســت خبری
قبل از بازی پرسپولیس و سپاهان
از انتقاداتی که این روزها علیه او و
سایر اعضای کادرفنی سرخپوشان
به عمل میآید گالیه کرده و گفته:
«برخی در شبکههای اجتماعی فضای
بدی بهوجود میآورند ».حق با مطهری اســت .ما هم منتقد
بسیاری از رفتارهای رایج در فضای مجازی هستیم؛ مخصوصا
که در پشت پرده خیلی از اینها انگیزههای فساد مالی وجود
دارد .با این حال شــما وقتی در یک تیم بزرگ کار میکنید،
همانطور کــه در کوتاهترین زمان ممکن با کســب موفقیت
تبدیل به شاه و امپراتور میشوید ،بالفاصله هم ممکن است با
چند ناکامی بهشدت مورد تاختوتاز قرار بگیرید .اغلب اوقات
نه آن همه ستایش حق شماست و نه این همه نکوهش .خب
اما این «فوتبال» است و کاری هم نمیشود کرد.

در میانههای فصل جاری و زمانی که وحید
امیری بهطور فشــرده برای پرســپولیس
و تیمملــی به زمین میرفــت ،خیلیها
پیشبینی این اتفــاق را میکردند که
او تحــت فشــار این بازیهــا دچار
مصدومیت شود .اتفاقی که باالخره
رخ داد و ملیپــوش 34ســاله
پرســپولیس بــا مصدومیت
شدیدی از ناحیه کمر مواجه
شد .وحید امیری سال1400
را با سالمتی به پایان برد اما
بدشانســیهای او دقیقا از
ابتدای سال 1401آغاز شد.
اگرچه در آخرین هفتههای
ســال 1400هم این ســتاره
پرسپولیس و تیمملی بهوضوح از
روزهای اوجش فاصله داشــت و دیگــر از نمایشهای
درخشــانش در هفتههای آغازین فصــل خبری نبود.
امیری در فصل جاری لیگ برتر 22بار در ترکیب اصلی
سرخپوشــان قرار گرفت و مجموعا 2069دقیقه برای
این تیم بازی کرد .حاصل کار او در این بازیها یک گل،
3پاس گل و یکبار انتخاب بهعنوان بازیکن برتر میدان
بود .او در جام حذفی هم مقابــل ذوبآهن زننده یکی
از 3گل تیمش بود و البته میــزان تأثیرگذاریاش در
بازیهای پرسپولیس به این گلها و پاس گلها محدود
نمیشــد .امیری بارها تغییر پست داد و در هر نقطهای
از زمین که پرسپولیسیها به مشــکل میخوردند ،بار
این تیم را به دوش میکشید .همین اتفاق عینا در تیم
ملی هم رخ داد و امیری 34ساله در پستهای مهاجم،
دفاع چپ و هافبک نفوذی چپ و راست برای تیم ملی
بازی کرد .آخرین بار که وحید امیری توانست یک بازی

ترکشهای مصدومیت شدید وحید
امیری در بازی با ذوبآهن همچنان
ادامه دارد؛ مصدومیتی که کار را به
عمل جراحی کشــاند و باعث شد
امیری ماهها خانهنشــین شود .در
بهترین حالت ممکن و حتی اگر وحید
مشــکلی برای همراهی تیم ملی در جامجهانی نداشته باشد،
او مسابقات زیادی از نیمفصل اول لیگ بیستودوم را از دست
خواهد داد که ضربه بسیار شدیدی به پیکر سرخپوشان خواهد زد.
تحلیلهای زیادی در مورد مقصر این اتفاق وجود دارد و خیلیها
از کادرفنی پرسپولیس ایراد میگیرند .حاال هم خبر آمده امیری
قبل از مصدومیتش به مربیان اعالم کرده بود درد دارد و بهتر است
تعویض شود ،اما نشد .در حقیقت در بازی با ذوبآهن امیری که
دوست داشت تعویض شود ،تعویض نشد و رامین رضاییان که
دوست نداشت تعویض شود ،از زمین بیرون رفت!
آب پاکی را روی دست همه ریخت

آماربازی

متريكا

روزبــه چشــمی بهدلیــل کشــیدگی
همسترینگ بازی این هفته تیمش مقابل
فوالد و شــاید همه بازیهای باقیمانده تا
پایان فصل را از دست بدهد .به این ترتیب
در مسابقات حساس پایان فصل ،جایی که قرار است قهرمانی استقالل
قطعی شود ،روزبه چشمی حضور نخواهد داشت .این بازیکن در پایان
فصل گذشته از باشگاه امصالل جدا شده بود تا از قطر به ایران برگردد و
یکبار دیگر در دفاع وسط و خط میانی عصای دست آبیپوشان باشد.
البته چشمی در ابتدا نتوانست جایی در ترکیب اصلی برای خودش پیدا
کند اما بعد از جدایی مرادمند و سیاوش یزدانی به ترکیب اصلی رسید و
تعداد بازیهایش را در این فصل باال برد .چشمی در لیگ جاری مجموعا
10بار بهعنوان بازیکن اصلی برای استقالل به زمین رفت.
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روزبه چشمی مثل ســالهای گذشته در
2پست مدافع میانی و هافبک دفاعی بازی
کرد و جالب اینکه تعداد بازیهایش در این
دو پست کامال با هم مســاوی بود .او طی
10مسابقهای که در ترکیب 11نفره استقالل بود5 ،بار در پست هافبک
دفاعی و 5بار هم در دفاع میانی به بازی گرفته شد .چشمی تا قبل از رفتن
یزدانی و مرادمند طی 18هفته 4بار در ترکیــب اصلی قرار گرفته بود.
اما بعد از رفتن آن دو مدافع سرباز ،طی 8هفته 6بار در ترکیب 11نفره
استقالل قرار گرفت و از ابتدا به زمین رفت .مجموع دقایق بازی روزبه طی
این 26هفته 932دقیقه بوده است که او را به سیزدهمین بازیکن پرکار
استقالل در این فصل بدل میکند.
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میانگین نمرات روزبه چشمی در سایت
متریکا ،عدد چندان خوبی نیســت و
نشــان میدهد این بازیکن به هیچ
وجه کیفیت سالهای گذشته را در
ترکیب آبیها نداشته است .چشمی در 14مسابقه دقایق بازیاش
به حدی رســیده که از آنالیزورهای متریکا نمره بگیرد .میانگین
نمرات او در این 14مسابقه 6.78بوده که او را در جایگاه نازلی نسبت
به همتیمیهایش قرار میدهد .بازیکن شماره6استقالل با این نمره
رتبه17را در جمع آبیپوشــان بهدســت میآورد .چشمی فقط در
3مسابقه توانسته نمره باالتر از 7بگیرد و بهترین نمره او ( )7.42در
بازی رفت مقابل پیکان بهدست آمده است .در جمع استقاللیها مهدی
مهدیپور با میانگین 7.25بهترین نمره را دارد و امیرحسین حسینزاده
و حسین حسینی در رتبههای دوم و سوم هستند.
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همان بهتر که نشد!
در مورد شایعه همیشگی حضور مجیدی
و کریمی در پرسپولیس و استقالل

روند بازیهای وحید امیری در این فصل شکل عجیبی
داشت؛ او اول ستاره بود ،بعدا کمفروغ شد و در نهایت
نتوانست فصل را به پایان برساند

داستان عجیب پرسپولیس

ماههاست در انتظار یک مصاحبه
از امیر قلعهنویی هســتیم که او
در آن به داستان کسر 7امتیاز از
گلگهر سیرجان اشاره نکند ،اما
نمیشود که نمیشود .به هر حال
اتفاق مهمی بود ،اما اینکه هر روز در
موردش صحبت شود واقعا جالب نیست؛ مخصوصا که به
هر حال باشگاه ســیرجانی هم اشتباه کرده و اصوال چنین
گافهایی در تیمهای قلعهنویی بیسابقه نبوده است .امیر
این هفتهها مدام میزان خســارت واقعی گلگهر از حکم
کمیته انضباطی را افزایش میداد؛ از 7به  ،10به  ،15به 20و
این اواخر به 30امتیاز .عاقبت اما قلعهنویی آب پاکی را روی
دست همه ریخت و در نشست خبری پیش از بازی با مس
رفسنجان اعالم کرد« :هر تیمی جای ما بود االن در منطقه
سقوط قرار داشت ».مرسی امیر خان!

فوتبال ایران

علی کریمــی و فرهــاد مجیــدی  2تن از
محبوبترین چهرههای تاریخ پرسپولیس
و استقالل هستند .در نتیجه همیشه توجه
به آنها زیاد بوده است و شایعات فراوانی هم
در موردشان ساخته میشود؛ ازجمله اینکه
چیزی نمانده بود به تیم رقیب بروند .قبال علی
فتحاهللزاده در مــورد علی کریمی گفته بود
پیشنویس قراردادش با استقالل امضا شده
بود ،اما در آخرین لحظات همهچیز منتفی
شد .مدیرعامل اسبق استقالل حتی تصویر
یک برگه کاغذ را هم در تأیید ادعایش منتشر
کرد .این اواخر هم امیر عابدینی ،مدیرعامل
پیشین پرســپولیس برای چندمین بار ادعا
کرده فرهاد مجیدی فاصلهای تا پیوستن به
جمع قرمزها نداشته است .عابدینی میگوید
حتی قراردادی هم بین دو طرف نوشته شد،
اما عجله مجیدی بــرای دریافت پول ،باعث
شد او قرارداد را پاره کند.
هر بار این مطالب منتشــر میشود ،هواداران
تیفوسی پرســپولیس و استقالل هم نسبت
به موضوع واکنشهای تند نشــان میدهند؛
برخی راوی را زیر ســؤال میبرند و برخی هم
در تعصب این ستارهها شک میکنند .با این
حال شاید بهتر است خوشحال باشیم از اینکه
کریمی و مجیدی هیچگاه بــه آن یکی تیم
نپیوستند .واقعیت آن است که هویت این دو
نفر با هویت پرسپولیس و استقالل گره خورده
و امروز هم هواداران از اینکــه آنها را بهعنوان
بخشی از شناسنامه باشگاهشــان در اختیار
دارند خوشحال هستند .پرسپولیسیها با علی
کریمیعشقمیکنندواستقاللیهاهمعاشق
فرهاد مجیدی هستند .پس بهتر است بقیه
داستانها را رها کنیم...

90دقیقهای و کامل انجام بدهد روز 26اسفند گذشته
بود که او در دربی بزرگ تهران تا پایان در زمین بود اما
چنان که ذکر شد دوران افت را سپری میکرد و در جمع
ستارههای موفق دربی قرار نگرفت .یک هفته بعد امیری
در سئول برای تیم ملی به میدان رفت اما مصدومیت به
او اجازه نداد تا پایان بازی بــا کرهجنوبی در زمین باقی
بماند .او با مصدومیت از ناحیه کمر به ایران برگشــت
و در بازی با لبنان غایب بود .پیگیــری روند بهبودی و
درمان این مصدومیت حدودا 50روز به طول انجامید و
مصدومیتی که در بازی تیم ملی گریبان امیری را گرفته
بود ،او را از 2بازی لیگ و یــک بازی جامحذفی محروم
کرد .پرسپولیس در همان روزهای غیبت امیری از جام
حذفی کنار رفت و در لیگ هم به هوادار مســاوی داد.
یحیی گلمحمدی و پرســپولیس آنقدر به این بازیکن
وابسته بودند که ســرمربی سرخپوشــان نتوانست تا
بهبودی کامل او صبر کند و در همان نیمه اول بازی با
ذوبآهن شماره 19تیمش را به زمین فرستاد .امیری که
دقیقا بعد از 46روز به زمین برگشته بود حدود 50دقیقه
دوام آورد و قبل از سوت پایان بازی در فوالدشهر مجبور
به ترک زمین شد .مصدومیت شدید از ناحیه مهرههای
4و 5کمر ،امیری را مجبور کــرد زیر عمل جراحی قرار
بگیرد و 20روز قبل از پایان لیگ برتر راهی استراحتی
3ماهه شود .پزشکان معالج امیری تأکید دارند که او تا
جامجهانی قطر که دقیقا 6ماه دیگر آغاز میشود ،آماده
بازی خواهد شــد .اما غیبتش در این روزهای حساس
پایان فصل اتفاق تلخی برای پرسپولیسیها بود و برای
تیم دوم لیگ بسیار گران تمام شــد .امیری هماکنون
در جدول بازیکنان لیگ با میانگین نمره 7.09سومین
بازیکن برتر پرسپولیس و دوازدهمین بازیکن برتر لیگ
محسوب میشــود؛ آن هم با وجود افتی که در آخرین
روزهای قبل از مصدومیت گریبانگیرش شده بود.

جدول گلزنان

قهرمانیها با او شروع شد

چند نکته در مورد بازگشت احتمالی علیرضا بیرانوند به پرسپولیس
بهروز رسایلی| دوران حضور قرضی علیرضا بیرانوند در بواویشتا
پرتغال به بدترین شکل ممکن پایان یافت .او جز در مقطعی از فصل
شانس بازی برای این تیم را پیدا نکرد و داستان برایش به همان تلخی
آنتورپ پیش رفت .نهایتا هم بیرو با انتشار تصویری از خودش در
تمرینات تیم پرتغالی نوشت« :این آخرین عکس من در بواویشتا
است» و به این ترتیب از همبازیانش خداحافظی کرد .بیرانوند یک
سال دیگر با باشگاه اصلیاش یعنی آنتورپ قرارداد دارد و البته که
آنها همچنان برنامهای برای اســتفاده از این دروازهبان ندارند .در
نتیجه مانعی در مسیر بازگشت بیرو به پرسپولیس وجود ندارد ،مگر
اینکه آنتورپ بخواهد دندانگردی کند یا یک باشگاه ایرانی دیگر
وارد معرکه شود .گفته میشود پرسپولیس نامه رسمی برای جذب
بیرانوند به آنتورپ زده و باید دید در ادامه چه اتفاقی رخ میدهد.
شروعکننده یک دوران درخشان

البته که موفقیت یا ناکامی فقط بهخاطر حضور یا غیبت یک بازیکن رقم
نمیخورد ،اما به هر حال ستارهها مهم هستند .علیرضا بیرانوند ابتدای
لیگ شــانزدهم ،زمانی به پرسپولیس پیوســت که این تیم بهشدت با
بحران دروازهبانی مواجه بود .آنها فصل قبلــش دوران کابوسواری را با
سوشا مکانی تجربه کردند و حتی حضور لوبانف ازبکستانی هم کمکی به
سرخپوشان نکرد .بیرانوند که آمد ،خیلی چیزها بهتر شد .او البته همراه
با دیگر خریدها ،مخصوصا جالل حســینی آرامش را به ساختار دفاعی
پرســپولیس برگرداندند و موفقیتها آغاز شد .پرسپولیس همان فصل
نخســتین جام قهرمانیاش را برد و تا زمانی که بیرانوند در این تیم توپ
میزد ،به مقامی غیراز قهرمانی دســت نیافت .او در لیگهای شانزدهم،

اللیگا اسپانیا

27
آسپاس(سلتاویگو)
17
وینیسیوس (رئالمادرید)
17
دتوماس (اسپانیول)
16
اونال (ختافه)
15
خوانمی(بتیس)
14
کریم بنزما (رئالمادرید)

هفدهم و هجدهم دروازهبان اول پرســپولیس بود و بهترتیب 15 ،14و
14گل دریافت کرد .در فصل نوزدهم دو هوایی شدن بیرو و افتادن فکر
انتقال به اروپا در سر او ،با حضور گابریل کالدرون سختگیر همراه شد و این
دروازهبان را نیمکتنشین کرد .آن فصل بیرو و رادوشوویچ با هم از دروازه
پرسپولیس حراست کردند که باز هم تکرار قهرمانی با 17گل خورده رقم
خورد .در لیگ بیستم بیرانوند از پرسپولیس جدا شده بود ،اما حامد لک
بهترین فصل فوتبالیاش را پشت سر گذاشت و با دریافت تنها 14گل به
قهرمانی پرسپولیس کمک کرد .امسال اما لک افت کرد ،رادوشوویچ جدا
شد و احمد گوهری هم چنگی به دل نزد تا آمار خط دفاعی پرسپولیس
بسیار خراب شود .اینگونه بود که دل خیلیها برای بیرانوند تنگ شد.
رؤیایی که سراب شد

اواخر دوران حضور در پرسپولیس ،بیرانوند بهشدت مشتاق پیوستن به
تیمهای اروپایی بود و به همین دلیل عملکردش افت کرد .او میخواست
بخت خودش را برای لژیونر شــدن بیازماید ،اما زمانی که به اروپا رسید،
رؤیای خود را «ســراب» یافت .به هر علتی ،بیرو در قاره سبز موفق نبود.
شمار نمایشهای خوب او در این دوسالونیم از انگشتان یک دست بیشتر
نشد تا بیرانوند حاال بهشدت روی بازگشت به پرسپولیس متمرکز شود.
خودش به دفعات این موضوع را علنی کرده و دیروز هم یکی از سایتهای
ورزشی بلژیک در این مورد گزارشی منتشــر کرده بود .اگر پرسپولیس
بتواند بیرانونــد را برگرداند ،حداقل این مزیــت را دارد که او دیگر مثل
لیگ نوزدهم «ســر به هوا» نخواهد بود و به کارش میچسبد؛ مخصوصا
که جامجهانی هم در راه است و او نیاز دارد جایگاهش در ترکیب اصلی
را تثبیت کند.

مطمئنهستید؟

یک نکته در مورد تمدید قراردادها در پرسپولیس
محمد محمدی ،معاون ورزشی پرســپولیس قول داده این هفته روند تمدید قراردادها در این تیم شروع شود و
باشگاه بازیکنان مدنظر را نگه دارد .این ،یکی از دغدغههای اصلی هواداران است .با توجه به افزایش قیمت ارز و باال
رفتن جذابیت حضور در لیگهای خارجی ،سرخها نگران هستند باز هم تیم آنها مثل فصول گذشته دچار ریزش
شود .در نتیجه تالش برای تمدید قرارداد هر چه زودتر بازیکنان ،خیلی هم اتفاق خوبی است .با این حال بهتر است
پرسپولیسیها پیش از هر کاری قشــنگ در مورد بازیکنان فکر کنند و با تمدید بیمنطق قرارداد ،هزینه اضافی
برای باشگاه نتراشند .در حقیقت آنها صرفا باید سراغ نفراتی بروند که به درد این تیم میخورند؛ رویهای که طی
ماههای گذشته چندان جدی گرفته نشده است.
 2مورد از آخرین تمدید قراردادهایی که در پرسپولیس صورت گرفت ،عمال بهکار این تیم نیامده است .مهدی
شیری تنها  100روز بعد از تمدید قراردادش ،به ناگهانیترین شکل ممکن از این تیم کنار گذاشته شد .دیگر
بازیکنی هم که قراردادش تمدید شد و البته عالمت سؤالهای زیادی در این مورد بهوجود آمد ،حامد لک
بود .قرارداد این دروازهبان در حالی تمدید شد که او روی دور نزولی قرار داشت و بعد از آن اتفاق ،شرایطش
بدتر هم شد .حاال هم اگر قرار است با کســی مذاکره و تمدید کنید ،بهتر است واقعا به دردتان بخورد و
اینطور نباشد که از هول عکس گرفتن و خبر دادن به هواداران ،سریع کاغذها را امضا کنید .همین حاال
بازیکنانی مثل لک ،گوهری ،صفروف ،هنانوف ،تمیروف و چند جوان نیمکتنشین دیگر برای فصل بعد
قرارداد دارند ،آن هم درحالیکه شاید سود فنی چندانی برای تیم به همراه نداشته باشند.

لیگ برتر انگلیس

22
سون (تاتنهام)
21
رونالدو(یونایتد)
18

محمد صالح(لیورپول)

جدول لیگ آزادگان 1400-1401
رتبه

تیم

بازیها

بر د

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

1

ملوان

29

17

10

2

35

13

22

61

2

مس کرمان

29

16

11

2

34

8

26

59

3

آرمان گهر

29

15

8

6

32

19

13

53

تفاضل گل امتیاز

4

خیبر خرم آباد

29

13

10

6

41

27

14

49

5

خوشه طالیی ساوه

29

10

11

8

39

32

7

41

6

پارس جنوبی جم

29

10

11

8

27

32

-5

41

7

استقالل خوزستان

8

29

10

9

10

36

26

10

39

مس شهر بابک

29

8

14

7

25

21

4

38

10

شهرداری همدان

29

8

14

7

23

19

4

38

شمس آذر قزوین

29

9

10

10

30

31

-1

37

11

قشقایی شیراز

29

10

7

12

22

24

-2

37

12
13

شهرداری آستارا

29

9

9

11

22

24

-2

36

ویستاتوربین تهران

29

8

11

10

25

28

-3

35

14

سایپا

15

9

29

7

13

9

27

29

-2

34

16

استقالل مالثانی
رایکا بابل

29

5

18

6

19

25

-6

33

29

6

14

9

28

29

-1

32

17

شاهین شهرداری

29

1

8

20

12

50

-38

11

18

ماشین سازی تبریز

29

1

8

20

23

63

-40

11
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سوژه روز

11
سیمونه اینتزاگی اگر بتواند
اینتر را قهرمان سریآ
کند ،سهگانه خواهد برد.
او این فصل سوپرجام و
جام حذفی را با برتری بر
یوونتوس برای نراتزوری
به ارمغان آورده .او اینتر
را پس از 10سال به مرحله
یکهشتمنهایی لیگ
قهرمانان اروپا بازگرداند،
آبیهای میالن را پس از
11سال به قهرمانی سوپرکاپ
ایتالیا رساند و این تیم را بعد
از 11سال به قهرمانی کوپا
ایتالیا هدایت کرد.

36

سرنوشت میالن دردست دشمن
پیولی برای قهرمانی باید از سد گاسپرینی بگذرد که از تیم او متنفر است

در سریآ فقط مسابقات هفته آخر بهصورت همزمان برگزار میشود .در لیگ را با اینتر برابر میکند .یووه با36قهرمانی تا همین فصل پیش
امشب میالن و اینتر که برای قهرمانی این فصل میجنگند ،به فاصله بهاندازه 2تیم میالن رویهم قهرمانی داشت.
ناپولی تــا هفته پیش از شــانس قهرمانی برخــوردار بود اما
کمتر از 3ســاعت از هم بازی دارند .ابتدا میالن از آتاالنتا پذیرایی
میکند و آخر شــب اینتر در زمین کالیاری به میدان میرود .ناگفته این آخریها کــم آورد .حاال هواداران این تیم دیگر اســپالتی را
پیداست که حریف میالن سختتر است اما مزیت این تیم این است نمیخواهند .تعدادی از آنها در ماه اکتبر خودروی فیات مدل پاندای
که 2امتیاز بیشتر از اینتر در صدر جدول دارد .هر دو حریف تیمهای سرمربی ایتالیایی را دزدیده بودند و حاال به او پیغام دادهاند که اگر
در پایان فصل پارتنوپی را ترک کند ،خودروی پاندایش را
شهر میالن انگیزههای زیادی برای این بازی دارند .اول اینکه
به او برمیگردانند.
گاسپرینی ،سرمربی موفق آتاالنتا از میالن متنفر است.
فر ا نک
پیولی ،سرمربی میالن هم در میان برترینهای
آتاالنتا در امتیاز 59با آاسرم و فیورنتینا برابر اما از
کسیه هم آخرینبار در
تاریخ باشــگاه قرار گرفت .استفانو پیولی حاال
لحاظ تفاضل گل از این دو تیم پایینتر است و در
ورزشگاه خودی مقابل هواداران
با توجه به میانگین امتیازی  ۱.۹۶از اکتبر ۲۰۱۹
رده هشــتم جدول جا خوش کرده .آتاالنتا از این
میالن به میدان میرود .او با بارسلونا
که هدایت میالن را بر عهده گرفته ،پس از فابیو
پایینتر نمیرود و سهمیه لیگ کنفرانس آنها برای
برای فصل آینده قــرارداد امضا کرده
کاپلو با میانگین امتیاز ۲.۰۲در رده دومین بهترین
فصل آینده قطعی است اما این تیم نیمنگاهی به
اســت .رناتــو ســانچس از لیل
جانشین کســیه خواهد
میانگین امتیاز تاریخ باشگاه میالن جای دارد.
لیگ اروپا هم دارد .اگر رم در فینال لیگ کنفرانس
بــود.
پیولی در این ردهبندی باالتر از آریگو ساکی و رکو
قهرمان شود ،سهمیه لیگ اروپا را بهدست خواهد
با  ،۱.۹۵آنچلوتی با  ۱.۸۴و آلگری با  ۱.۸۱ایستاده است.
آورد .در غیراینصورت جایگاه رم هم توســط آتاالنتا
رافائل لیائو۱۴ ،گل از ۳۱گل میالن در سال 2022یعنی
در خطر خواهد بود .التزیو که 3امتیاز بیشــتر دارد ،شانس
اصلی کسب سهمیه لیگ اروپا محسوب میشود .حریف اینتر یعنی 45.16درصد گلهای تیمش را بهتنهایی به ثمر رسانده است.
200هزار نفر از هواداران میالن برای خرید بلیت این مســابقه
کالیاری هم برای فرار از سقوط به هر دری خواهد زد .شاید امتیازگیری
درخواست دادهاند .این در حالی است که گنجایش سنسیرو 80هزار
در 2دیدار پایانی بتواند آنها را باالتر از سالرنیتانا و اسپتزیا قرار دهد.
در هفته آخر اینتر در زمین خودش میزبان سمپدوریا خواهد بود و نفر است.
میالن باید در دیدار سخت دیگری به خانه ساسولوی غولکش برود.
ژیرو میخواهد گلهایش را در این فصل دورقمی کند .او آخرینبار
بعید است تا آخرین دقیقه آخرین مسابقه این فصل تکلیف قهرمان در فصل  2016-17با آرســنال بیش از 10گل در لیگ به ثمر رساند
لیگ روشن شود .اگر میالن به قهرمانی برسد ،تعداد قهرمانیهایش (12گل در 29بازی).

میالن از 36بازی سریآ 80امتیاز کسب کرده که دومین نتیجه برتر تاریخ باشگاه از نظر
امتیاز در این مدت است .میالن فقط در فصل 1950-51عملکرد بهتری داشت؛ 86امتیاز
(از نظر امتیازدهی مدرن -در آن زمان 2امتیاز برای پیروزی تعلق میگرفت و نه 3امتیاز).

اللیگا؛ یک روز به پایان
شاید امشب تکلیف نایبقهرمان ،سهمیهها و تیمهای
سقوطکننده روشن شود

بازیهای یکهفته مانده به آخر اللیگا ساعت 22امشب همزمان برگزار میشود .رئالمادرید
برای هماهنگی بیشتر بین بازیکنانش در بازی هفته گذشــته مقابل تیم تهجدولی لوانته
با تمام قوا به میدان رفت اما آنچلوتی در مصاف با کادیس امشــب به وینيسیوس ،بنزما و
کورتوا استراحت خواهد داد .شاید کادیس پس از لوانته که پنجشنبهشب با شکست مقابل
رئال به دسته دو سقوط کرد ،به سرنوشت این تیم دچار شود .بارسلونا برای قطعی کردن
نایبقهرمانی و گرفتن جواز حضور در سوپرجام فصل آینده باید در زمین ختافه به پیروزی
برسد .هماکنون اختالف امتیاز بارسا با اتلتیکوی رده ســومی 5امتیاز است .اگر بارسلونا
امشب مساوی کند و اتلتی بتواند سهویا را ببرد ،اختالف امتیازات 2تیم به 3کاهش مییابد
و همهچیز به هفته پایانی موکول میشود .درصورتی که یاران ژاوی از 2بازی باقیمانده تنها
یکامتیاز کسب کنند و اتلتیکو هر دو بازی را ببرد ،این اتلتی است که نایبقهرمان میشود
و به سوپرجام راه مییابد .در این حالت جمع امتیازات هر دو تیم در عدد73برابر میشود اما
اتلتیکو چون بازی رفت را در خانه 2بر صفر برده و در زمین حریف 4بر 2بازنده بوده ،بهدلیل
گل زده در خانه حریف برنده بازی رودررو خواهد بود و دوم خواهد شد .از لحاظ تفاضل گل
بارسا 11تا از تیم دوم شهر مادرید پیش اســت .حریف بارسا در این بازی خودش در خطر
سقوط است ،هر چند در رده پانزدهم جدول قرار دارد .سهویا هم که جنگ رده سومی را با
اتلتیکو برگزار میکند ،ممکن است سهمیه لیگ قهرمانان را به بتیس بدهد .فاصله 5امتیازی
با بتیس فعال تضمینکننده سهمیه چهارم اللیگا برای لیگ قهرمانان اروپا نیست.
اتلتیکو برای دهمین فصل پیاپی سهمیه لیگ قهرمانان را بهدست آورده است؛ همگی با
مربیگری دیهگو سیمئونه .سرمربی آرژانتینی چهارصدمین بازیاش را روی نیمکت اتلتیکو
تجربه کرده؛ 244برد93 ،مساوی63 ،باخت و 2قهرمانی اللیگا .میگل مونیوس با (424رئال
مادرید) ،لوئیس آراگونس با (407اتلتیکو مادرید) و دیگو سیمئونه با (400اتلتیکو مادرید)
رکوردداران حضور روی نیمکت تیمهای مختلف در اللیگا هستند.
دیدارهای 2هفته پایانی اللیگا ،رقابت 2دروازهبان برای جایزه سامورا و عنوان بهترین
دروازهبان فصل خواهد بود .کورتوا در 35بازی اللیــگا29 ،گل دریافت کرده که میانگین
0.83گل در هر بازی بوده است .یاسین بونو درون دروازه سهویا در 30بازی اللیگا 23گل
دریافت کرده است که میانگین 0.77گل در هر بازی است .اگر بونو 2گل در 2بازی آینده
دریافت کند و کورتوا کلینشیت کند ،جایزه به دروازهبان بلژیکی میرسد .البته آنچلوتی
گفته بود در بازی امشب از لونین درون دروازه استفاده میکند.
آرائوخو که در بازی قبلی بارســا در برخورد با گاوی دچار ضربه مغزی شده بود ،طبق
عادت همیشــگی زودتر از موعد به میادین برمیگردد .مدافع اروگوئهای حتی برای بازی
امشب هم در دسترس اســت .در عوض اریک گارســیا که برای این بازی محروم است ،از
فرصت استفاده کرده و شست دست راستش را به تیغ جراحان سپرده است.

رئالمادرید در
برد 6بر صفر
مقابل لوانته به
نخستین تیم
تاریخ اللیگا
تبدیل شد که
در یکبازی،
یکبازیکنش
در گلزنی
(وینیسیوس)،
یک بازیکنش
در پاسگل
(مودریچ) و یک
بازیکن در زدن
توپ به دیرک
دروازه (والورده)
هتتریک
میکنند

بنزما در آغاز
فصل ،در رده
پنجم بهترین
گلزنان تاریخ
باشگاه رئال قرار
داشت و حاال
دوم است .او با
138بازی کمتر
نسبت به رائول
به رکورد 323گل
این بازیکن با
پیراهن رئال
رسیده و در رده
دوم جدول قرار
گرفته است
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158
شاید این آخرین بازی زالتان
در سنسیرو باشد .او با
پیراهن میالن در 158مسابقه
حاضر بوده؛ 92گل و
35پاسگل .کریستوفر
نکونکو از الیپزیگ ،داروین
نونز از بنفیکا و جاناتان دیوید
از لیل گزینههای خط حمله
میالن و جانشینی زالتان
هستند که با پول بحرینیها
خرید یکی از آنها دور از
دسترس نیست.

دکتر جورجو کیهلینی هم امشب در بازی با التزیو برای آخرینبار با پیراهن یوونتوس مقابل
هواداران خودی بازی خواهد کرد .او پس از 17ســال یووه را به مقصد لیگ حرفهای فوتبال
آمریکا ترک میکند.

بازیکنان ما را
در تیم ملی میبینید

محمدرضا رجبی ،سرمربی تیم هندبال شاملی
کازرون از برگزاری لیگ در شرایط کرونایی و از
محدودیت حضور تماشاگران میگوید
لیگ هندبال با اینکه این فصل هم متمرکز برگزار شد اما طوالنیتر
از همیشه بود .برگزاری اردوهای تیم ملی و مسابقات قهرمانی جهان،
تأثیرش را بر لیگ گذاشــت .یکی از تیمهایی که بیش از بقیه درگیر
تمرین و مسابقه بود ،تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون بود .آنها
که با شکست در مقابل سپاهان قهرمانی را از دست دادند ،در 13ماه
گذشته استراحتی نداشتند .شــاید بهخاطر همین است که مدیران
باشگاه دیروز اعالم کردند که تیم امســال در جام باشگاههای آسیا
شرکت نمیکند .محمدرضا رجبی ،سرمربی این تیم درباره کیفیت
لیگ و شرایط تیمش با همشهری صحبت کرده است.
لیگ خیلی طوالنی بود ،خسته نشدید؟
بچههای ما از فروردین سال گذشــته تمرینات را شروع کردند چون
خرداد باید در جام باشگاههای آسیا شــرکت میکردند .بعد از جام
باشــگاهها هم تمرینات تیم برای لیگ آغاز شد .مدتی هم بازیکنان
درگیر اردوها و بازیهای تیم ملی بودند .همه اینها سبب شد تا لیگ
طوالنی شود .تیم ما حدود 13ماه در شــرایط تمرین و بازی بود .هر
بار که لیگ با وقفهای روبهرو میشد ،نیاز داشتیم که از نظر فیزیکی
بازیکنان را در شرایط ایدهآل حفظ کنیم ولی بعضی از مواقع این اتفاق
نمیافتاد .تالش ما این بود که بهترین عملکرد را داشته باشیم.
از عملکرد تیم راضی هستید؟
نتیجه خوب بود .در مراحل گروهی فقط یک شکســت داشــتیم و
توانستیم در جمع 4تیم اول باشیم و به پلیآف برسیم .در پلیآف هم
ذوبآهن را شکســت دادیم و به فینال رفتیم .در بازی فینال هم هر
2تیم بازی قشنگی ارائه دادند ولی متأسفانه ما نتوانستیم به پیروزی
برسیم و قهرمان شویم.
اعتراض به داوری هم که زیاد بود.
این اعتراضها طبیعی است و در همه با زیها هست .وقتی حساسیت
ی باال باشد ،در بعضی از سوتها ،سؤاالتی پیش میآید که یا باید
باز 
از داور بازی بپرسی یا از ناظر .ما فقط سؤال میکردیم تا دلیل سوت
را بفهمیم .سر یک صحنه داور نظری دارد که از نظر مربی قابلقبول
نیست و بهخاطر همین سؤال میکند.
کیفیت لیگ امسال چطور بود؟
به خاطر محدودیتهای کرونایی شرایط از حالت عادی خارج بود و
به اجبار بازیها متمرکز برگزار شد .ولی اگر رفتوبرگشت بود ،خیلی
مفیدتر بود .بازیهای هندبال پربرخورد است و بازیکنان آسیبهاي
زیادی میبینند .وقتی بازیها نزدیک باشد ،تحت فشار قرار میگیرند.
البته این مدل برگزاری بازی به نفع تیم ملی است چون بازیکنان به
بازیهای نزدیک به هم عادت میکنند.
مرحله پلیآف تماشاگر داشت ،چرا اجازه ندادند
تیمها میزبان باشند؟
اگر در شهر خودمان بازی میکردیم شرایط خیلی فرق میکرد .در
شهر کازرون تیم ما را خیلی دوست دارند .در بازی با ذوبآهن جمعیت
زیادی به ســالن آمده بودند و چندبرابر این تعداد هم بیرون ســالن
تماشاگر داشــتیم که بهخاطر محدودیتهای کرونایی اجازه ندادند
سالن پر شــود .راه کازرون به تهران دور است و خیلی سخت بود که
تماشاگران به تهران بیایند .اگر در خود کازرون یا شهرهای نزدیکتر
بازی برگزار میشد ،جمعیت خیلی بیشتری به سالن میآمدند.

جدال نابرابر در انگلیس
بازیهای هفته ماقبل آخر لیگ برتر همزمان برگزار نمیشود

لیگ برتر هم اعتقادی به برگزاری بازیهــای هفته یکی مانده به آخر
بهصورت همزمان ندارد .بازیهای این هفته در حالی برگزار میشود که
منچسترسیتی باید زودتر از رقیب بازی کند .سیتی ساعت 17:30بازی
نسبتا سختی با وستهم در زمین این تیم دارد و لیورپول ساعت23:15
فردا با آگاهی از نتیجه این مســابقه در زمین ســاوتهمپتون به میدان
میرود .اگر ســیتی ببرد ،تقریبا قرمزها از قهرمانی ناامید خواهند شد.
ضمن اینکه لیورپول دیشــب در فینال جام حذفی مقابل چلسی یک
دیدار دشوار را برگزار کرده و باید 3روز بعد بازی سرنوشت خود را در
لیگ انجام دهد .این روزها گواردیوال هر روز علیه دیگران مصاحبه
میکند .او که آشکارا از حذف در لیگ قهرمانان بهدست رئالمادرید
عصبانی است ،علیه لیورپول ،رم ،ســیمئونه و حتی پاتریس اورا و
سیدورف که کارشناس برنامههاي تلویزیونی هستند مصاحبه کرده
و جوابشان را داده است .در تیم لیورپول هم محمد صالح
هر روز بدون استثنا درباره انتقام از رئال در فینال لیگ
قهرمانان اروپا و اینکه خودش بهترین بازیکن جهان
است و باید توپ طال بگیرد و دستمزدش هم 2برابر
شود مصاحبه میکند.
این روزها تقریبا مصادف با نخستین قهرمانی
سیتی در لیگ برتر است که با گلهای دیرهنگام
آگوئرو و ژکو بهدســت آمد .گواردیوال درصورت
قهرمانی در این فصل تعداد جامهای منسیتی

در لیگ سطح اول را به عدد8و جامهای خودش را در این لیگ و این تیم
به 4جام میرساند.
کوین دیبروینه در برد پرگل هفته گذشته مقابل ولوز پوکر کرد و به
رکورد تأثیرگذاری روی 200گل در منچسترسیتی رسید.
گواردیوال برای بازی امروز هیچ مدافع وسطی در اختیار ندارد .جان
استونز فصل را از دست داده ،کایل واکر ،روبن دیاز و الپورت مصدوماند
و فرناندینیو هم که میتوانست در این پست بازی کند آسیب دیده .تنها
رودری که مثل فرناندینیو یک هافبک دفاعی است برای این
پست در دسترس است.
نبرد برسر سهمیه چهارم لیگ قهرمانان بین تاتنهام
و آرسنال هم نبردی نابرابر اســت .تاتنهام ساعت18:30
بهوقت تهران یعنی ســاعت 12بهوقت لنــدن به مصاف
برنلی میرود .برنلی با سرمربی جدیدش که بهترین
سرمربی ماه انگلیس شــد و 4برد و یکتساوی
بهدست آورد ،هنوز برای فرار از سقوط تالش
میکند .آرســنال ســاعت 23:30در زمین
نیوکاسل به میدان میرود درحالیکه نتیجه
دیدار تاتنهام را میداند .توپچیها یکامتیاز
از دشمن خود بیشتر جمعآوری کردهاند اما
شکســت  3بر صفر در دربی لندن باعث شده
روحیه خود را ببازند.

یکی از مشکالت این فصل مشخص نبودن برنامه
مسابقات بود و بالتکلیفی تیمها را اذیت کرد.
وقتی شرایط خاص است ،با بعضی از موارد خاص هم مواجهیم و باید
برنامهریزیهای خاص هم داشته باشــیم .هر یک از عواملی که در
برگزاری مسابقات مؤثرند ،اگر جابهجا شوند ،برنامهها به هم میریزد.
اگر مسابقات در شرایط عادی و رفتوبرگشت برگزار میشد مشکلی
نبود .اما هر مرحله از مسابقات در یک شهر برگزار شد و هر شهر هم
محدودیتهای خودش را داشت .مسائل در شهر تهران قابلحلتر بود
ولی در شهرهای دیگر با چالشهای جدید روبهرو شدیم.
لیگ چهره جدید هم به هندبال معرفی کرد؟
جوانان خوبی داشتیم و تیم ما چند بازیکن به تیم ملی داد .بعضی از
نفرات برای نخســتین بار به تیمملی دعوت شده بودند که بازی هم
کردند .پتانســیل خوبی داریم که در آینده و در تیم ملی خودشان را
نشان میدهند.
تیم کازرون از جام باشــگاهها انصراف داد .این
بهخاطر خستگی بود؟
این تصمیم مدیریتی بود و از بحث فنی خارج است .مسابقه هست و
ورزشیها دوست دارند که مسابقه بدهند .شاید اگر مسابقات دیرتر
برگزار میشــد ،برای ما بهتر بود اما به هر حال اگر مدیریت باشگاه
تصمیم میگرفت که تیم اعزام شود ،ما حتما تیم را آماده میکردیم .از
سال بعد جام در ماههای مهر یا آبان و همزمان با لیگ برگزار میشود
و شرایط برای حضور بهتر است.
برای فصل بعد میمانیــد و ترکیب را هم حفظ

میکنید؟
مشخص نیست .تازه از هندبال فارغ شدهایم .بعد از 2هفته درباره فصل
آینده تصمیم میگیریم.
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وقتی برای
ناراحتی ندارم

منهای فوتبال
صالحی امیری در خانه کشتی
ســیدرضا صالحی امیری ،رئیس کمیته ملی المپیک
روز گذشــته با حضور در خانه کشتی عالوه بر رئیس
فدراسیون با ســرمربیان تیمهای آزاد و فرنگی دیدار
و گفتوگــو کرد .علیرضــا دبیر ،رئیس فدراســیون
کشــتی بهدلیل فاصله نزدیک برگزاری مســابقات
جهانی کشــتی و بازیهای آســیایی اعالم کرده بود
نفرات اصلی به مســابقات جهانی اعزام میشــوند و
همین مســئله ســبب اختالفنظر بین فدراسیون و
کمیته ملی المپیک شده بود .صالحی امیری ،رئیس
کمیته ملی المپیک که به اهمیت مدال کشتیگیران
در بازیهای آســیایی واقف بود ،چندین جلســه به
فدراســیون کشــتی آمد تا فدراســیون را به حضور
پرقدرت و با نفرات اصلی در بازیهای آســیایی قانع
کند .حاال اینبار حضور صالحی امیری در فدراسیون
کشتی در حالی اتفاق افتادهکه بازیهای آسیایی به
تعویق افتاده ولی بهنظر رئیــس کمیته ملی المپیک
هنوز دست از تالش برای قانعکردن گوششکستهها
برنداشته است چراکه احتماال اینبار مسابقات جهانی
ســال 2023با بازیهای آســیایی تداخــل خواهد
داشت.

پری پتی ،ســتاره آمریکایی شــهرداری گرگان
از قهرمانی در لیگ بسکتبال میگوید .او امیدوار
است باز هم کنار هواداران پرشور گرگانی بماند
و برای این تیم بازی کند

جواد نصرتی| پری پتی ،ستاره آمریکایی شــهرداری گرگان با کمک به این تیم
برای کسب دومین قهرمانی متوالی در لیگ بسکتبال ایران ،به اسطوره این شهر
بسکتبالدوست تبدیل شده است .ســال گذشته،پرتاب بلند او در آخرین ثانیه
مسابقه با مهرام ،بازی را به وقت اضافه برد و درنهایت گرگانیها برای نخستین بار
قهرمان لیگ شدند .آن پرتاب ،پتی را در سراسر ایران و حتی فراتر از آن معروف
کرد .او اما فراتر از آن پرتاب ،بازیکنی بسیار تأثیرگذار برای گرگانیها بوده و امسال
هم با عملکرد درخشــانش آنها را دوباره قهرمان لیگ ایران کرد .پتی ،همیشه با
احترام درباره رقبایش حرف میزند و از سال 2018تا حاال ،کامال با فرهنگ ایرانی
درآمیخته است .او کمی فارسی صحبت میکند و حتی در مصاحبه با ما هم برخی
کلمات را به فارسی گفت تا بر اهمیت آنها تأکید کند .نام پوینتگارد آمریکایی،
همین حاال هم با تاریخ بسکتبال گرگان پیوند خورده و مردم این شهر ،با او همچون
یک اسطوره برخورد میکنند .او گفته است که از زندگی در گرگان کامال لذت میبرد
و برخورد هواداران در استادیوم و خارج از آن ،او را سر کیف میآورد.

حمایت حیدری از کشتی
علیرضا حیدری ،دارنده 6مدال جهــان و المپیک در
مورد اینکه پیش از تعویق بازیهای آســیایی بر ســر
اعزام تیم اول یا دوم کشــتی به این رقابتها اختالف
زیادی ایجاد شــده بود ،گفت« :این درست است اگر
کسی میخواهد کار کند ،باید به او بودجه بدهند .کدام
پروژهای بدون پول پیش میرود؟ اما بحثهای دیگری
در این ماجرا مطرح بود .در واقع ما مسائل را طور دیگری
مطرح میکنیم .شاید احتیاج به رسیدگی داریم و چون
مسابقه مهم است ،آن یکی را اهرم میکنیم که موضوع
دیگرمان حل شــود ».دارنده مدال برنز المپیک ادامه
داد« :کاری ندارم رئیس فدراســیون چهکســی است
ولی نمیشود که برای مسابقه بحث مالی و نقدینگی را
تامین نکنی ،بودجه و توجه ندهی و تیم برود و نتیجه
بخواهی .درست است افراد وظیفهای نسبت به کشور
و پرچم دارند ،ولی واقعیت این اســت که تا در ماشین
بنزین نریزی راه نمیرود».

دوباره سهم مهمی در قهرمانی شهرداری گرگان داشتی و درست
مثل ســال پیش ،عملکردت برای موفقیت این تیم حیاتی بود .درباره این
دستاورد مهم چه احساسی داری؟

در مقایسه با سال گذشــته ،قهرمانی در لیگ آسانتر بود یا

سختتر؟

من فکر میکنم این فصل کمی سختتر از ســال پیش بود .فصل گذشته ما تا
بازیهای فینال حتی یک بازی هم بازنده نبودیم .اما امسال لیگ رقابتیتر بود.
بازیکنان ایرانی به سختی تمرین میکنند و هر تابستان تالش زیادی میکنند تا
بهتر و بهتر شوند .امسال بازیکنان مهم بیشتری در لیگ داشتیم و تیمها تعادل
بیشتری داشتند.

و به ما درباره آینده بگویید .آیا سال بعد هم در گرگان خواهید
بود؟ و آیا به این فکر میکنی که برای مدت طوالنیتری در ایران بمانی؟

واقعا نمیدانم که آینده چه خواهد شد .قرارداد من هماکنون به پایان رسیده اما امیدوارم
گرگان و من بتوانیم همهچیز را درست کنیم تا من بتوانم به اینجا برگردم و دوباره بازی
کنم .پدرم همیشه به من میگفت« :اگر چیزی نشکسته تعمیرش نکن» به این معنی
که اگر چیزی درست است و کار میکند به حال خودش رهایش کنم تا به کارش ادامه
بدهد .ارتباط بین پری پتی و گرگان هماکنون به خوبی کار میکند .امیدوارم همهچیز
مرتب باشد تا بتوانیم دوباره در فصل بعد هم کنار هم باشیمISHALLA ..

امسال هواداران اجازه داشتند که برای دیدن بازیهای سری
فینال به ورزشگاه بیایند .این اتفاق خوبی هم برای تیمها و بازیکنان ،و هم
برای بسکتبال بود .تو مشخصا ارتباط بسیار خوبی با گرگانیها داری .بردن
چهارمین بازی فینال و قهرمان شدن در مقابل هواداران چه حسی داشت؟

و حرف آخر؟

واقعا حس شگفتانگیزی بود .هواداران یک بخش کلیدی از بسکتبال هستند .آنها
انرژی زیادی به ما میدهند و این توانایی را دارند که به یک تیم کمک کنند تا برنده
شود .اما بردن در مقابل آنها بخشی از برنامه بود .من آمده بودم که جلوی هواداران
گرگان بازی کنیم و درحالیکه آنها در استادیوم هستند قهرمان شویم .من فکر

به افتخار گرگان و ایران و فصل معرکهای که داشتیم .واقعا خوششانس هستم
که بخشی از فرهنگ اینجا هستم و این کشور را تجربه میکنم .امیدوارم فصل بعد
همگی را دوباره ببینم.
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ساده

بعد از قهرمانی شــهرداری گرگان در لیگ برتر پریپتی کنار
هواداران این تیم حرکات موزون ایرانــی انجامداد و مهارت
زیادی هم در این کار پیدا کردهاســت و حرکات او به حرکات
گرگانیها نزدیک اســت .در ویدئوهای دیگری که از پتی در
فضای مجازی منتشر شده است ،او با لذت چای نبات میخورد
و کامال درست کلمات «چای نبات» را تلفظ میکند .بهنظر
میرسد بعد از چند سال زندگی در ایران ،پتی چیزهای زیادی
درباره سبک زندگی و فرهنگ ایرانی یاد گرفت ه است .او درباره
زندگی در ایران و بهخصوص گرگان میگوید« :زندگی در اینجا
برای من عالی است .کمی طول کشید تا به آن عادت کنم و از
قوانین و محدودیتهای مختلف سر در بیاورم .اما بعد از مدتی
همهچیز عادی شــد .تالش میکنم که فرهنگ را در آغوش
بگیرم و زمانی که وقت دارم هر چیزی را که میتوانم یاد بگیرم.
تمام غذاها را امتحان میکنم ،با آدمهای جدید آشنا میشوم
و کمی زبان یاد میگیرم .احســاس میکنم که اگر این کارها
را نکنم حوصلهام ســر میرود و زندگی در اینجا برایم سخت
خواهد شد و فصل  7تا  8ماهه بســکتبال بهاندازه 2تا 3سال
برایم میگذرد .زندگی در گرگان معرکه است .همه اینجا پیگیر
بسکتبال هستند چون عاشق آن هستند .من مدام با هواداران
عکس میگیرم ،به آنها امضا میدهم و با آنها صحبت میکنم.
اینجا اصال وقتش را ندارم که ناراحت و غمگین باشم .هر وقت
که بیرون میروم مردم میخواهند با من عکس بگیرند و از من
خیلی تعریف میکنند و چیزهای خوبی درباره من میگویند.
من واقعا در این مواقع میفهمم چقدر خوششانس هستم که
چنین کاری دارم و روی زندگی افراد بسیار زیادی اثر مثبت
میگذارم».

 -1گلشــن -باالتریــن مقام
نظامی اروپایی -آهو
 -2شهر تجاری و صنعتی ایالت
جورجیای آمریکا -آرامآرام
 -3ضعف و سســتی -شرم-
خودرو
 -4فــــرمانروا -قهرمــان
اسطورهای ســوئیس در قرن
چهاردهم -لقب اروپایی
 -5کام -گلوله خمیری -چند
الیحه
 -6از مواد غذایــی موجود در
کلهجوش -دستگاه ردگیری
در هواپیما -تیر پیکاندار
 -7پابند محکومان -نافرمان-
سمت چپ
 -8دارابــودن -بیحــال -از
پیامبران بنیاسرائیل
 -9خداوندی -دارای تفاوت-
دندانهای جلوی دهان
 -10جای پــا -زیاندیده -از
خوراکیهای سنتی کرمان
 -11زن سرخروی -به تازگی-
اشاره به دور
 -12ســوگـــند -بحــث-
جنگافزار دستی آتشی
 -13استانی در شمال عراق-
جزئی از هر عدد صحیح -نوعی
بازی برای ســنجش مهارت
هدفگیری

 -14از شهرهای گردشگری
تــــرکیه -نــام فــــارسی
اسیدکلریدریک
 -15میزبان المپیک -1988
کلروفیل -همسایه
عمودی:

 -1حرف همراهی -کارمند
امور مالی -ناموزون
 -2پیشامد -نویسنده افغان
رمان مشهور بادبادکباز
 -3از ماشینآالت راهسازی-
ورقــه مقوایی تا شــده برای
دستهبندی اســناد -فیلمی
ساخته کریستوفر نوالن
 -4قومــی از نــژاد آریایی-
گروهی -سنگینترین حیوان
 -5به رخکشــیدن نیکویی-
اتاق ریلــی -نوعــی پارچه
ریزبافت
 -6نشانه جمع مونث عربی-
رختشــو -اضافهشده -بله
انگلیسی
 -7مادر حضرت یوسف(ع)-
پزشک -شهری در آذربایجان
غربی
 -8موسیقیدان آلمانی سبک
رمانتیک در قرن نوزدهم
 -9آفریدهشــدگان -چنــد
وکیل -بیرونی
 -10قومی ایرانی -کوشش-

باور -درخت زبان گنجشک
 -11برده -روشن و تابناک -دوره
ده روزه
 -12کشور ســاحل طالی آفریقا-
زندانی -قوم مغول
 -13قرمز تیره -خوراکی شیرین از
جوانه گندم و آرد -نیمتنه نظامی
 -14بازیگر مرد فیلــم برف آخر-
وابستگی
 -15گرفتگی زبان -حالت دادن به
مو به وسیله سشوار -گروه همسرایان
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بازیکنان ایرانی
به سختی تمرین
میکنند و هر
تابستان تالش
زیادی میکنند
تا بهتر و بهتر
شوند .امسال
بازیکنان مهم
بیشتری در لیگ
داشتیم و تیمها
تعادل بیشتری
داشتند

زندگی در گرگان
معرکه است

جدول 8496
افقی:

سخت

درست مثل
این است که در
خواب هستم.
مشخص
کردن اهداف
و دستیابی به
آنها احساس
لذتبخشی
است .بسیار
خوشحال و
هیجانزده
هستم

(kheyli ( kheyli kheyli impotrant

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

همانطور که قبال گفتم ،آنها انرژی زیادی به من میدهند .اینکه میدانم آنها چقدر
عاشق بسکتبال گرگان هستند و چه شور و احساساتی دارند ،باعث میشود که
بخواهم ببریم و ببریم و ببریم .گاهی بســکتبال مثل یک شغل روزمره میشود.
منظورم این است که گاهی شما نمیخواهید به هر دلیلی بهکار بروید .اما وقتی
که صدای هواداران و شعارهای آنها را در استادیوم میشنوم ،تقریبا هر چیزی که
خارج از بسکتبال است را فراموش میکنم .هواداران باعث میشوند من سختتر
تالش کنم و همیشــه در بهترین حالت خودم باشــم .چون هرگز نمیخواهم
آنها را ناامید کنم .این نشــان میدهد کــه آنها چقدر برای من مهم هســتند.

رقابت در ســطح باالیی بود .ذوبآهن بهعنوان یکتیم ،خــوب بازی کرد .آنها
بازیکنان بااستعدادی دارند .این تیم همچنین سازماندهی و مربی بسیار خوبی هم
دارد .بازی با آنها اصال آسان نبود .بازیهای فینال سخت و فیزیکی بود .ما کمی از
آنها بهتر بودیم و خوشحالم که موفق شدیم برنده فینال باشیم.

جمشــید عبداهللاف ،ســرمربی تیم منتخب کشتی
آزاد تاجیکســتان که شــاگردانش در خانه کشــتی
شــهید مصطفی صدرزاده مجموعه ورزشــی آزادی
تهران اردو زدهاند ،گفت« :در ایــن اردو از تجربیات
کشتی آزاد ایران و سرمربی تیم آقای پژمان درستکار
اســتفاده میکنیم و تمرینات خوبی داشــتهایم که
میتواند به پیشرفت کشــتی در تاجیکستان کمک
کند ».ســرمربی تیم منتخب تاجیکستان ،امکانات و
تجهیزات فراهمشده در خانه کشتی مجموعه شهید
صدرزاده را ایدهآل توصیف کرد و گفت« :تا امروز در
کمپهای زیادی در کشــورهای ترکیه ،روســیه و...
اردو داشــتهایم اما هیچکدام از آنها امکانات پیشرفته
مجموعههای کشــتی ایران را نداشــتهاند .در اینجا
همهچیــز از امکانــات تمرینی ،اقامتــی و تغذیه در
شکل خوبی برای ما فراهم شده است که جای تشکر
و قدردانی از مدیریت فدراســیون کشــتی ایران را
دارد».

ساده

تو همین حاال هم به یک الگو در گرگان تبدیل شدهای .هواداران
ی گرگانیها دوســتت دارند .حتی فراتر از آن ،تو یکی از
بسکتبال و تمام 
معروفترین بسکتبالیستها در ایران هســتی .هواداران چه نقشی در
پیشرفت تو دارند؟ آنها چقدر برای تو مهم هستند؟

شما موفق شدید کار را در بازی چهارم فینال تمام کنید .سطح
فینال امسال را چطور دیدی؟

امکانات کمپ کشتی

جدولاعداد | 4205

میکردم و امیدوار بودم که بازیها در استادیوم گرگان باشد ،اما به هرحال ما برنده
شدیم .هواداران موفق شدند قهرمانی را حس کنند و بخشی از آن باشند .این اتفاق
برای تیمها و هواداران بسیار خوب بود .من عاشق هواداران هستم.

احساسی که دارم مثل خیال است،درســت مثل این است که در خواب هستم.
مشخص کردن اهداف و دســتیابی به آنها احساس لذتبخشــی است .بسیار
خوشحال و هیجانزده هســتم .اینها خاطراتی هستند که برای همیشه با من و
گرگان میمانند.
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پیشاهنگ دهه هفتادیهای
مدافع حرم

ازاینپسفرنگیانبر
مردههایماننمازخواهندخواند!

فرهنگسازی
ز یـر سـایه هیئـت
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جستارهایی در حاشیه و متن رویداد
تاریخی تحریم تنباکو

پای صحبتهای خانواده
«سیدمحمدحسین میردوستی»

کتاب

گفت وگو با وحید ملتجی
دبیر «مهرواره هوای نو»

منتقدان
«آتابای»،
شاکردوست و
عزتی را برگزیدند

یکشنبه 25اردیبهشت 13 1401شوال  1443سالسیام شـماره8496

عکس:همشهری /امید پارسانژاد

خداحافظی طوالنی

۲۰سینما در انتظار موافقت درخواست تغییر کاربری هستند؛ فهرستی که میتواند طوالنیتر شود
سینما

مسعود پویا
روزنامهنگار

سینماهایی که جز خاطره چیزی از آنها باقی
نمانده است؛ این داستان سینماهای قدیمی
تهران و شهرستانهاســت .تعدادیبازسازی
شدهاند؛ اغلب چند سالن دارند و تالشهایی
برای بهروز شدنشــان صورت گرفته ،ولی در
نهایت همگی زیــانده هســتند .اینطور که
ایســنا به نقل از انجمن سینماداران خبر داده
صاحبان این ۲۰ســینما در انتظــار موافقت
سازمان سینمایی برای تغییر کاربری هستند؛
صحرا ،پایتخت ،پردیس کیان ،ماندانا ،ایران،
عصر جدید ،پارس ،حافظ ،میالد و کارون در
تهران ،سینما دریا(آستارا) ،مهتاب(قزوین)،
عصر جدید (اراک) ،مصلینژاد (جهرم) ،کیهان
(درود) ،ساویز (کرج) ،گلسرخ (بندر انزلی)،
پرشین مهرشهر(کرج) و طلوع (فومن).
این تنها فهرست ســینماهای متقاضی تغییر
کاربری است که اغلب همچنان فعال هستند؛
سینماهایی که صاحبانشان قصد تغییر کاربری
دارند وگرنه سالنهای بسیار زیادی در تهران
و شهرستانها هستند که مدتهاست تعطیل
شدهاند .مالکان ۲۰ســینمای متقاضی تغییر
کاربری ،سال گذشــته درخواستشان را به
سازمان سینمایی ارائه دادهاند؛ درخواستهایی
که کمیتهای برای بررسیشــان در ســازمان
سینمایی تشکیل شده اســت .تعدادی از این
سینماها مدتهاســت که عمال به پایان خط
رسیدهاند و واضح است که رکود 2ساله اکران
در ایــام کرونا ،تیر خالص را بــه برخی از این
سالنها شلیک کرده اســت؛ هرچند مشکل
بیشتر ســینماهای زیانده بسیار قدیمیتر از
اینهاست.
سینماهایی که بهروز نشدند

بیشتر سینماهای قدیمی و خاطرهانگیز تهران
در دهه ۴۰تاسیس شدند؛ روزگاری که گیشه
پررونق محصوالت سینمای عامهپسند ،ساخت
سالن سینما را به کســبوکاری جذاب برای
ســرمایهگذاران تبدیل کرد .بخش خصوصی
بهصــورت جــدی و گســترده در تهــران و
شهرستانها سینماهای متعددی را ساخت.

این روند از همان ابتدای دهه ۵۰متوقف شد.
بعد از پیروزی انقالب تعدادی از ســینماهای
مهم پایتخــت و شهرســتانها متولی دولتی
یافتند .در این سالها شرایط کشور که درگیر
جنگ بود ،امکانی را برای ســاخت سالنهای
تازه فراهــم نمیکرد .در دهه ۶۰که ســینما
یکی از مهمترین تفریحــات مردم بود ،همان
سالنهای قدیمی پاسخگوی نیاز مخاطب بود؛
ضمن اینکه در این سالها تعداد قابلتوجهی از
سالنهای سینما تعطیل شده بود.
تکیه بر میراث گذشته

داستان توسعه اندک ناوگان سینمایی کشور
محدود به دهه 60نبود و در دهه 70هم تغییر
چندانی در این وضعیت ایجاد نشــد .بهعنوان
نمونه در ســال ۱۳۷۵تعداد سینماهای فعال
کشور ۲۸۵سالن بود .از این تعداد ۷۷سالن در
تهران و ۲۰۸ســینما در شهرستانها فعالیت
داشتند .از ۷۷سالن فعال در تهران ،تنها 2سالن
سینما عصر جدید شناسنامهشــان به بعد از
انقالب بازمیگشــت .تازه عصر جدید هم از
سینماهای قدیمی تهران بود که سال۱۳۵۷
تخریب و بازســازی شد؛ ســینمایی که قبال
تختجمشید نام داشــت با نام عصر جدید در
سال ۱۳۵۸افتتاح شد .ســالن شماره 2عصر
جدید هم ســال ۱۳۶۰به بهرهبرداری رسید.
در فهرســت ســینماهای تهران در این سال
تعداد انگشتشماری سالن به چشم میخورد
که پس از مدتی تعطیلی در دهه  60بازسازی
شــدهاند ،اما مشــخصا در ایــن مقطع هیچ
سینمایی در پایتخت وجود نداشت که پس از
انقالب ساخته شده باشد .تا حدود 2دهه بعد از
پیروزی انقالب ،تاسیس سالنهای تازه سینما
نه در دستور کار دولت و نهادهای فرهنگی بود و
نه بخش خصوصی توان چنین کاری را داشت.
چند اتفاق مهــم در اوایل دهــه  70رخ داد.
ســال ۱۳۷۱قرار شد ســینماهای در اختیار
بنیاد مســتضعفان به حوزه هنری ســازمان
تبلیغات اسالمی واگذار شــود .به این ترتیب
حوزه هنری بیشترین سالنهای سینما را در
کشــور در اختیار گرفت و خیلی زود شروع به
بازسازی و تجهیز تعدادی از سالنهایش کرد.
تصدیگری گســترده حوزه هنری در زمینه
سالنهای سینما در ســالهای بعد منجر به

موافقت با تغییر کاربری سینما عصر جدید

مکث

بهگفته محمدرضا صابری ،ســخنگوی انجمن
سینماداران ،بسیاری از ســالنهای قدیمی به
لحاظ بافت جغرافیایی شرایط مساعدی ندارند.
در تهران بیش از10سینما درخواست تغییر کاربری
یا انحالل دادهاند .این سینماها ابتدا درخواست
خود را به انجمن سینماداران ارائه میکنند .پس
از بررسی انجمن چنانچه مشکلی نباشد به سازمان
سینمایی معرفی میشــوند تا در کمیته مربوط
بررسی شوند .در بین این سینماها« ،عصر جدید»
یکی از سینماهایی است که طبق گفته محمدقاصد

اتفاقات مهمی شد.
سال ۱۳۷۳مؤسســه سینما شــهر با هدف
تجهیز و توسعه ســینماهای کشور تاسیس
شد .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با توجه به
نیاز کشور در زمینه توسعه فضاهای فرهنگی
و کمبودهایی که در زمینه تجهیز و نوســازی
ســینماها وجود داشــت ،با تأسیس مؤسسه
ســینما شــهر فعالیتهایش در این زمینه را
متمرکز کرد .در این سالها بیشتر سینماهای
موجود ساماندهی میشدند و خبر چندانی از
ساخت سالنهای تازه نبود.
سال ۱۳۷۷معاون ســینمایی وقت اعالم کرد
۷۸درصد شــهرهای ایران فاقد سینماست.
فرسوده شدن سینماهای قدیمی یک داستان
بود و تغییر بافت شهری داستانی دیگر .همین
تغییر بافت شهری ،باعث شد سینماهای واقع
در خیابان اللهزار با مرگ تدریجی مواجه شوند.
خیابانی کــه روزگاری برادوی ایــران نامیده
میشد ،تبدیل به بورس لوستر و کابل و لوازم
برقی شده و حاال این سینماها بودند که حکم
وصله ناجور را در اللهزار داشتند.
ناقوس مرگ سینماهای قدیمی

با آتش گرفتن سینما آزادی که تبعاتش دامن
سینما شهر قصه را هم گرفت ،تهران مهمترین
و خاطرهانگیزترین ســینماهایش را از دست
داد .از بین رفتن این دو ســینما (بهخصوص
سینما آزادی که پرفروشترین سینمای کشور
بود) مصادف شد با شدت گرفتن روند تعطیلی
سینماهایی که بهدلیل مشکالت مالی مالکان
و کاهش مخاطبان ،یکی پس از دیگری ازدور
خارج میشدند .در دهه  80دیگر آشکار شده
بود که با الگوهای دهه 60نمیشود سینماهای
کشور را اداره کرد .بسیاری از سینماهایی که
در دهه 60و حتی در دهه 70مخاطب داشتند
در دهه 80به ویرانه تبدیل و تعطیل شــدند.
تعداد سینماهای بازسازی شده و اضافه شده
به ناوگان سینمایی کشــور در مقایسه با رشد
جمعیت ،ما را به ســرانهای ناچیز میرساند.
رشد و تغییر فضاهای شهری در پایتخت و دیگر
شــهرها باعث شــد در محل زندگی بسیاری
از ایرانیان ســینمایی وجود نداشــته باشد؛
مثال غرب تهران در این ســالها توسعه یافت
بیآنکه ســینمایی در محلههای تازه تاسیس

اشرفی ،رئیس انجمن سینماداران که عضو کمیته
مربوط به این موضوع در ســازمان سینمایی نیز
هست ،درخواست انحالل داشته و با این درخواست
هم موافقت شده است .اشرفی به ایسنا میگوید:
برای تغییر کاربری باید ابتدا تفاهمی صورت بگیرد
که قرار است به جای آن سینما چه چیزی احداث
شود  .معموال سینمادار براساس موقعیت مکانی
برای کاربری تجاری یــا اداری تصمیم میگیرد،
اما نکته مهم اینجاســت که ســینما در شرایط
فعلی ســوددهی ندارد .به هر حال هر مکانی که

وجود داشته باشــد .اگر روزگاری در خیابان
جمهوری چندین سینمای پرمخاطب وجود
داشــت در دهه80این ســینماها بــه پایان
داستانشان رسیدند .وقتی سینما کریستال هم
در سر اللهزار نو تعطیل شد بهنظر میرسید به
پایان یک عصر رسیدهایم .تغییر بافت شهری
و یکطرفه شــدن خیابان ولیعصر ،سرنوشت
ســینماهای واقع در این خیابان را هم تغییر
داد .اگر در دهه  70صفهای مقابل ســینما
قدس در میدان ولیعصر تصویر تکرارشــونده
همه آخر هفتهها بــود ،از اواخر دهه 80دیگر
کمتر تماشــاگری برای فیلم دیدن به میدان
ولیعصر میرفت.
ظهور پردیسهای سینمایی

طرح تأسیس پردیسهای سینمایی و تجهیز
سالنها در نیمه دوم دهه 70توسط معاون امور
سینمایی وقت مطرح و پس از مصوب شدن به
برنامه چهارم توسع ه اضافه شد.
براساس این طرح سازندگان پردیسها معادل
متراژ فضای ســینمایی ،فضای تجاری بدون
عوارض سنگین معمول دریافت میکردند .اگر
در دهههای 30و 40بخش خصوصی اقدام به
تأسیس سالنهای سینما میکرد حاال سالها
بود که ســینماداری توجیــه اقتصادیاش را
از دســت داده بود و اگر نبود قانون منع تغییر
کاربری ،هیچ سینمای خصوصیای در کشور
باقی نمیماند؛ ســینمایی کــه گاهی وقتها
درآمدش کمتر از آبمیوهفروشی یا ساندویچی
کنار دستش بود به کســبوکاری تمامشده
میمانست؛ کسبوکاری که بخش خصوصی
هیچ رغبتی برای ورود به آن نشــان نمیداد.
پس چاره کار همین پردیسهای چندسالنهای
بود که فضاهای تجاریاش میتوانســت پای
سرمایهگذاران را به ماجرا باز کند.
از مرحله طــرح تــا عملیاتی شــدن پروژه
پردیسهای ســینمایی نزدیــک به یک دهه
گذشت و سال ۸۵داســتان سالنهای مدرن
چند سالنه با پردیس تماشــا در تهران کلید
خورد .افتتاح پردیس آزادی در ســال ۸۶هم
اتفاقی امیدبخش بود و پس از آن پردیسهای
سینمایی در تهران و شهرستانها یکی پس از
دیگری متولد شــدند .در ابتدای دهه 90آمار
فــروش فیلمها نشــان میداد که بیشــتر از

برای فعالیتی دایر میشود باید توجیه اقتصادی
هم داشته باشد.اکنون ما نمیتوانیم سالنهای
سینماها را طریق درآمد فیلمها اداره کنیم .خرج
تأمین تجهیزات ،صندلی مناسب و چیزهای دیگر
واقعا باالست .در این وضعیت سینماهای قدیمی
را هم نمیتوان بازسازی کرد .او که خودش برای
انحالل سینما ماندانا درخواســت داده بود ولی
درخواستش رد شده است ،ادامه میدهد :اینجا
دولت باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد سینما
داشته باشــد یا خیر .مثال بهخاطر ارائه خدمات

رفاهی باید عوارض و مالیات ســینما حذف شود
درصورتی که سالهای ســال است ما بهعنوان
سینمادار سوبسید میدهیم و حاال وقت آن است
که دولت حمایت کند تا سینمادار رغبتی به تغییر
کاربری یا انحالل نداشته باشد .البته تأکید میکنم
که وزارت ارشاد به تنهایی از پس حمایت سینما
برنمیآید .ما در این سالها فقط با عالقه توانستیم
سینماها را حفظ کنیم .تا جایی که ممکن بود برای
سرپا نگه داشتن آنها تالش کردیم اما هزینهها
واقعا سرسامآور است و نمیتوان اینطور ادامه داد.

۸۰درصد مخاطبان ترجیــح میدهند برای
فیلــم دیدن جــای ســینماهای قدیمی که
روزگاری برای خود ارج و قربی داشتند ،سراغ
پردیسهای چندسالنه بروند.
از ابتدای دهه 90بخشی از سینماگران هم به
سالنداری عالقه نشــان دادند .در این سالها
پردیسهای مدرن کامال جای سینماهای مهم
قدیمی را گرفتند .در دهه ۹۰بیشــتر فروش
فیلمها از این پردیسها بهدست میآمد؛ روندی
که همچنان ادامه دارد و هرچه گذشت از تعداد
مخاطبان ســینماهایی چون عصر جدید که
روزگاری یکی از مهمترین سینماهای تهران
بود ،کاسته شد.

اســامی برنــدگان
چهاردهمیــن دوره
جشــن بزرگ منتقدان
و نویسندگان سینمایی
ایران به دبیــری جعفر
گــودرزی اعالم شــد.
آکادمــی جشــن در
چهاردهمیــن دوره،
فیلمهای سیوهشتمین
و سیونهمین جشنواره
ملــی فیلم فجــر را که
سالهای  ۹۸و  ۹۹برگزار
شــد و همچنیــن آثار
ایرانی ســیوهفتمین و
سیوهشتمین جشنواره
جهانی فیلــم فجر را که
در ســالهای  ۹۸و ۱۴۰۰
برگزار شد ،در بخشهای
فنــی ،بهتریــن فیلم،
فیلمنامــه ،کارگردانی
و جایــزه خالقیــت و
استعداد درخشان (ویژه
فیلمسازان اول) ،بازیگر
نقــش اول زن و مرد و
بازیگر نقش مکمل مرد و
زن مورد داوری قرار داد.
بهترین فیلم:
آتابای (تهیهکننده
نیکی کریمی)

بهترین کارگردان:
نیکی کریمی (آتابای)
بهترین فیلمنامه:
هادی حجازیفر (آتابای)
جایزه خالقیت و
استعداد درخشان
(بهترین فیلم اول):
بهمن و بهرام ارک
(پوست)
بهترین بازیگر
نقش اول مرد:
سعید آقاخانی
(خون شد)
بهترین بازیگر نقش
اول زن:
الناز شاکردوست (تیتی)

بحرانی که با کرونا گسترش یافت

زیــانده بودن بیشــتر ســینماهای قدیمی
همچنان فعال ،با آمدن کرونا گسترش یافت.
حدود ۲سال کرونا ســنگینترین رکود تاریخ
سینمای ایران را به اکران تحمیل کرد؛ جوری
که همه سالنهای نمایشدهنده فیلم در کشور،
از سینماهای قدیمی تا پردیسهای مدرن به
زیاندهی افتادند؛ اتفاقی که باعث شد بسیاری
از کارکنان سینماها شغلشان را از دست بدهند
و برخی از مالکان سینماها هم بهصورت جدی
پیگیر تغییر کاربری شوند .واقعیت این است که
داستان برخی از این ســینماها سالها قبل از
کرونا تمامشده بود؛ سینماهایی که مدتهاست
فعالیتشــان فاقد توجیه اقتصادی هســت و
بوده و نبودشان تأثیر چندانی بر گیشه ندارد.
تعطیلی ســینماهای قدیمی برای چند نسل
از سینماروها غمانگیز اســت ،اما همانها هم
احتماال آخرین باری را که فیلمی در مثال سینما
عصر جدید یا حافظ دیدهاند ،به سختی به یاد
میآورند .هنوز مشخص نیســت که سازمان
ســینمایی با چه تعدادی از درخواســتهای
تغییر کاربری موافقت میکند و اساسا برنامه
وزارت ارشاد برای این ســینماها چیست ،اما
آنچه حتمی است؛ مرگ تدریجی سینماهای
قدیمی تهران و شهرستانهاست .نکته دیگر
اینکه در این فهرست نام تعدادی از سینماها به
چشم میخورد که فقط یک دهه از تاسیسشان
میگذرد؛ مثل پردیس کیان
که سال ۹۰تاسیس شد و حاال
به انتهای خط رسیده است.

بهترین بازیگر
نقش مکمل مرد:
جواد عزتی (آتابای)

فهیمه پناهآذر
روزنامهنگار

عمومیها در صدر

هنوز مردم از ناشران عمومی استقبال می کنند
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به پنجمین
روز برگزاریاش رســید؛ نمایشگاهی که بعد
از 2ســال باز هم پذیرای کتابدوستان است،
اما شــیوه برگزاری و نظم و نظامش همچون
دورههای گذشته است و تغییری در کیفیت آن
دیده نمیشود .بعضی از غرفهها همچنان درگیر
کارهای اجرایی خودشــان هستند و بعضی از
غرفهها بهخصوص کودک و نوجوان همچنان
در حال فعالیتند که به نمایشگاه کتاب برسند.
فضای باز نمایشــگاه کتاب ماننــد دورههای
پیش از کروناست؛ نمایشگاه برای حاضرانش
با غرفههای خوراکی ،نوشــتافزار و وســایل
تزئینی آغاز میشــود و بیشترین تبلیغها هم
در خألتبلیغ ناشــران ،برای ناشران آموزشی
است .بازار ناشــران آموزشــی همچنان داغ
است و رفتوآمد دانشآموزان در این غرفهها
دیده میشود.
در این چند روز گذشــته ترافیــک عجیب و
غریبی در خیابانهای اطراف نمایشگاه دیده
نمیشود و ترافیک بیشــتر در ساعت پایانی
نمایشگاه است؛ انگار خیلی از مراجعهکنندگان
ترجیح میدهند بهخاطر کمبود جای پارک از
مترو استفاده کنند و ترافیک ،زیر زمین است.
در کنار بخش حضوری نمایشگاه ،بخش مجازی
آن همچنان دایر اســت .بهنظر می رسد بیشتر
کســانی که از بخش مجازی استقبال میکنند،
عالقهمندان به کتاب در دیگر شــهرها هستند.
برخی از ناشــران هم معتقدند که بخش مجازی
به نفــع ایرانیان خارج از کشــور هم هســت تا
بتوانند کتابهای موردنیــاز خود را تهیه کنند.
مانند هر سال بخش ناشران عمومی مورد اقبال
بازدیدکنندگان نمایشــگاه اســت؛ ناشرانی که
جای برخی از آنها هم خالی است و در این دوره
از نمایشگاه حضور نیافتند .با این حال شلوغترین
غرفهها برای ناشــران عمومی بوده؛ ناشرانی که
ســعی میکنند با وجود گرانی و هزاران مشکل،
تازههــای کتــاب را عرضه کننــد؛ کتابهایی
که عموما ترجمه اســت و در میــان ترجمهها،
کتابهای تالیفی هم دیده میشود .در این دوره
از نمایشگاه کتاب تهران برای کاهش هزینههای
مالی ناشران تخفیفات از ۳۰درصد به ۱۵درصد
تقلیل پیدا کرده اســت؛ البته یکی از نکات مهم
از نظر ناشــران که در میزان استقبال مخاطبان
سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
تأثیر داشته است ،مسئله حذف بنهای خرید از
نمایشگاه فیزیکی و بردن آنها به نمایشگاه مجازی
اســت .رونمایی از برخی کتابها بهخصوص در
بخش سازمانی و دولتی و برگزاری نشستهای
روزانه مانند هر دوره از نمایشگاه بینالمللی کتاب،
جزو برنامههای روتینی است که هنوز هم طرفدار
خاصی ندارد و ســالن این نشستهای عمومی
خالی اســت .بازدیدکنندگان ترجیح میدهند
برای خریــد و دیدن کتابها به بخش ناشــران
عمومی و آموزشی سر بزنند.
بخش بینالملــل این دوره از نمایشــگاه که در
نیمطبقه مصال جانمایی شده ،سوت و کور است و
شاید رهگذری هوس تماشای غرفههای این بخش
را داشته باشد .البته روز گذشته چند برنامه اعم
از حضور ســفیر کره در غرفه کرهشمالی ،بازدید
سفیر یمن و رونمایی از کتاب «سینمای ایران و
ژاپن» تألیف قدرتاهلل ذاکری با حضور نویسنده
کتاب همچنین حسین دیوساالر ،رایزن فرهنگی
پیشین ایران در ژاپن برگزار شده است.

نتفلیکس در بحران

بهترین بازیگر نقش
مکمل زن:
باران کوثر ی (بی
همهچیز و عامهپسند)

بهترین تدوین:
میثم موالیی (روز صفر)
بهترین موسیقی متن:
حسین علیزاده (آتابای)
بهترین فیلمبرداری:
مرتضی نجفی (تومان)
بهترین صدای فیلم
(صداگذاری و
صدابرداری):
زاالوا (صدابردار :رشید
دانشمند ،صداگذار:
امیرحسین قاسمی)

بهترین دستاورد فنی:
مرتضی فربد (طراحی
صحنه تومان) ،مارال
جیرانی (طراحی لباس
تومان)

کمپانی نتفلیکس به دنبال حل بحران مالی خود
اســت .به گزارش هالیوود ریپورتر ،درحالیکه
افزایش بهای اشــتراک و فروکش کردن کرونا
و نزدیک شــدن به پایان اپیدمی و اقبال بیشتر
تماشــاگران به دیدن فیلم در سالنهای سینما
باعث کاهش کمســابقه مشــترکان نتفلیکس
شــده ،بســیاری از پلتفرمهای اینترنتی ،نیز از
احتمال ابتال به سرنوشــت کنونــی نتفلیکس
درآینده دچار ســردرگمی و نگرانی شــدهاند.
در چنیــن وضعیتــی نتفلیکــس در حــال
به کارگیری راهحلهای جدید برای پیشگیری
از کاهش بیشتر مشــترکان خود است .کمپانی
نتفلیکس که با کاهش بیسابقه 200هزار نفری
مشترکان خود روبهرو شده ،اخیرا دستورالعمل
اجرایی جدیدی را صــادر کرده که بر مبنای این
دســتورالعمل از کارمندان نتفلیکس خواسته
شده تا از نظر مالی رفتار مســئوالنهتری داشته
باشند و به شیوه هوشمندانهتر و عقالنیتری در
زمینه ساخت فیلم و سریال سرمایهگذاری کنند.
این برای نخستین بار طی یک دهه گذشته است
که کمپانی نتفلیکس با چنین کاهشی در میان
مشترکان خود مواجه میشود .یکی از دالیل این
کاهش ظهور و حضور قدرتمندانه رقبای دیگر در
زمان بروز و شــیوع ویروس کروناست .برخی از
تحلیلگران بر این باورند که افزایش هزینه عضویت
نتفلیکس در کشورهای آمریکا و کانادا که از ماه
ژانویه سالجاری اجرا شد ،میتواند از دالیل اصلی
ریزش تعداد زیادی از اعضای نتفلیکس باشد.
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خبر

گفتوگو

رونمایی از سامانه «اسناد افتخار»

گفتوگو با فاطمه نفری که چندین کتاب در حوزه نوجوانان
با محوریت انقالب اسالمی نگاشته است

ســامانه «اســناد افتخار» با ۹میلیون محتوای دیجیتال حاوی
دستنوشتهها و وصیتنامه شهدا در آینده رونمایی میشود .رحیم
نریمانی ،مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران با
اعالم این خبر گفت :این سامانه محتواهایی به یادگارمانده از شهدا
ازجمله دستنویس و وصیتنامه بهصورت دیجیتال در اختیار
پژوهشگران و عموم مردم قرار میدهد که دسترسی به آنها برای
عموم آزاد است .تا 4سال آینده کل اسناد شهدا ازجمله شهدای
منا و شهدای مدافع سالمت نیز جمعآوری میشود .وی افزود :در
۹۳هزار وصیتنامهای که از شهدا با موضوعات مختلف در دست
است به موضوعات رونق تولید ،وابسته نبودن به خارج از کشور ،امر
به معروف و نهی از منکر ،نماز ،پیروی از امام و والیتفقیه و فرهنگ
احترام به پدر و مادر سفارش شد که برای نسل جدید الهامبخش
است ،برای تحلیل این وصیتنامهها برنامههایی پژوهشی داریم که
در قالب کتاب عرضه میشود .نریمانی همچنین گفت :بنیاد شهید
و امور ایثارگران درنظر دارد حدود ۱۹هزار گلزار شهدایی را که در
سراسر کشور وجود دارد به مراکز فرهنگی تبدیل کند .نسل جوان
از عالقهمندان به این مراکز هستند بهطوری که شاهد برگزاری
مراسم عروسی در کنار مزار شهدا و توسلها به این شهدا هستیم.
برگزاری اردوهای گروهی ،مســابقات فرهنگی و زمینهســازی
برای بحثهای فرهنگی از فعالیتهایی اســت که در این مراکز
پیگیری خواهد شد .ضمن اینکه امسال ،سامانه زیارت مجازی
گلزار شهدا رونمایی میشود ،این سامانه عکسهای سهبعدی از
مزار شهدا منتشر میکند .مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید
و امور ایثارگران همچنین افزود :از دیگر فعالیتهای مجازی بنیاد
میتوان به سامانه نوید شاهد اشــاره کرد که قرار است خدمات
ارزشمند و معنوی منتشر کنیم از آن نمونه ،وصیتنامههای شهدا
و خاطرههای والدینشان است که این فعالیتها در فضای مجازی
در پیامرسانهای ســروش ،ایتا و آپارات در شبکههای مجازی
پیگیری میشود.

خبر

برگزاری همایش «عبای خاکی»
همایش عبای خاکی ویژه تجلیــل از راویان روحانی
اردوهای راهیان نور به همت مؤسســه روایت سیره
شهدا در قم برگزار شد .گفتنی است مؤسسه روایت
سیره شهدا در قالب ستاد راویان روحانی ،در عملیات
بزرگ راهیــان نــور ســال  ۱۴۰۰-۱۴۰۱بیش از
۱۵۰راویان روحانی به کاروانها ،یادمانها و مدارس
اعزام کرده بود.

تجلیل از ایثارگران عملیات
بیتالمقدس
از 12ایثارگر4 ،خانواده معظم شهید4 ،جانباز و 4آزاده
استان گلستان در عملیات بیتالمقدس ،در صبحگاه
مشترک نیروهای مسلح در سوم خرداد تجلیل بهعمل
خواهد آمد .این برنامه به مناســبت گرامیداشــت
چهلمین سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر به همت
اداره کل بنیادشهید و امور ایثارگران استان گلستان
برگزار میشود.

بزرگداشت شهید شاخص
راهیان نور
به همت قرارگاه راهیان نور وزارت جهادکشــاورزی،
آیین بزرگداشت شهید شــاخص راهیان نور شهید
عباس پورش همدانی ،فرمانده پشتیبانی و مهندسی
رزمی جنگ برگزار شد .همزمان در این مراسم یادمان
بوالحســن و اردوهای مناطق عملیاتی شمالغرب
قرارگاه راهیان نور جهاد در شهر بانه افتتاح رسمی شد.

معرفی کتاب

ابوطاها
کتــاب «ابوطاهــا» ازجملــه
کتابهای خواندنی اســت که
به زندگی مدافع حرم شــهید
مجید صانعی موفق مشهور به
«ابوطاها» اشــاره میکند .این
کتاب توســط گروه فرهنگی
شــهید ابراهیم هادی به رشته
تحریر درآمده است .در کتاب
ابوطاهــا؛ مخاطب با شــهید
صانعی آشــنا میشــود .اینکه اصالتا همدانی است و دوران
ســربازی را در نیروی هوایی تهران ســپری میکند .اینکه
شهید ابوطاها از نوجوانی تا آخرین روز زندگی کوتاهش عضو
فعال بســیج بود ،به جرگه مدافعان حرم پیوست و سرانجام
در مهرماه ۱۳۹۴بر اثر اصابت گلوله در شــهر حلب ســوریه
به شهادت رســید .در بخشــی از کتاب به نقل از مادر شهید
میخوانید« :ایام محرم بود .شور و شــوق بچهها در این ایام
بینظیر میشه .هر کس دوســت داره بهنحوی ارادتش رو به
اربابش نشون بده .اون موقع مجید هفت و یا هشت سال بیشتر
نداشت .یه روز تو خونه گذاشتمش و رفتم بازار .تا من برگشتم
دیدم مجید دامن سیاه من رو برداشته و با قیچی تکه تکه کرده
و باهاش چند تا پرچم مشکی درست کرده! دوستانش رو هم
دعوت کرده بود منزل ما و به هر کدام از دوســتانش یه دونه
از این پرچمها داده بود.صحنه خیلــی جالبی بود .بچههای
کوچک و معصوم دور حیاط میچرخیدند و ســینه میزدند.
تا من رســیدم به من گفت مامان جان هیئت اومده خونه ما،
زود برو ناهار درست کن! مهمون داریم .بعد از کلی سینهزنی
و هیئت داری خسته و گرسنه اومدند ناهار خوردند .در تمام
عمرم بیریاترین هیئتی که دیده بودم همین هیئت بود».

شهره کیانوشراد؛ روزنامهنگار

معرفی تاریخ انقالب در قالب
داستانهایی پرکشش

پیشاهنگ دهه هفتادیهای مدافع حرم
پای صحبتهای خانواده «سیدمحمدحسین میردوستی» که چون محبوبش حضرت عباس(ع) روز تاسوعا شهید شد

مادر عادت داشت به او سیدمحمدحسین بگوید
مژگان مهرابی
و هربار اینگونه صدایش میکرد ،محمدحسین
گزارش روزنامهنگار
میگفت« :آقا هم قبلش بگو» و چه زیبا این جمله
را میگفت .بیانش لبخند را روی لبهای مادر مینشاند .دلش شاد میشد .انگار تعمدا او را محمدحسین
صدا میکرد تا پسر در جواب بگوید« :آقا هم قبلش بگو!» آقا سیدمحمدحسین فرزند آخر خانواده بود و
نور چشمی پدر و مادر .میدانســت چطور باید برای آنها دلبری کند .راه بهدست آوردن دل اهل خانه را
بلد بود .برای خواهر تکیهگاه ،برای برادر پشتوانه ،برای پدر و مادر دردانه و برای همسر رفیقی بیهمتا.
محمدیاسا هم که جای خود را داشت؛ پسرش .بیشتر از یک سال برایش پدری نکرد اما در همین مدت کم
چه زیبا با فرزندش عشقبازی میکرد .اما مهمترین ویژگی محمدحسین که باعث شد نامش جاودانه شود
ارادت او به محضر حضرت ابوالفضل(ع) بود؛ عشقی که به دیگر وابستگیهایش میچربید .وقتی نام آقا
برده میشد حال عجیبی پیدا میکرد و گویی از خود بیخود میشد .همین دلبستگی هم عاقبت بهخیرش
کرد .سیدمحمدحسین میردوستی صبح روز تاسوعا با لبی تشنه درست در فاصله چند قدمی تانکر آب
براثر اصابت موشک به شهادت رسید .مادر و خواهرش الهه میردوستی خاطرات خوش او را بازگو میکنند.

محمدحسین عاشق شهادت بود .این عشق را از
پدر جانباز و عمو و دایی شهیدش به ارث گرفته
بود .البته تربیت دینــی و مذهبی خانواده او هم
کم تأثیر نداشت .او از همان دوران کودکی مسیر
درســت زندگیاش را پیدا کرده و میدانســت
هدفش چیســت؛ و چه هدف زیبایی .همیشــه
میگفت« :هر کس زیارت عاشورا بخواند شهید
میشــود ».انگار این جمله را کســی در ذهن
او القا کرده بــود .با این حال محمدحســین به
همان اندازه تقید مذهبی شــیطنت خودش را
هم داشــت ،بهخصوص وقتی با خواهرش الهه
یک گروه تخریبی را تشــکیل میدادند .بعضی
اوقات که شلوغ کاری میکردند مادر گچ سفیدی
را دایره وار دورشــان میکشــید .بچهها از آن
گچ میترســیدند و فکر میکردنــد اگر از دایره
بیرون بیایند خطری تهدیدشــان میکند .برای
همین همانجا آرام میگرفتنــد .مادر به دوران
کودکی محمدحسین برمیگردد؛«محمدحسین
منظم بود و وســواس زیادی در پوشیدن لباس
به خرج میداد .دوســت داشــت مرتب و تمیز
باشــد .او خصلت دیگری هم داشــت .با اینکه

شــرایط مالی خانــواده نیازهایمــان را تأمین
میکرد اما محمدحسین ترجیح میداد دستش
در جیب خود باشــد .برای همین تابســتانها
کار میکــرد .بهخصوص نزدیک ایام مدرســه
کسبوکارش شــلوغتر میشــد .از بازار مقدار
زیادی لوازمالتحریر میخرید و بعد در یکشنبه
بازار نزدیک خانه میفروخت .با پولش برای الهه
عروسک میخرید».
هم ظرف میشست ،هم غذا درست میکرد

محمدحسین دانشآموز کوشایی بود و بهدلیل
عالقــهای که به رشــته کامپیوتر داشــت وارد
هنرستان شد .او در ســنی بود که میطلبید راه
خود را انتخاب کند .عضو نیروی بســیج شــد و
در کنار آموزش نظامی پزشــک یاری را هم یاد
گرفت .با رسیدن به ســن 18سالگی به خدمت
ســربازی رفت اما چون پدرش جانباز بود دوره
سربازی کوتاهی را پشت سر گذراند و وارد یگان
ویژه صابرین سپاه شد .مادر از سروسامان گرفتن
پســر میگوید؛ «وقتی محمدحسین از سربازی
آمد خواســت که برایش آســتین باال بزنیم .با

تماشاچی نبود

مکث

قاسم برادر بزرگتر شهید از جانبازان امنیت کشور یکی از چشمهای خود را از دست
داده است .قاسم خاطرهای از او تعریف میکند؛ «یک روز مربی آموزش من را تنبیه
و مسافتی را تعیین کرد تا غلت بخورم .لحظاتی بعد دیدم یک پاسدار دیگر هم با من
غلت میخورد .وقتی ایستادم متوجه شــدم محمدحسین است ،بلند شد پرسیدم:
مگه تو را هم تنبیه کردند؟ گفت« :نه! من طاقت ندارم برادرم را تنبیه کنند و تماشاچی
باشم ».برادرم هیچگاه تماشاچی نبود .حتی وقتی صحبت از دفاع از مظلوم در خارج
از خاک وطن باشد.

دختر عمویم نامزد کرد و بعد از 2سال هم زندگی
مشترکشان را آغاز کردند .او از زندگی تجمالتی
بیزار بــود و با این حال هیچ کم وکســری برای
همسرش نمیگذاشت و بیشتر از هر چیز به رفاه و
آرامش او فکر میکرد ».تنها چیزی که همسرش
را دلخور میکرد ماموریتهای پشــت سرهم او
بود .اما محمدحســین میدانست چطور باید از
دل بانو درآورد .سعی میکرد جبران کند آن هم
با درست کردن غذا و شستن لباس .بعد هم همه
خانواده را دور هم جمع کرده و بســاط تفریح را
علم میکرد تا نبودش کمتر به چشم بیاید.
اولین و آخرین جشن تولد پسرش

محمدحســین از خیلی وقت پیش زمزمه رفتن
را ســر داده بود .وقتی از ماموریت برگشــت به
همســرش گفت که میخواهد به سوریه برود.
بانو روترش کرده و دلخور گفت که محمدیاســا
کوچک اســت و اگــر شــهید شــوی او یتیم
میشود .و سید در جواب پاســخ داد« :اگر نروم
محمدیاساهای زیادی در سوریه یتیم میشوند».
این حرف بانو را مجاب کرد اگر چه طاقت فراق
را نداشت .محمدحســین وقتی رفتن به سوریه
را با همســرش درمیان گذاشت ،گوشی تلفن را
برداشــت و با مادرش تماس گرفت و او را برای
جشن تولد محمدیاسا دعوت کرد .بعد هم خواهر
و برادر و دیگر اعضای فامیل .همه دور هم جمع
شدند .و تولد یک ســالگی محمدیاسا را جشن
گرفتند .مادر میگوید«:تولد محمدیاسا 25روز

دیگر بود و جشــن زودهنگام تعجبآور .وقتی
از او پرســیدیم .گفت میخواهم بــه ماموریت
بروم و شاید روز تولد پســرم نباشم .او هم مثل
همه پدرها برای فرزندش هزاران آرزو داشــت
اما هدفش را به همه دلبســتگیها ترجیح داد.
بعد از حمله تکفیریها میگفــت زندگی بر ما
مسلمانان حرام اســت وقتی زندگی مسلمانان
سوری و عراقی چنین سخت میگذرد ».خواهر
شهید از کم لطفی بعضی از مردم دلخور است که
تصور میکنند مدافعان حرم در ازای پول راهی
سوریه میشوند.
نیا جا نداریم!

روز قبل از شــهادت؛ دوســتان محمدحسین
روی تپه بلندی نشسته بودند .سیدهم رفت که
کنارشان بنشــیند اما بچهها به شوخی گفتند:
«نیا جا نداریم!» محمدحســین هم به شوخی
جــواب داد« :یعنی به شــهید فردایتان هم جا
نمیدهید؟» او آن روز به دوســتانش گفته بود
که مانند حضرت ابوالفضل(ع) تمام بدنش از بین
میرود جز صورتش تا مادر بتواند برای آخرین بار
روی او را ببیند .الهه از لحظه شهادتش میگوید؛
«اول آبان سال 93صبح روز تاسوعا بهسوی تانکر
آب میرود تا آب بنوشــد اما موشکی درکنار او
منفجر میشود .درست همانطور که گفته بود به
جز صورت باقی بدنش متالشی میشود .پیکرش
را 9روز بعد میآورند اما دســتش به یادگار در
سوریه باقی میماند».

خونبهای برادرت چند؟

مکث

الهه میردوستی ،خواهر شهید دلخور از قضاوت بعضی از مردم در برخورد با شهدای
مدافعان حرم میگوید« :بعضی از آدمها همهچیز را با ترازوی دنیا میسنجند.
شایعهپراکنی میکنند که مدافعان حرم برای منفعت مالی به سوریه یا عراق
میروند و حقوق خوبی هم نصیبشــان میشــود ».او حرفهای نسجیده
آدمهای تنگ نظر را تلختــر از داغی که خانواده شــهدای مدافع حرم
میبینند ،میداند .سخن گزنده یکی از آشنایان را بازگو میکند؛«یک نفر
به من گفت برای خونبهای برادرت شــهیدت چقدر پرداخت کردهاند؟
این حرفش گویی آتش به جانم زد .گفتم اگر به شما 100میلیون بدهند
حاضر هستی دستت را قطع کنند .گفت نه گفتم پس چرا این حرف را
میزنی؟ امثال برادر من برای عشق و عالقهشان به امام حسین(ع)
و حضرت زینب(س) از خانوادهشان گذشتند و بچهشان را فدای
بانو کردهاند ».میردوستی اشــاره میکند؛« اگر منفعت مالی
داشته پس چرا بازتابش را ما نمیبینیم .برادر من با گرفتن وام
توانست آپارتمان کوچکی با کمترین امکانات در پاکدشت
خریداری کند».

اطالعات تاریخی که قرار است در قالب کتاب برای نوجوانان نوشته
شود ،باید کام ً
ال آمیخته و همراه با یک داستان جذاب باشد .بهطور
کلی داستان نوجوان باید بسیار پرهیجان و پر از کنش و واکنش
و جذاب باشد .اطالعات تاریخی هم باید آمیخته با داستانهای
جذاب و در دل روایت ما باشد و بهصورت قطرهچکانی و در دل کار
و جذابیت داشته باشد.
آشنایی نویسنده حوزه کودک و نوجوان با رفتار
و شخصیت گروه سنی کودک و نوجوان ،چقدر در نگارش و
جذابیت کتاب برای این گروه سنی تأثیر دارد؟

انســانها در مقاطعی خصوصا مقطع نوجوانی رفتارهای کام ً
ال
غیرقابلپیشبینانهای دارند .بسیار حساس هستند .ممکن است
برخی نوجوانها در این ســن پرخاشگر شــوند و در این صورت
کنشها و واکنشهــای خاصی دارند .نویســنده میخواهد به
شخصیت نوجوان در داستانی بپردازد ،باید با رفتارهای مختلف
نوجوانان آشنا باشد .این میتواند از تجربه زیستی خودش یا از راه
مطالعه و آموختن روانشناسی این گروه سنی ناشی شود .درصورت
نداشتن این آگاهی ،نمیتوان انتظار داشت که کتاب مورد استقبال
مخاطب قرار گیرد.
وضعیت نشر کتاب کودک در زمینه تاریخ انقالب
و دفاعمقدس را چگونی ارزیابی میکنید؟

وضعیت نشر بهطور کلی دچار مشــکل است .گرانی کاغذ باعث
شــده که کتابها خیلی گران و تهیه آن برای مخاطبان سخت
شود ،اما برای این گروه سنی بهطور خاص اگر بخواهیم بررسی
کنیم برای نوجوانها کتابهای خیلــی خوبی داریم .خانوادهها
با بررسی ناشران و کتابهای مناســب با فرزندانشان میتوانند
این کتابها را تهیه کنند .کتاب بهعنوان یک کاال باید شناخته
شود .برای معرفی کتاب باید تبلیغات شود .میشود با حمایت از
ناشر و نویسنده ،قیمت کتاب کاهش پیدا کند تا مخاطب بهراحتی
بتواند به کتاب مورد نظر دسترسی داشته باشد .موضوعی که در
حوزه کتاب نوجوان اهمیت دارد این اســت که اثرها سفارشی
نباشند .آثار باکیفیت تولید شود و در اختیار نوجوان قرار بگیرد.
استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تبلیغات و آشنایی نوجوانان
و خانوادهها با تازههای کتاب بســیار اهمیت دارد .اگر کتاب هم
بهدرستی تبلیغ شود ،جزو کاالی کودک و نوجوان قرار میگیرد.

بخشی از رمان
«گزارشهای امیر پسر عاشق»

پشتیبانجنگ
از خانه تا جبهه

واژه ایثار را خوب معنی کرده اما به سبک خودش .برای او رفاه دیگران
بهخصوص خانواده شــهدا بر آرامش وجــودیاش ارجحیت دارد .با
اینکه سالها از دوران جنگ گذشته اما هنوز چون گذشته به مادران
و همسران شهدا سرکشی میکند و خبر از احوالشان میگیرد .بیشتر
از 70سال دارد اما قبراق است و سرحال .این را از دعای خانواده شهدا
میداند .به قول خودش 40سالی میشود در خدمت مادران و همسران
شهداست؛ «اغلب خانوادههای شهدا و ایثارگران نیازی به حمایت مالی
ندارند .از اینکه فراموش شدهاند دل شکسته میشوند .البته انتظاری از
هیچکس ندارند .مرتب به آنها سرمیزنم .اگر مشکلی داشته باشند برای
حل آن اقدام میکنم .اگر پای درددل این خانوادهها بنشنید میبینید

با توجه به حوزه کار شــما در نویسندگی برای
نوجوانان بفرمایید کتابهای تاریخی بهویژه درباره تاریخ
انقالب یا دفاعمقدس چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟

معرفی كتاب

جمیله خدابخش ،همسر شهید
و بانوی ایثارگری که قریب به 40سال
در خدمت خانواده شهداست

گرچه فرزنــدی ندارد اما
مژگان مهرابی
مادر یکردن را خوب بلد
گزارش روزنامهنگار
است .این را از روزهای تلخ
جنگ یاد گرفته است؛ دورانی که برای رزمندهها مادری میکرد.
به جای عزلتنشینی ،ساعتها پشت چرخ خیاطی مینشست
و لوازم سربازان و مدافعان کشورش را تامین میکرد؛ از دوختن
لباس و تهیه مواد غذایی گرفته تا خرید آمبوالنس و ملزومات
درمانی برای جبهه .هر از چند گاهی هم به جبههها سرکشــی
میکرد تا اگر کم و کسری هســت جبران کند .البته این فقط
یک روی سکه حس مادرانهاش بود .روی دیگر سکه ،مادران و
ن دیده
همسران شهدا بودند که عزیز از دســتداده و داغ جوا 
بودند .به یاریشان میرفت .به آنها سرکشی میکرد تا از کم و کسر
زندگیشان باخبر شود .پای درددلشان مینشست و خالصه کالم
کارهایی که یک مادر برای فرزندانش میکند را او برای خانواده
شهدا میکرد .جمیله خدابخش این رویه را همچنان  ادامه میدهد
و نیت کرده تا زمان حیات ،همین وظیفهاش باشد.

«نوشــتن کتاب برای گروه کودک و
نوجوان بدون شــناخت از این گروه
ســنی میتواند به پسزدن مخاطب
منجرشود».؛فاطمهنفری،نویسندهای
که تاکنون کتابهای متعددی برای
گروه سنی نوجوانان نوشته اســت با تأکید بر این موضوع
معتقد است كه اگر بخواهیم وقایع و شخصیتهای تاریخی و
معاصر را در قالب کتاب به نوجوانان معرفی کنیم باید نگارش
کتاب همراه با داستانی جذاب و پرکشش باشد« .زمستان
بیشازده» از این نویســنده با محوریت انقالب اسالمی و
داستان پسر نوجوانی به نام رضاست که در جریان انقالب
و مبارزات منتهی به پیروزی انقالب اســامی دچار تغییر و
تحول میشود« .گزارشهای امیر پسر عاشق» کتاب دیگری
از این نویسنده است که به تازگی در دومین دوره جایزه شهید
اندرزگو در بخش داستان و شعر کودک و رمان نوجوان از آن
تقدیر شد .این کتاب از انتشارات قدیانی و در152صفحه چاپ
شده است .به همین بهانه با این نویسنده حوزه نوجوان درباره
اهمیت و چگونگی پرداختن به معرفی شخصیتهای تاریخی
به نوجوانان گفتوگو کردهایم.

ج میبرند .حقشان نیست
که فقط نیاز عاطفی دارند .گاهي از تنهایی رن 
که فراموش شوند».
راهی که همسر شهیدش رفت

خدابخش خود همسر شهید است .مردش را خیلی زود از دست داد؛
شهید غالمرضا خدابخش .کسی که یکشــبه ره صد ساله رفت و با
خواندن کتاب «سیاحت غرب» شهید دستغیب متحول شد .خواندن
کتاب همان و راهیشدن به جبهه همان .مدت زیادی در جبهه نبود و
بانو زودتر از آنچه فکر میکرد ،خبر شهادت همسرش را آوردند .همسر
شهید به سالهای جوانیاش برمیگردد؛ «قبل از پیروزی انقالب برای
اینکه دخترها و بانوان جوان حرفهای یاد بگیرند و بتوانند با درآمدزایی
کمک خرج خانواده باشند ،مؤسسه هنری سوسن را راهاندازی کردم.
خیلی از کالسها را رایگان برگزار میکردم البته برای برگزاری بعضی
از کالسها هم هزینه کمی میگرفتم .همسرم استطاعت مالی داشت
و من هم در راه درست هزینه میکردم .از تهیه جهیزیه و سیسمونی
تا خرید لوازمالتحریر برای دانشآموزان همه کاری میکردم .تا اینکه
انقالب پیروز شد و من فعالیتم را از کارگاه به مسجد انتقال دادم .یادم
میآید ساندویچ درســت میکردم و در مدارس 4ریال میفروختم.
هزینه آن را برای کمک به مردم فلسطین میدادم».

مسئول ستاد پشتیبانی

ل ديگری داد .اول
با شروع جنگ خدابخش به خدمترسانیاش شک 
از همه چرخخیاطیها را از کارگاه و مسجد جمع و به ستاد پشتیبانی
مالک اشتر منتقل کرد .بعد هم جلسهای با زنان همسایه گذاشت که هر
کسی میخواهد به جبهه کمک کند بسماهلل .با اعتباری که پیش مردم
داشت کسی به او نه نگفت و همه پای کار آمدند .تعدادشان به80نفر هم
میرسید .عدهای پای چرخ خیاطی و عدهای هم به دیگر امور پشتیبانی
میرسیدند .او از یادآوری آن روزها احساس شعف میکند؛ «مردم با هم
یکی بودند .دست بهدست هم کار میکردند .یکی از همسایهها پارکینگ
خانهاش را در اختیار ما گذاشت ،دیگری حسینیهاش را .هر کسی هر
کاری از دستش برمیآمد انجام میداد .از سیاهی زغال تا سفیدی نمک
تهیه میکردیم .در سوله ورزشی شهید پناهی حدود60چرح خیاطی
بود .خود من پای چرخ بودم؛ از لباس رزم و بیمارستان تا پشهبند برش
میزدم .چند نفری با ماشین وانتشان در خدمت بودند .وسایل آماده
شده را بار میزدیم و به جبهه میفرستادیم ».او حتی برای اینکه بتواند
وسایل بیشتری برای جبهه تهیه کند به نمایندههای مجلس نامهنگاری
کرد که حقوق چند روز خود را برای کمک به رزمندهها اختصاص دهند.
این حرف با استقبال آنها روبهرو شد و با هزینههای جمعآوری شده چند
دستگاه آمبوالنس و مینیبوس برای جبهه خریداری شد.

صادق زل زد تو چشــمهایم.
بقیه حرفم را خــوردم و یاد
عمــو یارعلی افتــادم که هر
وقت حرف پهلــوان را میزد
چشمهایش خیس میشد.
آن دفعه میگفــت« :رفیقم
آقممد خودش کنار پهلوان تو
غسالخانه بوده ،او میگفت اگر
غالمرضا خودکشی کرده چرا
بازوش کبود بود؟ چرا پشت
سرش خون لخته شده بود؟ میگفت همه میدانستند غالمرضا
از بچگی با حکومت مشکل دارد ،بهخاطر زمینهایی که رضاخان
از آنها غصب کرده و پدری که از غصه بیمار شــده بود .بهخاطر
سختیها و نداریهایی که در تمام زندگیاش کشیده بود .همه
میدانستند که او هیچ وقت به شاه و دربار روی خوش نشان نداده.
تازه او با آن همه اعتقادی که به خدا داشت ،محال بود هم چنین
کاری کند! او امید مردم بود ،کی باور میکند اینطوری به ناامیدی
رسیده باشد و بریده باشد که برود تو هتل خودش را خالص کند؟»
صادق دستش را گذاشت روی شانهام و لبخند غمگینی زد.
 تختی بــرای ما نمرده ،بــه والی علی هنوز تــو زورخانه میلمیاندازد! میدانی چه کسانی میگویند تختی مرده و تمام شده؟
همانهایی که با هزار نقشه و نامردی از میان برش داشتند .اما من
و تو خوب میدانیم که او نمرده و راهش ادامه دارد.
صدای صادق پیچید تو سرم« :او نمرده ...با نامردی برش داشتند...
راهش ادامه دارد.»...
نگاهم را از نگاه صادق گرفتم و تصمیمام را گرفتم .صادق گفت:
«من میروم سر کوچه و منتظرت میمانم .اینجا درست نیست».
و به مامان و زنهای توی کوچه اشاره کرد .من هم رفتم توی اتاق
تا لباسهایم را بپوشم .رفتنی دوباره نگاهم افتاد به کتاب ارمغان.
رفتم سراغش .یاد آن دفعه افتادم که ارمغان آمده بود و کتاب را
داده بود دستم .از یاد آن روز تنم داغ شد.
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تاریخ جهان

فاطمه موسوی؛ تاریخ پژوه

حق را باید گفت...

از این پس فرنگیان
بر مردههایمان نماز خواهند خواند!
جستارهایی در حاشیه و متن رویداد تاریخی تحریم تنباکو

گزارش

مریمصادقیپری

روزنامهنگار

از اوایل دوره قاجار که پای وزارت آدمیرالی بریتانیا
به آبهای خلیجفارس باز شــد و آغاز تسلط بر
جزایر ایرانی خلیجفارس رادید تا دخالت در عزل
و قتل قائممقام فراهانی صدراعظم دانشمند ایران
و رقم زدن سرنوشت مشابه برای فرزندخوانده
و دستپروردهاش امیرکبیر و جداسازی هرات
از ایران ،چهره واقعی اســتعمار پیر برای مردم
ایران آشکار شده بود .انگلستان در دوره پنجاه
ساله ناصری تالش کرد تا در پوشش قراردادهای
اقتصادی ،کشــور ایران را به قبضه کامل خود
درآورد .در این مقــال گوشــهای از اقدامات
استعمارگرانه انگلیس ،در ماجرای قرارداد رژی
و پیامدهای آن در ایــران را ،مورد کنکاش قرار
دادهایم.
ورود لردکرزن به ایران

سیدجمالالدین حسینی اسدآبادی

ســید جمالالدیــن اســدآبادی در نامــه خــود

بــه میــرزای شــیرازی ،در کنــار برمالکــردن

مواضع استعماری قرارداد رژی ،به استبداد

نیز توجــه میکنــد و ناصرالدین شــاه را فردی

سســتعنصر و بــد ســیرت معرفــی میکنــد

کــه توانایــی اداره کشــور را نــدارد و آن را بــه
زمامــداری ناالیــق یعنــی علیاصغرخــان

امینالسلطان محول کرده است

کاشت توتون و خشخاش ،بهجای درخت توت

انگلستان از زمانی که توانست هندوستان را به قبضه
خود درآورد ،با اســتفاده از منابع و کارگران هندی،
به یکی از تولیدکنندگان پارچه ابریشــم در جهان
تبدیل شد .در آن زمان کشورهایی مانند :چین ،ایران
و اندونزی ،مهمترین رقیبهای تجاری انگلســتان
محسوب میشدند .کرزن درکتاب ایران و قضیه ایران
به این مسئله اشاره میکند؛«ســرجان شیل وقتی
که وزیر مختار بریتانیا بود در سال ۱۸۵۰نوشت که
ابریشم کاالی عمده تجارت ایران است ،بهخصوص
در تجارت خارجی که در نتیجه او را قادر میســازد
تا بهای قســمتی از واردات خــود را پرداخت کند.
او اشــاره به اقداماتی کرد که تجار انگلیســی برای
بهبود این محصول کرده بودند ،اما به واسطه سستی
ایرانیان و اکراه آنها در تغییر دادن طرز کار کهنه خود،
زحمات ایشان بینتیجه ماند .در سال ۱۸۶۴که بنا بر
مندرجات جداول ،مقدار محصول به حد اعال بود ،برای
نخستینبار دچار آفت گشت تا سال ۱۸۶۹لطمات
این آفت به قدری سنگین شد که قیمت محصول را به
یک خمس مقدار 5سال قبل از آن تنزل داد و تجارت
ابریشم گیالن ،هیچوقت بعد از آن آفتزدگی رونق
سابق را باز نیافت». ...
لرد کرزن در ادامه ،به جایگزینی کاشت توتون ،زیتون
و خشخاش به جای درخت توت اشاره میکند؛ «در
سال 1875از لحاظ آزمایش ،به کاشت توتون اقدام
و از کاشــتن زیتون رودبار در نزدیک رشت حمایت
شد و در این مرکز محصول ابریشم ،زراعت خشخاش
به مقادیر کلی جای ابریشم را گرفت و نتیجه کار هم،
بسیار درخشان بود ». ...او در ادامه رونق مجدد تجارت
ابریشم در ایران را ،مورد تردید میداند! گر چه کرزن
بهطور مستقیم ،به دخالت دولت انگلستان در نابودی

پیشدرآمد قرارداد رژی

در 12شعبان ،1306ناصرالدین شاه برای سومین
بار راهی سفر فرنگ شد .انگلیسیها در این سفر،
بیش از پیش در پذیرایی شاه و همراهان کوشیدند.
تمام همراهان شاه از دست ملکه ویکتوریا ،مفتخر
به نشــانهای مخصوص شــدند .امینالسلطان،
صدراعظم ناصرالدینشــاه ،بزرگترین نشــان
انگلســتان را دریافت کرد .احتیاج مالی شاه برای
ادامه مسافرت فرنگ ،زمین ه بسیار مناسبی بهدست
سیاستمداران انگلیس داد .بهگفته دکتر فووریه
فرانسوی که در آن هنگام بهعنوان طبیب مخصوص
ناصرالدین شاه بود؛«این امتیاز دخانیات که بدون
یک رشوه کالن در حدود  2میلیون بهدست نیامده،
در 21مارس28[ 1890رجــب ]1307به امضا
رسیده است ». ...دولت انگلستان برای مصونیت از
خطرات احتمالی ،این امتیاز را به نام یکی از اتباع
خود به نام «ماژور تالبوت» زد.
تأسیس خانههای فساد در ایران
توسط کمپانی رژی

از ترفندهای استعمارگران برای سلطه بر مسلمانان،
رواج فساد و جدایی آنها از دین اسالم بود .همین روش
بود که اندلس را که سالها در تسخیر مسلمانان قرار
داشت ،از دســت آنها خارج کرد .مسیحیان شمال،
قراردادهایی را با حاکمان مسلمان بستند و طبق آن،
آزادانه به ایجاد تفریح گاه و مدرســه و انجام تجارت
بین مسلمانان پرداختند .در مدارس خود به فرزندان
مسلمان ،افکار دینی مسیحیت را القا میکردند و با
به گردش درآوردن دختران زیباروی مســیحی در
تفریحگاهها ،جوانان مسلمان را به آنجا میکشاندند و با
ترویج خرید و فروش مشروبات الکلی ،مردم مسلمان را
از اعتقادات دینی خود دور میساختند و به این طریق،
فساد را در تمام پیکره جامعه اسالمی رسوخ دادند و آن
را از درون تهی کردند! آنها با استفاده از این شیوه ،توان
مقاومت را از آنان گرفتند .در آغاز سال1308ه.ق دولت
اعالمیهای را در شهرهای مختلف ایران منتشر کرد که
اختیار خرید و فروش تنباکو را به کمپانی انگلیسی
واگذار کرده است .این کمپانی ابتدا باغی را در تهران
خرید و اطراف آن را همچون قلعهای نظامی ،دیوار بلند
و قطور کشید و ساختمانی استوار در وسط آن ساخت
و در مدت کوتاهی ،عده زیادی از انگلستان بهعنوان
کارکنان کمپانی ،به ایران ســراریز شدند .به نوشته
شیخ حسن کربالیی در کتاب قرارداد رژی1890م،
 17ماه پس از انعقاد قرارداد ،هیأتی شامل دویستهزار
زن و مرد از فرنگیان ،وارد ایران میشوند؛«ایران بازار
درست و حسابی فرنگی گردید .هر جا میرفتی فرنگی.
خانه فرنگی ،دکان فرنگی ،بازار فرنگی ،کوچه فرنگی.
بالجمله این جماعت فرنگیان ،بیهیچ توانی و تعطیلی،
رشته تباه مقصد اصلی خودشــان را پیش گرفته ،با
استقالل هرچهتمامتر ،آغاز مرحله پیمایی نمودند»....
عالوه بر بازگشایی دکانها و حضور دختران فرنگی،
جمعی از زنان بازیگر و ...را به ایران آوردند ؛ «در همین
طهران که پایتخت اسالم است ،چندین مهمانخانه
گشــوده بودند ،که در خانه به خط جلی مهمانخانه
نوشته شده بود و در آنجا از هر باب لهو و لعب و هر قسم
مسکرات فراهم داشته ،مسلمان را به مهمانی طلبیده
و به اندازه پولشان پذیرایی مینمودند .درمجموع بازار
و گذرهای طهران ،شــاید زیاده بر 100دکان خمر و
مسکر فروشی باز شده که مسلمانان عالنیه و بر مال
خمر خریده و میخورند ». ...وی در ادامه به تأسیس
چندین کلیسا ،دعوتخانه و مدرسه اشاره میکند که
در آن مبلغان مســیحی به تبلیغ دین خود در میان
مسلمانان میپردازند.

قرارداد رژی و واکنش علما

حدود یکپنجم جمعیت ایران ،مخارج زندگی خود
را از راه کشت و زرع توتون و تنباکو تأمین میکردند و
ازهمینرو نمیتوانستند ،در مقابل تسلط بیگانگان بر
امرار معاش خود ساکت باشند .در پی انتشار خبر ورود
نمایندگان کمپانی به شهرهای مختلف ایران ،موجی
از اعتراضات از ســوی مردم و بازاریان شکل گرفت.
بهدلیل رابطه نزدیک و تنگاتنگی که بین طبقات مردم
و علما وجود داشت ،مردم به روحانیون متوسل شدند
تا با رهبری آنها وارد مبارزه و قیام عمومی شوند .در
شــیراز اعتراض مردم و اجتماع آنها در اطراف خانه
علما سبب شد تا دولت مرکزی فرمان تبعید آیتاهلل
سیدعلیاکبر فال اسیری را ،به حاکم شیراز دهد .درج
این خبر اعتراض و اجتماع مردم را گستردهتر کرد و
در حرم شاهچراغ اجتماع کردند که توسط نیروهای
حکومت هدف گلوله قرار گرفتند.
در تبریز مردم پس از اطالع از امضای قرارداد رژی ،به
همراه علمای این شهر در تلگرافی به شاه خواستند
تا امتیاز مســلمانان را به عیســویان نفروشد! عالوه
بر این تلگرام ،درهای شــهر را بــه روی نمایندگان
کمپانی بســتند .مردم اصفهان به رهبری روحانی
قدرتمند شهر یعنی آیتاهلل میرزا محمدتقی معروف
به آقانجفی ،به مقابله با اقدامات شرکت رژی پرداختند
و پیشاپیش دست به ابتکار عمل زده و تنباکو را تحریم
کردند .رفتار عمال شــرکت رژی در اصفهان ،بسیار
تحقیرآمیز و خشونت بار بود .یکی از تجار معروف و
معتبر اصفهانی ،در مقابل دستور ظلالسلطان مبنی
بر تحویل توتون و تنباکوی خود ،هر چه را که خریده
بود ،آتش زد!

پیشتازی زنان در قیام تنباکو

آیتاهلل العظمی میرزا حسن حسینی شیرازی

این بیدارگر شرق ،اهداف استعمار را در قرارداد رژی ،اینگونه
بیان میکند« :منابع ثروت مملکت ایران معادن ،راهها از اهواز
تا تهران ،کاروانسراها ،مزارع و بساتین حتی قهوهخانهها را به
اجانب فروخته است .بانکها را در اختیار کفار ،یعنی دشمنان
اسالم قرار داده است .مردابهای رشت و نهرهای مازندران و
راهها از بندر انزلی تا خراسان و مزرعهها و باغها و مهمانخانهها
همه و همه را ،به بیگانگان با قیمت بسیار پایین داده است که
این کار هم خیانت است و هم سفاهت.ای حجت اسالم! شما
اگر امروز برای کمک به این امت قیام نکنید و اقدامی در جهت
ایجاد وحدت و اتحاد ملت ایران انجام ندهید و ســلطنت و
حکومت را از دست این شاه فاجر نستانید ،حوزه اسالم به کلی
زیرسیطره بیگانگان قرار میگیرد و آنها مطابق امیال پست
خود ،آنچه را که دلشان میخواهد ،انجام میدهند .بدانید که
اگر شما از این فرصت استفاده نکنید و جلوي حرکت دشمنان
اسالم را نگیرید ،بیگانگان بر آنها مسلط شوند ،بهطوری که با
وجود شما در میان این ملت ،نام نیکی از شما در اوراق تاریخ
باقی نخواهد ماند!»...
او در کنار برمالکردن مواضع اســتعماری قرارداد رژی ،به
استبداد نیز توجه میکند و ناصرالدین شاه را فردی سست
عنصر و بد ســیرت معرفی میکند که توانایی اداره کشــور
را نــدارد و آن را به زمامداری ناالیق یعنــی علی اصغر خان
امینالسلطان محول کرده است .سیدجمال در انتهای نامه
نوید میدهد« :من این نامه را به محضر شما نوشتم و میدانم
که خداوند بزرگ با دست شــما ،جریانی را برای دفع نقشه
دشمنان اســام و تامین عزت و عظمت اسالم پیش خواهد
آورد .»...حاصل تالش ســیدجمالالدین اسدآبادی و سایر
علما و روحانیون ،خروش آیتاهلل العظمی میرزای شیرازی با
فتوای معروف خود در ماجرای تنباکو ،برای لغو قرارداد رژی
و آغاز مقابله روحانیت با استعمار و استبداد بود که نهایتا به
نهضت تاریخی مشروطیت منجر شد.

«لرد کرزن» سالها قبل از اینکه بهعنوان سفیر بریتانیا
در ایران مشغول کار شود ،در پوشش خبرنگار روزنامه
تایمز سفری به ایران داشــت .او در آن زمان ،جوان
بیست و چند ســالهای بود که از راه روسیه و شمال
ایران ،وارد استان خراسان شــد و شهر به شهر سفر
کرد .او بعدها ماحصل این سفر را ،در دو جلد کتاب به
نام «ایران و قضیه ایران» به چاپ رساند .در آن دوران
انگلستان ،تمام خاک کشور هندوستان را به اشغال
خود درآورده بود .خود او درباره این موضوع در صفحه
 ۲۹۶کتابش آورده است« :سیاست بریتانیا در خطه
خراسان این است که مصالح انگلستان و افغانستان را
در آنجا مصون سازد و به هیچ وجه تغییری را در وضع
کنونی ایران نپذیرد و بهخصوص ناظر و نگران آزادی
راههایی باشد که برای پیشــرفت تجارت انگلستان
ضرورت کامل دارد و اگر آن راهها به جای دوســت
در دست قدرتی بیگانه باشد ،خطر نمایانی از لحاظ
هندوستان خواهد بود». ...

تجارت ابریشم ایران اذعان نمیکند ،اما خوشحالی
خود را نیز از این مسئله پنهان نمیدارد .کاشت توتون
در چند سال بعد با انعقاد قرارداد رژی ،پای انگلیسیها
را به ایران باز کرد!

الیوم استعمال توتون و تنباکو...

مــردم و علمای شــهرهای ایــران کــه از اقدامات
خود نتیجــهای نگرفتند ،از آیــتاهلل العظمی میرزا
محمدحسن شیرازی درخواست کمک کردند .در پی
آن ایشان در تلگرافی به شاه ،خواستار توضیح در مورد
عقد قرارداد رژی شد .ناصرالدین شاه با فرستادن یک
نماینده به نزد میرزا ،سعی در توجیه این واقعه داشت،
اما با شــروع برخورد مأموران دولتی با مردمی که از
دست شرکت رژی عاصی شده بودند ،این فقیه وارسته
حکم معروفش را با تلگراف برای علمای شــهرهای
مختلف ارســال کرد ،که «الیوم ،استعمال توتون و
تنباکو بای نحو کان ،در حکم محاربــه با امام زمان
(عجلاهلل تعالی فرجه) است .محمد حسن الحسینی».
مردم پس از شنیدن این حکم ،به خیابان ریختند و
قلیان و چپقهای خود را شکسته و آتش زدند .حتی
«انیس الدوله» از زنان ناصرالدین شاه ،که زنی مؤمن و
واقف بزرگی بود ،دستور داد تا خدمه همه قلیانهای
قصر را بشکنند و آتش بزنند! او در مقابل اعتراض شاه
مبنی بر اینکه :چهکسی گفته که این قلیانها را جمع
کنی؟ جواب داد :همان که مــن را به تو حالل کرده!
شرکت رژی و سفارت انگلستان در برابر مقاومت علما
و مردم ،اقداماتی را همچون عوامفریبی و رشوه دادن
به تعدادی آخوند درباری ،برای کشیدن قلیان در تکیه
دولت انجام دادند که تأثیری بر اراده مردم نداشت .از
اینرو سفارت و نماینده رژی مجبور شدند تا از شاه
بخواهند که روحانیون نماینده میرزای شیرازی را ،از
شهرها به عتبات تبعید کند!

از جنبههــای مهــم نهضــت تحریــم

تنباکو ،حضور زنــان در صحنه مبارزه
بود که بــا انگیزه دفــاع دینــی و بیگانه
ســتیزی و برای نخســتین بار در تاریخ
ایران بهوقوع پیوســت .روشنفکرانی

که بر نقش زنان در نهضت مشروطه

اصــرار میورزنــد ،ترجیــح دادهانــد تا
در این فقــره کامال ســاکت بمانند! از
دیگر نمودهای ایــن حرکت ،میتوان

بــه اتحــاد گروههــا و اصنــاف از جمله
علمــا ،تاجــران و حتــی روشــنفکران،

در اجــرای حکــم تحریــم و پیــروی از
آیتهللا میرزای شیرازی اشاره کرد

در پی درخواست نماینده کمپانی رژی ،ناصرالدین شاه
طی نامهای به آیتاهلل آشتیانی اعالم کرد«:یا بمان و به
باالی منبر برو و قلیان بکش ،یا از تهران خارج شو»...
آیتاهلل آشتیانی هم با درخواست یک روز مهلت برای
جمع کردن وسایلش ،راه دوم را انتخاب کرد .فردای
آن روز از مقابل خانه آیتاهلل آشتیانی ،همهمه و فریاد
زنانی به گوش رسید که بر چادرهای خود گل مالیده
بودند و با شیون فریاد میزدند« :یا غریب الغربا  /میرود
سرور ما ».کم کم به تعداد زنان معترض اضافه شد و
کمی بعد زنان تظاهرکننده درحالیکه فریاد میزدند:
«وا محمدا« ،»...از این پس فرنگی بر مردههایمان نماز
خواهد خواند» و «فرنگی عقد دختران و پســرانمان
را خواهد بســت» ،ابتدا به طرف بازار و پس از بستن
مغازههای بازاریان ،از آنجا به کاخ گلستان رفتند .وقتی
مردان شور و هیجان زنان را دیدند ،با آنها همراه شدند.
مردم ضمن شــعار علیه ناصرالدین شاه ،بر در بزرگ
کاخ میکوبیدند! وساطت نایبالســلطنه برای آرام
کردن مردم ،نتیجهای نداشت .شلیک گلوله مأموران
حکومتی به طرف مردم و کشته شدن چند نفر ،خشم
و فریادهای معترضان را بیشــترکرد! در این هنگام
ناصرالدین شاه که بقای سلطنتش را در خطر میدید،
مجبور شد فرمان تبعید آیتاهلل آشتیانی از تهران و
قرارداد رژی را لغوکند .با برچیده شدن شعبات کمپانی
رژی در شهرهای ایران ،میرزای شیرازی در تلگرافی به
علما ،حکم تحریم تنباکو را برداشت.
فرجام سخن

از جنبههای مهــم نهضت تحریــم تنباکو ،حضور
زنان در صحنه مبارزه بود که بــا انگیزه دفاع دینی
و بیگانهستیزی و برای نخســتینبار در تاریخ ایران
بهوقوع پیوست .روشــنفکرانی که بر نقش زنان در
نهضت مشروطه اصرار میورزند ،ترجیح دادهاند تا در
این فقره ،کامال ساکت بمانند! از دیگر نمودهای این
حرکت ،میتوان به اتحاد گروهها و اصناف از جمله:
علما ،تاجران و حتی روشــنفکران ،در اجرای حکم
تحریم و پیروی از آیتاهلل میرزای شیرازی اشاره کرد،
که حتی در حرمسرای شاه نیز اثر گذاشت و بهعنوان
نخستین حرکت گســترده و موفقیتآمیز ،در برابر
قدرت مطلق حکومت شکل گرفت.

جمعی از روحانیان ،تجار و معتمدین مردم ،پس از صدور فتوای تحریم تنباکو و هنگام تصرف مرکز کمپانی رژی در تهران

سیدجمالالدین اسدآبادی و ابطال قرارداد رژی
از دوران ســلطنت قاجار ،تالشهای اســتعمار برای سلطه
بر کشــورمان فزونی گرفت .اگر از جدایــی بخشهایی از
ایران و تغییر جغرافیــای آن بگذریــم ،دولتهای روس و
انگلیس از بیکفایتی پادشاهان ایران استفاده میکردند تا
با قراردادهای مختلف دولت را تضعیف كنند و تحت کنترل
خود در بیاورند .ازجمله این قراردادها رویترز ،تالبوت (رژی)
و بعدها  1919بود .نکتهای که از بررسی مقابله ملت ایران با
انعقاد این قراردادها بهدست میآید ،بصیرت عالمانی است
که از زمانه خود جلوتر بوده و نیز مردمی که گوش به فرمان
علما سپردهاند.
اولین ســندی که در تأیید این ســخن دیده میشود ،نامه
آیتاهللالعظمــی حاج مالعلی کنی از روحانیون برجســته
دوره قاجار به ناصرالدین شــاه ،درباره قرارداد رویترز است؛
قراردادی که بهگفته لرد کرزن ،هنگامی که امتیاز آن منتشر
شد ،مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارقالعاده همه
منابع صنعتی یک کشور به بیگانگان بود و تا به امروز در هیچ
مستعمرهای سابقه نداشتهاست! حاج مال علی کنی در این
نامه ،به نیکی اهداف استعماری انگلیس را تبیین میکند و
در گوشهای از آن ،به این پرسش میپردازد« :کمپانی هند،
تمام هند به آن وسعت و مکنت را ،به خریداری و تملک یک
جریب زمین مخصوص سکونت خود برد .کمپانی معاصر ما
با تصرف آن همه اراضی متعلقه به راهآهن ،استحقاق انتفاع
جمیع معادن و رودخانهها و اراضی ،با حق بهکارواداشــتن
جمیع کارکنان از رعایا ،چگونه ایران را نبرد و چرا نبرد؟»...
چند سالی از لغو این قرارداد نگذشته بود که سفر دیگر شاه به
فرنگ ،منجر به انعقاد قرارداد رژی شد .در آن مقطع مصلحانی
چون سیدجمالالدین اسدآبادی ،پیشتر از اجراشدن آن در
ایران ،زوایای پنهان آن را درک کرده و ضررهای آن را برای
کشور برمال کردهاند.
آنچنان که وی در نامه خود به آیتاهلل العظمی حاج سیدمیرزا
حسن حسینی شیرزای ،مقام مرجع تقلید شیعیان جهان را با
عباراتی همچون« :ای ستون خیمه دین،ای زبان گویای شرع
مبین ،حاج میرزا حسن شیرازی» مورد تکریم قرار میدهد
و در ادامه اینطور اتمام حجت میکند« :حق را باید گفت،تو
مثل جان در تن همه مسلمانان دمیدهای ،هیچکس جز در
پناه تو نمیتواند برای نجات ملت برخیزد و آنها نیز به غیر از
تو اطمینانی ندارند.»...

23

زندگی روزمره در دوره طاعون
کتاب «زندگــی روزمره در دوره
طاعون» نوشته جوزف پی .برن
با ترجمه یاســر پوراسماعیل به
همت انتشــارات نــگاه به چاپ
رسیده است.
با آغاز قرن بیستویکم ،خودمان
را در جهانــی مییابیم که در آن
بیماری در کمین بیشــتر مردم
نشسته است .در کشورهای نسبتا کمتوسعهیافته آفریقایی،
ب و غریبتر ابوال قربانیان زیادی
ایدز ،ماالریا و ویروس عجی 
را به کام مرگ میفرستد و ظاهرا تعداد بسیار کمی از مردم
کامال ایمناند .در آمریکا و اروپا که بهمراتب ثروتمندترند و
از پیشرفت فناورانه بیشــتری برخوردارند ،مردم از بیماری
قلبی ،دیابت و ســرطان میترسند .در پشــت جلد کتاب
میخوانیم« :آدمی در طول تاریخ همهگیریهای زیادی را
از سر گذرانده؛ بیماریهای خاصی که برای مدتی محدود
بین جماعتی بزرگ شــایع میشــد ،امــا همهگیریهای
نســبتا اندکی به پاندمی رســیدهاند .یکی از مهیبترین
پاندمیها طاعون سیاهی است که 3قرن دنیای مسلمانان
و مســیحیان را در هم کوفــت .این همهگیــری تا قرنها
در اروپا قربانی گرفــت و در اواخر قرن هفدهــم از اروپا به
آفریقای شــمالی و خاور نزدیک رفت و تا قرن نوزدهم در
آن ســرزمینها جا خوش کرد .اما تاریخ نشــان داده بشر
سختجان برخطرهایعظیم ناشی از طبیعت و غریزههای
تاریک خویش فائق آمده است؛ پس «کاری انسانی است»
که بر فجایع گذشته تامل کنیم ،همزمان که برحال متزلزل
و آینده نامعلوممان میاندیشیم».
کتاب زندگی روزمره در دوره طاعــون در 12فصل و ۵۸۴
صفحه ،با قیمت ۱۴۵هزار تومان منتشر شده است.

تاریخ ایران

ایران در جنگ جهانی دوم
مجموعــه «تاریخ ایران:
روایتی دیگر» انتشارات
ققنوس ،به دبیری بهزاد
کریمی ،شــامل بررسی
ســیر تحــوالت تاریخ
ایران است با نگاهی تازه
و با اتکا بــر منابع معتبر
و روشهــای مقبول در
پژوهشهــای تاریخی.
ویژگی اصلی این مجموعه داشتن نگاهی همهجانبه،
فرهنگی و انتقادی به رویدادهای تاریخ ایران در عرصه
ایران فرهنگی و در تالش اســت تاریخ را نه به قصد
ماندن در گذشته و نه برای تفاخر و تحقیر در حال ،بلکه
برای ساختن آیندهای روشن روایت کند« .ایران در
جنگ جهانی دوم» ،نوشته شیدا صابری ،جلد چهارم
این مجموعه اســت که به وضعیت ایــران در جنگ
جهانی دوم میپردازد .این کتاب در 4فصل به روایت
اوضاع ایران در جنگ جهانی دوم ،بیطرفی و ناگزیر
طرفداری از یکی از طرفهای درگیر و پیامدهای آن
میپردازد .فصل اول درباره شروع جنگ جهانی دوم
در اروپاست .فصل دوم به اوضاع سیاسی و اجتماعی
ایران در جنگ جهانی دوم میپردازد .فصل سوم به
استعفای رضاشاه ،اوضاع ایران پس از خروج او و انتقال
سلطنت به محمدرضا شاه میپردازد و در فصل چهارم
به نتایج جنگ جهانی دوم در ایران پرداخته میشود.
انتشارات ققنوس این کتاب 154صفحهای را به بهای
25هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ جهان

کتاب سالم اول
کتاب «سالم اول» نوشته یکی از
مورخان تاریخساز آمریکایی بهنام
باربارا تاکمن اســت .این کتاب
تاریخی ،نمایشی دقیق و اصیل از
انقالب آمریکا را ترسیم میکند.
باربارا تاکمن در کتاب سالم اول،
انقالب آمریــکا را از دیدگاه اروپا
توصیف میکند.
اســتعداد بــزرگ تاکمــن،
استعدادی که وی را از بسیاری از مورخان متمایز میکند،
توانایی او در نوشــتن تاریخ بهعنوان یــک روایت فکری
و پیونــددادن حقایق متراکــم و بههم پیوســته در یک
چارچوب همیشه در حال رشد اســت که لزوما براساس
تقویم نیست ،اما همیشــه دقیقا در همان جایی به پایان
میرسد که قرار بوده باشد.
در این کتــاب ،هدف نبــرد یورک تاون اســت و تاکمن
نتیجهگیری قاطع از وقایع را در پی درک صحیح مسائل
بینالمللــی در اروپا و روابط بین انگلیس و مســتعمرات
خود میداند که شــامل جنگ تجاری هلنــد و انگلیس،
خصومتهای انگلیس و فرانســه ،درگیریهای سیاسی
در انگلستان و شرایط جدید انگلیسیها در قرن هجدهم
میشــود .تاکمن در نیمهاول کتاب خود تقریبا با تمرکز
انحصاری بر ســمت اروپایی ،مســائلی را از دریاســاالر
انگلیســی ســر جورج بریگز رودنی ،ژنرال انگلیسی لرد
کورنوالیس ،و دریاساالر د گراس فرانسوی توصیف میکند
و در نهایت یک دیــدگاه تازه و خیرهکننــده به خواننده
ارائهمیدهد.
نشــر ماهی این کتاب 344صفحهای را با ترجمه حسن
افشار به بهای 140هزار تومان منتشر کرده است.

24

یکشنبه  25اردیبهشت 1401
شماره 8496

دیدگاه

نـگاه

حجت االسالم قمی :

هیئت گنجینهای گران و نهان

«هوای نو» زیرساختی
برای عرصه هیئت

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی از «مهرواره هوای نو» به
عنوان یکی از زیرساختها درعرصه تشکلها و هیئات یاد
کرده و ابراز امیدواری کرد تمام فعالیتهای این مجموعه
بتواند گرهای از مشکالت مردم باز کند.
حجت االسالم والمســلمین محمد قمی ،رئیس سازمان
تبلیغات اســامی ،در «نشســتهای تخصصی هیئات
و تشــکلهای دینی برگزیــده در مهرواره هــوای نو» با
اشــاره به تشکیل شــورای شــبکه هیئات ،این شبکه را
یکی از فعالیتهای سازمان تبلیغات نام برد که برگزاری
نشستهای تخصصیهیئتها و تشکلهای دینی را نشان
از جدی گرفتن این هیئات دانست.
رئیس سازمان تبلیغات اســامی حمایت از تشکلهای
دینی و هیئات را وظیفه سازمان تبلیغات اسالمی دانست
ولی وظیفه سازمان در این زمینه را فقط پشتیبانی دانست
و بیشترین ســهم را بردوش خود تشکلهای دینی اعالم
کرد.
حجت االسالم والمسلمین قمی با بیان اینکه تشکلهای
دینی و هیئات ،یکــی از پدیدههایی اســت که کمترین
وابســتگی به حاکمیت را دارند یادآور شد :این تشکلها
باید توسط مردم اداره شــوند و باید مراقبت شود تا دچار
آفت و آسیب نشوند.
حجت االسالم والمسلمین قمی سخنان پایانی خود را به
«جهاد تبیین» اختصاص داد و گفت :حضرت آقا در شش
ماه گذشته قریب به  ۵۰بار از توجه به جهاد تبیین سخن
گفتند و این نشان میدهد که فعالیتهای ما در این زمینه
کافی نبوده است.

دیدگاه

زاکانی در دیدار اهالی هیئت:

با هیئتها کار مشترک
تعریف میکنیم

شــهردار تهران در نشســت مهرواره هوای نو در
جمع اهالی هیئت و تشــکلهای دینی با اشــاره
به اینکــه رفتوآمد زائران اربعین تــا مرز و بعد از
آن بر عهده شــهرداری تهران بوده اســت ،گفت:
امسال با توان بیشــتر این امر را بر عهده خواهیم
گرفت .ششــمین نشســت تخصصی هیئتها و
تشکلهای دینی برگزیده مهرواره هوای نو ،صبح
جمعه ۲۳اردیبهشتماه با حضور علیرضا زاکانی،
شهردار تهران ،برگزار شد .شهردار تهران با اشاره
به اینکه بــرای تحقق این هدف بایــد با نهادهای
مختلف ازجمله هیئتها و تشکلهای دینی ارتباط
برقرار کنیم ،تصریح کرد :نقشــه راهی تعبیه شده
که محور اساســی آن گفتمان پیشــرفت است.
زاکانی در پاسخ به سؤال قندهاری ،مدیر مجموعه
میاندار خدمت شهرستان شاهرود ،مبنی بر اینکه
شــهرداری تهران برای اســتفاده از ظرفیتهای
مردمی با محوریت هیئتها چــه برنامهای دارد،
گفت :ما در 3سطح میتوانیم با هیئتها همکاری
داشته باشــیم؛ اول ،نیازهای خود را اعالم کنیم تا
زمینهای برای اخذ کمک از هیئتها باشد ،سطح
دوم میتوانیم کارهای مشــترک تعریف کنیم و با
یکدیگر همکاری داشته باشیم و من خود را مکلف
میدانم تا شهرداری را از یک نهاد خدماتی صرف به
نهادی اجتماعی تبدیل کنم ،بنابراین میتوانیم کار
مشترک تعریف کنیم تا شهرداری را هم ارتقا دهیم.

اقتباس

نخستین مهرواره هوای نو شب گذشته در تاالر وحدت تهران به پایان رسید

فرهنگسازی ز یـر سـایه هیئـت
گفت وگو با وحید ملتجی ،دبیر «مهرواره هوای نو»

وحید ملتجی ،متولد  ،1355از بنیانگذاران هیئت
و مجموعه فرهنگی عاشوراییان در اصفهان است.
گفتوگو
او را در یک کالم میتــوان یک فعال فرهنگی به
ویژه در عرصه هیئت و دین دانست که سوابق فرهنگی فراوانی
از جمله مدیریــت فرهنگی در ســازمانهای مختلف ،تولید و
اجرای برنامههــای تلویزیونی مثل برنامه «پیــاده آمدهایم» و
«فرمول جاذبه» را دارد که در کنار آن تالیف کتابهایی همچون
«امام جوانان»« ،طواف پرســتوها»« ،زیارت»« ،بازماندگان»،
«من سیاسینویس نیستم» نیز در فعالیتهای او دیده میشود.
مهرواره هوای نو که این روزها در حال برگزاری است بهانه ای شد
تا گفتوگویی با وی که دبیری این مهرواره را بر عهده دارد داشته
باشیم که در ادامه میخوانید.
ابتدای امر بگذاریــد از آن چیزی که در تبلیغات این
مهرواره نظر من را جلب کرد سوالی از شما داشته باشم .شعار این
مهرواره «در هوای نو هیئت نفسی تازه کنیم» انتخاب شده است و
اسم مهرواره هم هوای نو ،دلیل خاصی داشته؟

استفاده از واژه «هوا» به تشــبیه فرهنگ به هوا از سوی مقام معظم
رهبری و اســتفاده از واژه نو بــه هدف مهرواره که ایجاد ســاختار نو
درهیئات است اشاره دارد.
منظور از هوای نو  ،هیئتهایی هســتند که هوای فرهنگی جامعه را
تصفیه میکنند .اگر دقت داشته باشید که قطعا داشتید ،نماد مهرواره
نیز درخت است که تشبیهی بین هیئتها و بوستان و گلستان ایجاد
شده که همگان از مزایای آن استفاده میکنند .هیئتها و تشکلهای
دینی کشور موتور پیشران انقالب اسالمی در گام دوم انقالب هستند
و مثل درختی که هوا را تصفیه میکند ،هر هیئــت در هرجا که قرار
دارد در کنــار فعالیت های اجتماعی خود ،هــوای فرهنگی جامعه را
تصفیه میکند.
هیئتها امروزه به جایی رســیدهاند که غیر از مراسم آیینی ،خدمات
اجتماعی ارائه میدهند و منظور از تشکلهای دینی ،هیئتهای توسعه
یافتهای هستند که امروز تعداد آنها افزایش یافته است.
یعنی آنطور که متوجه شــدم مخاطب این رویداد
هیئتها هستند؟

هم آری و هم نه! بگذارید بیشتر توضیح دهم  ،مخاطب اول مهرواره،
هیئتها و تشکلهای دینی هســتند که نقش شرکتکنندگان این
مهرواره را هــم دارند .مخاطب بعدی مهرواره قشــر فرهنگی ،دینی،
اجتماعی ،هنری و سیاســی هســتند .ما در این مهرواره سعی داریم
هنرمندان را بــا فضای هیئت آشــنا کنیم و مســئوالن ،گروه دیگر
مخاطبان مهرواره هســتند .و در آخر مخاطب خــاص و ویژه ما خود
همین عموم مردماند که بانی و گرداننده تمام شئون هیئتها هستند.
همینجا یک توقف کوتاه و تامل داشته باشیم .جناب
ملتجی نقش مردم که به نوعی بنابر گفته شما مخاطب اصلی این
مهرواره هم هستند در این مهرواره چیست؟ یعنی این محوریت
مردم کجای این مهرواره دیده شده است؟

هدف اصلی از برگزاری این مهرواره آن است که هیئات مذهبی
ارتباط نزدیکتر و بهتری با عموم مردم و نه قشر خاصی برقرار
کنند و تاثیرگذاری گســترده تری بر عموم مردم داشته
باشند.
ن است که هیئتها آغوششان را
یکی از اهداف مهرواره ای 
به روی همه مردم باز کنند و همه مردم بتوانند در هیئتها
حضور پیدا کرده و با مردم ارتباط برقرار کنند .این اتفاق از
طرف هیئتها باید بیفتد و کار دیگر مهرواره این است که

وزیر ارشاد :

هوای نو را بینالمللی کنید

باید تالش کنیم طــرح هایی مثل هوای نــو را بینالمللی
کنیم ،زیرا جامعه اســامی که رهبر معظم انقالب اسالمی
ترسیم میکنند که ختم به جامعه مهدوی شود ،فرایندش
بایــد از همین هیئات و مجالــس بگــذرد و از همین رو ما
باید از این ایدههــا حمایتکنیم .ایــن فرهنگ مذهبی و
ســنت با ریشــههای عمیقی به هویت ملی ما گره خورده و
ما معموال وقتی در مورد شــکلگیری هویــت ملی ایرانی
صحبت میکنیم ،مدل جدیدی اســت که بعد از اســام و
آشنایی با اهل بیت(ع) و حضور امام رضا(ع) در ایران شکل
گرفته که نقش مهمی که ایــن هجرت در فضای یک تمدن
اسالمی شــیعی در ایران ایجاد کرده ،برجسته نشده است.
پیشتر که میرویم ،انقالب اسالمی دقیقا روی تقویم شیعی
آمده است و مسأله برگزاری مراسمهای مذهبی در فرهنگ
ما یک رویداد صرف نیســت و یک هویتی را به دنبال دارد و
بنده معتقدم کلیدواژه پیروزی انقالب اسالمی ،اربعین است.
اربعین آقا مصطفی خمینی در سال  56در تقویم ما ثبت نشده
در حالی که مهمترین اربعین همین اســت که یک دفعه رژیم
سلطنتی ،جهالتی به خرج داد و منبریهای اصلی را تبعید کرد
و این بستر را خودش باز کرد و آنها مبلغان اصلی انقالب شدند
و بعد از پیروزی انقالب اسالمی به همین شکل موضوع اربعین
پیش رفت و درواقع همین هیئات و مساجد جنگ تحمیلی را
هدایت کردند و افراد دیگر هم در این قالب نقشآفرینی کردند و
اگر هنرهای جدید خدمت کردند در این مراکز به یکدیگر پیوند
خوردند .انقالب اسالمی در فضایی رخ داد که مدرنیته داشت
جوالن میداد و نظریههای سیاســی این بود که هرچه جلوتر
میرویم ،جوامع باید از پوسته خود خارج شوند و شکل مدرن
بگیرند .در این فضا جامعه ایرانی با چرخشی  180درجهای به
جریانی دیگر برمیگردد و این کار هیئات مذهبی است.

مخاطبان را از خدماتی که هیئتها ارائه میدهند ،مطلع کند .بخصوص
در  40سال دوم انقالب که هیئتها به لحاظ اجتماعی طبیعتا خیلی
گستردهتر میشوند ،بنابراین خدماتی هم که ارائه میدهند ،متفاوتتر
از قبل خواهد بود و اگر عموم مردم از این اتفاق مطلع شــوند به نظر
میرسد خیلی بیشتر از قبل استقبال صورت میپذیرد.
راستی چرا افتتاحیه این مهرواره را در تکیه ای تاریخی
و جمع و جور برگزار کردید؟

این موضوع بــه یکباره و تصادفــی اتفاق نیفتاد .ما بــرای برگزاری
افتتاحیه شــاید بدون اغراق بتوانم بگویم همه سالنها و مکانهای
موجود در تهران که امکان برگزاری این مراسم را داشت مورد بررسی
قرار دادیم ولی با توجه به هویت مهرواره و صحبتهایی که در شورای
سیاستگذاری و دبیرخانه مهرواره شد تصمیم گرفتیم مراسم افتتاحیه
را به جای آنکه به روال مراسمهای دیگر اینچنینی در یک سالن همایش
مدرن برگزار کنیم در یک مکان مرتبط با هویت مهرواره برگزار کنیم که
درنهایت تکیه تاریخی نیاوران را انتخاب کردیم که تکیه ای ریشه دار
و اصیل بوده و فضای آن تناسب زیادی با فضای هیئت دارد .الحمدهلل
بازخورد خیلی خوبی هم از شرکتکنندگان افتتاحیه داشتیم.
به شورای سیاستگذاری و دبیرخانه مهرواره اشاره
کردید .ساختار این مهرواره را امکانش هست قدری توضیح دهید
که به چه شکل بوده است.به هر حال این تجربه برای خیلیها جالب
است که از مکانیسم تشکیل آن هم خبر داشته باشند؟

مهرواره یک شورای سیاســتگذاری و برنامهریزی به عنوان طراح و
راهبر کل مهرواره را از اول داشت که از افراد سرشناس جامعه بزرگ
ی نو به
هیئت انتخاب شده بودند .ساختار مرکزی و اصلی مهروارههوا 
این صورت است که مدیران سازمان تشکلهای دینی ،دبیر مهرواره،
دبیرخانه و شورای سیاستگذاری و مدیران سه بخش در ساختار اصلی
این مهرواره نقش دارند .هیئت بخشهای مختلف دارد ولی امسال این
شورا سه بخش هیئت ،کتاب و ستایشگران را در دستور کار مهرواره قرار
داد که هرکدام محور و رشته هایی دارند که از سوی شورای برنامه ریزی
مهرواره تعیین شدهاند .در کنار این شورا هم هر بخش این مهرواره ،از
شورای برنامهریزی و هیئت داوران مربوط به خودش تشکیل شده است
که اعضای آن از افراد متخصص همان بخش هستند که وظیفه تعیین
شاخص های داوری ،شرایط شــرکتکنندگان ،نحوه رقابت و داوری
بر عهده آنان است و برگزیدگان هر رشته را بر اساس شایستگی
انتخاب میکنند.
میدهید؟

در مورد این ســه بخش توضیح بیشتری

یک بخش آن ،هیئت اســت که در حوزه هیئت 16 ،رشته
مختلف در نظر گرفته شده است .در این بخش ،جنبههای
یشود .مثال
اجتماعی هیئات از سوی هیئت داوران سنجیده م 
اینکه هیئات مذهبی در زمینه ارتباط با نوجوانان،
چقدر توانســتهاند موفق عمــل کنند یا
اینکــه چقدر در هیئتهــا از ظرفیت
هنری استفاده شــده است ،بخشی
از رشــتههای هیئت است و هیئت
داوران هــم افرادی هســتند که
سالهاست در این حوزه فعالیت
میکننــد .بخش دیگــر این
مهرواره مربوط به ستایشگری
اهل بیت(ع) یا مداحی است
که امســال فقط در رشــته
مدیحهخوانی برگزار میشود
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اردبیل
علیرضا اسفندیاری
مازندران
کاظم اکبری
لرستان
امیرحسین امیدعلی
اردبیل
شهریار حسنزاده
زنجان
مهدی رسولی
اردبیل
مهدی شوقی
تهران
سعید عب اسزاده
قم
حسن عطایی
خانواده شهید پورجعفری کرمان
مرکزی
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حاج غالمرضا سازگار
تهران
حاج علی انسانی
تهران
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یعنی این مهــرواره یک رویداد رقابتــی در حوزه
هیئت است؟

نه به هیچ وجه اینطور نیســت .ما در مهرواره هــوای نو به دنبال
ردهبندی هیئات نیستیم بلکه هدف ما این است که کسانی را معرفی
و تقدیر کنیم که صاحب ایده های نــو و کارهای متفاوت و خالقانه
درحوزه تشــکلهای دینی و هیئت های مذهبی هســتند.دلیل
بهکاربردن عنوان مهرواره این است که هر هیئت در هر جغرافیایی
که هســت ،یکی از المانهای فرهنگی و هویتی آنجاســت و از این
جهت اطالق اول و دوم به آنها دشــوار اســت و حتی شاید اشتباه
باشد .بنابراین مهرواره هوای نو یک نگاه مهربانانه عام نسبت به همه
این مــوارد دارد .درواقع «هوای نو» آمده کــه بگوید هرکدام از این
درختها در اقلیم خودشان مهم هستند و هرکدام رنگ و طعم خود
را دارند ،اما اینکه کدام کیفیتر هستند و برای مردم مفید بودهان د و
کدام هیئتها ایدههای مهمتری دارند را میشود بررسی کرد و به آنها
پرداخت .ما در پی این نیستیم که اجزای هیئت را رتبه بندی کنیم.
مهرواره هوای نو با نگاه مهر و محبت و سعه وجودی بزرگ به ماجرا
نگاه میکند و به دنبال این است که افرادی که کارهای خالقانه انجام
میدهند اما خیلی از آنها رسانهای ندارند که خود را معرفی کنند به
جامعه بشناساند.
در آخر به عنوان کسی که سالها در مقام خادمی اهل
بیت علیهم السالم در هیئت مشغول بوده اید اگر بخواهید نکتهای
برجسته از زیست بوم هیئت را بیان کنید کدام وجه آن است؟

بر اساس تجربهای که از سالها حضور در هیئت داشتهایم ،اعتقادمان
بر این است که در شــرایط کنونی یکی از امنترین مکانهایی که
خانوادهها فرزندانشان را میتوانند آنجا بسپارند و از خیلی نکات منفی
مصون باشند و درضمن بتوانند مهارت زندگی اجتماعی را
کسب کنند ،هیئت است .امید است مهرواره هوای نو
بتواند این مسیر را هموار کند .چون ما شاید هیئت را
فقط در فضا و مناسبت خاصی میبینیم ،در صورتی
که اینگونه نیست و تمام افرادی که با هیئتها ارتباط
دارند ،البتــه هیئتهای باکیفیت ،شــخصیتهایی
هستند که در زندگیشــان موفق هستند و نوجوانانی
که در هیئت رشد میکنند ،غالبا بیش از  90درصد
آنها افراد موفقی در آینده خواهند بود،
زیرا در این مراکــز مهارت زندگی
کــردن به آنهــا آمــوزش داده
میشود .به همین جهت امروزه
در شــرایطی که ما قرار داریم،
یکی از امنترین مراکزی که
خانوادههــا میتوانند به آن
اعتماد کنند و فرزندانشان
را در آن فضا برای تربیت
قرار دهنــد ،هیئتهای
مذهبی هستند.

برگزیدگان بخش کتاب (کتاب سال عاشورا)

(ع)

استان

و بهترین مدیحهخوانیها انتخاب میشــود .البته امسال محدودیت
سنی 20تا35سال را برای شرکتکنندگان درنظر گرفتهایم و بر اساس
مالکهایی که از سوی هیئت داوران تعیینشده آثار سنجیده میشود و
بهترینها معرفی میشوند و همچنین محورهای جنبیای نیز در بخش
ستایشگری داریم .بخش بعدی موضوع کتاب هیئت است .کتابهایی
که در رابطه با هیئت و هیئتداری و تاریخ شفاهی هیئت است در این
حوزه بررسی میشود .البته که هیئتهای مذهبی بخشهای دیگری
هم دارند که در سالهای آتی بررسی میشوند.
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کدام قصه دهم شرح
{سِ فر خروج}
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امام حسین(ع) در منابع کهن قرن یکم تا
هفتم هجری
گذری بر سیر تکوین و تحول عزاداریها و
تعزیهخوانی در ایران عصر قاجار

تاریخ تکایا و عزاداری قم
روانشناسی ستایشگری
اقتصاد هیئت
کندوی عسل
اسرار بالی اهل وال

رحیم آبفروش؛ دبیر بخش هیئت

هیئت ،کهننهاد اجتماعی شیعه در طول
قرون گذشته بوده است؛ گنجینهای گران
و گنجی نهان که شــاید آنان که از بیرون
نظارهگر تعامالت و تطورات جامعه ایرانی
بودهاند ،بیش از مایی که در متن و بطن این تحوالت بودهایم ،قدر
آن را فهمیدهاند و برایش نقشهها کشیدهاند.
در تمام سالهایی که نهادهای متولی امر فرهنگ ،خوشبینانه،
بلکه سادهدالنه و یا ...این عرصه را رها کرده و به حال خودش واگذار
کرده بودند و توقع داشتند تمام ضعفها و نقصهای حوزه فرهنگ
را یک دهه محرم بیاید و بشوید و ببرد و تمام گرههای کوری که
به کالف فرهنگ خورده است ،گاه با دستان بیگانه و گاه با دستان
خودی ،به دستان حضرت ابوالفضل(ع) باز شوند ،دشمن زیرک در
تدارک و برنامهریزی بود برای این میدان؛ میدانی که ظرفیتهای
عظیمی را در خود پنهان داشت.
هیئت پدیدهای است حلو و هامض ،سهل و ممتنع ،ترش و شیرین،
پیچیده در اوج سادگی ،دارای ساختاری بینظیر ،مطلوب عوام و
خواص توأمان .هیئت الگوی اصیل ،کهن ،بومی و مبتنی بر طراحی
اهلبیت علیهمالسالم است برای کنشگری اجتماعی مردم در
متن جامعه ،برای ب ه میدانآمدن همه مــردم ،برای آنکه همه
مردم ،در میدان افاده و استفاده ،فعال باشند.
هیئت نهادی اجتماعی اســت ،قبل از تولد تمــام انجیاوها و
ســمنها و کانونها و مؤسســات...؛ متفاوتترین  NGOروی
کره خاکی .اجتماعی مؤمنانه ،حــول محور ثقلین ،برای احیای
امر اهلبیت علیهمالسالم .امر اهلبیت هم تنها مناسک و آیین
عزاداری و احیای شعائر نیست ،که اینها هست و فراتر از اینها
هم هست؛ از ذکر توسل و بکاء و ابکاء و روضهخوانی و سینهزنی تا
رسیدگی به حال محرومان و مستضعفان و تعلیم و تعلم و تعالی،
تا دفع و رفع فساد و مفسده و ُمفسد تا برقراری قسط و قیام هلل و
برپایی حاکمیت اهلل ،تا امامت و والیــت الهی که همانا اصل امر
اهلبیت(ع) والیت است ،برپایی نظام امامت است.
هیئت همانطور که در صــدر آیینهای دینــی و فرهنگی ما
مینشــیند ،آنقدر کارکردهای فراآیینی و اجتماعی ،فرهنگی
و حتی اقتصادی و سیاســی دارد که در صدر نهادهای اجتماعی
مردمی مینشیند.
حال دشمن قدار بیدار ،با آگاهی کامل از این ظرفیت بیبدیل تالش
میکند کارکردهای هیئت را به حداقلیترین آنها فرو کاهد .اگر
هیئت محدود به سینهزنی و عزاداری و اشکریختن شود ،اما برای
او ضرری نداشته باشد ،مطلوبش خواهد بود ،اما اگر این اشکها و
سین ه زدنها ،انرژی متراکمی شود برای گرفتن یقه ظالمان و دفاع
از مظلومان و ابعاد اجتماعی هیئت ،بروز و ظهور یابد ،برای او خطر
خواهد داشت .پس طبیعی است که تالش کند این ظرفیت عظیم را
در الگوی اول محدود کند؛ بدیهی است که برای این الگو هزینه بدهد
و عجیب نیست اگر بانی این هیئت شود؛ بیواسطه یا باواسطه ...برای
هیئتی که ابعاد اجتماعی خود را از دست بدهد و کمکم در هیبت
یک دخمه یا خانقاه ،گوشهای باشد برای یک مراسم آیینی صِ رف،
برای تخلیه احساسات و بروز عواطف و یا در حالت خوشبینانه محلی
برای آرامشیافتن و فراموشی غمها و غصهها!
ن دادن
از این سو وظیفه دلسوزان و دغدغهمندان این عرصه ،نشا 
حقیقت هیئت و معرفی هیئت اصیل و کارکردهای اجتماعی آن
است .قاعده شکر نعمت ،شناخت صحیح نعمت و معرفی دقیق
آن به جامعه تشــنه امروز اســت .باید کاری میشد و طرحی نو
درمیافتاد تا در حد توان این ظرفیت فوقالعاده به خوبی معرفی
میشد .باید در این وانفسای دنیای رنگارنگ پلشتیها و زرنگیها،
وسط جناحبازیها و منفعتطلبیها ،البهالی همه سیاستبازیها
و سیاسیکاریها ،رایحه خوش برادری و خیرخواهی و اخالص و
صفا و عطر دلانگیز صداقت بیلکنت و خدمت بیمنت به مشام
جانهای خسته مینشست«.هوای نو» آمد تا این هوای تازه را در
سطح جامعه به جریان بیندازد و به جانهای تشنه برساند تا شاید
نفسی تازه کنند .امید که به این مهم نزدیک شده باشیم....

نـگاه

حسین محمدی فام؛ دبیر بخش ستایشگران

غنی سازی خدمت
به دین و فرهنگ
امســال با توجه به تدبیر اتخاذ شده در
بخش ستایشــگران مهرواره فقط یک
رشته اصلی داشتیم و آن مدیحهخوانی
اســت .هدف اصلی مــا در این بخش،
اشــاعه و تقویت شــاخصههای مورد نظر بود تا انشااهلل در
سالهای آینده موجب انتشار و گسترش معیارهای معرفی
شده در سراسر کشور شود و جامعه در گذر سال ها به سمت
و ســویی هدفمند و با محتوای غنی و فاخر در خدمت دین
و فرهنگ باشــند .امــروز محصوالت و خدمــات فرهنگی
هیئتهای مذهبی ما در سراسر کشور باید عینیت پیدا کند و
در فضای جامعه در قالبهای نو و مورد استفاده مردم منتشر
شود و این باور ماست که در شعار مهرواره هم تجلی پیدا کرده
که در هوای نو هیئت نفسی تازه کنیم .با استعانت از خداوند
متعال و ذیل عنایات حضرات معصومین ،صلوات اهلل علیهم
اجمعین ،بخش ستایشگران اهل بیت علیهمالسالم مهرواره
هوای نو در سال اول برگزاری توانست در یک محور اصلی و
چهار محور ویژه به خدمتگزاری و اثرگذاری در فضای مداحی
و ستایشگری کشور بپردازد.
پس از دیدار بــا بزرگان مداحــی کشــور و دریافت نقطه
نظرات آنان ،همه مراحل توسط شورای برنامهریزی بخش
ستایشگران اهل بیت علیهم السالم راهبری شد.
به نسبت سال اول و تبلیغات کم باید گفت استقبال خوبی
از مهــرواره در بخش مداحــی آن صورت گرفــت 35 .اثر
مدیحهخوانی بــه داوری نهایی راه یافتند کــه از این میان
هیئت داوران  10ستایشگر را به عنوان نفرات برگزیده رشته
مدیحهخوانی انتخاب شدند .شاخصهای اصلی ارزیابی این
رشته عبارت بودند از« :انتخاب شعر (و محتوای) مناسب»،
«توانمندی صدا»« ،تسلط در اجرا» و «رعایت آداب و شئون
مداحی».
بخش ستایشگران اهل بیت علیهم الســام دارای  4محور
ویژه نیز بود .این  4محور عبارت بودند از :محور ویژه «شهید
حاج قاسم ســلیمانی» ،محور ویژه «نسل حسینی» ،محور
ویژه «نغمهپردازی» و محور ویژه «اقدامات شاخص» که در
مجموع در محورهای ویژه نیز از  12نفر تقدیر شد.

