
صفر تا  صد  شیوه جدید فروش خودرو
  هر 3 ماه بين 200 تا 300 هزار خودرو 

در سامانه  عرضه مي شود
  سامانه جدید یکپارچه تخصيص خودرو 

سامانه ای  هوشمند است
  فروش بالفاصله خودروهای ثبت نامی 

مشمول ماليات می شود

سهام عدالت برای جاماندگاننیمی از ایران، درگیر ریزگرد
رئيس سازمان خصوصی سازی: ابتدا جاماندگان 3دهک پایين سهام عدالت می گيرندبا توجه به پيش بينی ها، گرد و خاک و ریزگردها، کمابيش تا پنجشنبه تداوم دارند 

دل
ا عا

 من
ي/

هر
مش

س: ه
عک

 با کودکان
 در جست وجوی 

یار مهربان
فرزندان  را با حال خوب به 

نمایشگاه کتاب ببریم و برای شان 
خاطره ای دلچسب از یک گردش 

فرهنگی بسازیم

جنگ اوکراین و 
سختی تأمین گندم

 دام تور اطالعاتی
به جای گردشگری

همشهری از دشواری های 
پيش روی دولت سيزدهم برای 

تأمين کاالهای اساسی خبر می دهد

ماجرای جاسوسانی که با نقاب 
گردشگری در ایران دستگير شدند 

مردم با یک بار احراز هویت از همه 
خدمات دولتی استفاده می کنند

صفحه13

صفحه4

 همه خدمات 
 دولت هوشمند 

در یک پنجره

صفحه10

 شوك قرنطينه
به اقتصاد چين

صفحه11

صفحه7 صفحه16

صفحه16

صفحه15

سرنوشت مبهم
بهروز رسایلیتیتر یک

روزنامهنگار

فصل برای جالل در حالی به پایان می رسد 
که او تکلیفی کامال نامشخص دارد 

یکــیازتکراریترینتصاویراینســالهای
فوتبالایران،باالبردنجامقهرمانیتوســط
جاللحســینیبود.کاپیتانپرســپولیس
پیاپیکاپهایدروشــدهرارویدستبلند
میکردوآغازگرجشنهایقهرمانیتیمش
میشــد؛ازلیگوجامحذفیتاســوپرجام.
همیشــههماینطوربهنظرمیرسیدکهروز
اعالمخداحافظیاوازفوتبال،بعدازباالبردن
یکیازهمینجامهاخواهدبود.فصلهجدهم
زمانیکهپرسپولیسدبلکردولیگوحذفی
راباهمبرد،خیلیهــافکرکردنداینبهترین
زمانبرایخداحافظیجاللدراوجاســت.
شــایعاتزیادیدرمورداعالمبازنشستگی
اومنتشرشــد،اماحسینیموضوعراتکذیب
کرد.اوجامهایقهرمانینوزدهموبیستمرا
همباالیسربردوالبتهدرلیگبیستمبهترین
آمارگلزنیدردورانبازیاشرابهثبترساند!
اینقالیکرمان،نقشمؤثریدرموفقیتهای
تیمداشــتوهمســوباعالقههــواداران،
خداحافظیاشرابهتأخیرمیانداخت.روند
حرکتیپرســپولیسطوریبــودکهبهنظر
میرســیداوحاالحاالهامیتواندجامبگیرد
وبعدازبلندکردنیکــیازآنهافرصتالزم
برایخلققــابوداعراخواهدداشــت،اما
اوضاعبروفقمرادپیشنرفت.پرســپولیس
امسالهیچجامینگرفتوتورنمنتهارایک
بهیکواگذارکرد؛اولآســیا،بعدسوپرجام،
بعدحذفیوآخرسرهملیگ.موقعیتخود
حســینیهمدراینفصلمتزلزلبودواودر
مقاطعقابلتوجهیروینیمکتنشست.در
نتیجهحاالفصلبرایجاللدرحالیبهپایان
میرسدکهاوتکلیفیکامالنامشخصدارد؛

اینکهبماندیابدونجامبرود؟

  بر سر چند راهی
درشرایطکنونیجاللحسینیچندگزینهپیش
رویخودشدارد.اومیتوانددســتکمبرای
یکفصلدیگربهبازیبرایپرســپولیسادامه
بدهد،چراکهبهاذعانکارشناســانوبسیاری
ازهواداران،نسبتبهاستانداردهایلیگایران
همچنانازتواناییقابلقبولیبرخورداراســت.
مگربقیهمدافعاناینلیگچهکسانیهستند
وچهفرمیدارنــد؟یکگزینهدیگــربرایاو
پیوســتنبهیکتیمدیگر،مثالملواناســت؛
نخستینتیمحسینیدردورانحرفهایکهاو
همیشهمیگفتباپیراهنآنازدنیایفوتبال
خداحافظیخواهــدکرد.گزینهبعــدیادامه
حضوردرپرسپولیسبهعنوانمربیاست؛آنچه
اینســالهازیاددرموردششنیدهایم.راهآخر
همیکخداحافظیسادهوسنگینوآغازدوران
بازنشستگیبدونپلنمعیناست.فاصلهزیادی

تازمانتصمیمگیریجاللنداریم.

  گره خورده به یحیی
بــدونتردیدمهمتریــنفاکتــوردرفرایند
تصمیمگیریجاللحسینی،تعیینسرنوشت
یحییگلمحمدیوبهطــورکلیکادرفنی
پرسپولیساست.کاپیتانسرخهابایدمنتظر
بماندوببیندســرمربیجدیدکیستواورا
میخواهدیانه.یحییهمیشــهرابطهپرفراز

وفــرودیباســتارهها
داشــتهوشــایداگراو

روینیمکتسرخپوشانبماند،حسینییک
گامبهبازنشستگینزدیکترشود.

جشن، به اضافه هوادار
منهای جام طالیی

ممنوعیتورودتماشاگراندر3هفتهپایانی
لیگبرترفوتبــال،خبربدیبــودکهبعداز
برگزاریچندهفتهپرشورباحضورتماشاگران
باعثیاسهوادارانفوتبالشــد.بهخصوص
استقاللیهاکههفتهگذشــتهقهرمانیشان
درلیگبرترقطعیشــدومنتظــربرگزاری
یکجشــنباشــکوهدرروزپایانیمسابقات
بودند.اینکهجامقهرمانیآبیهادرورزشگاه
خالیاهداشود،نگرانیبزرگیبرایهواداران
اســتقاللبوداماایننگرانیخیلــیزودبا
صحبتهایمدیرروابطعمومیسازمانلیگ
رفعشد.بهمنیدوشنبهشــبدرگفتوگو
باتلویزیــوناعالمکردحضورهــواداراندر
آخرینبازیفصلاســتقاللبالمانعاستو
جشنقهرمانیباحضورآنهابرگزارمیشود.
اینخبرروزگذشــتهباتوییتســخنگوی
دولتتکمیلشــدوبهــادریجهرمیاعالم
کردطبقدســتورمعاوناولرئیسجمهور
تمامیمســابقاتفوتبالتاپایانلیگبرتربا
حضورتماشــاگرانبرگزارخواهدشد.بهاین
ترتیبهمبازیهایباقیماندهوهمجشــن
قهرمانیباحضورهوادارانبرگزارمیشــود.
البتهاســتقاللیهایکدرخواستدیگرهم
داشتندکهاینیکیمحققنشــد؛آنهاتوقع
داشتنددرصورتیکهبدونباختبهقهرمانی
برسندبهســنتلیگهایاروپایییکجام
طالییبگیرنداماســازمانلیــگاعالمکرد

خبریازجامطالیینیست.

خبر روز

  چهارشنبه     28 اردیبهشت  1401     16  شوال  1443       سال سی ام          شـماره  8499

یحیی باید در پرسپولیس بماند
تارتار، یکی از چهره های هفته های پایانی لیگ 

اعتقاد دارد تیم ملی را طوری رها کرده اند که انگار 
قهرمان جام جهانی شده است

19

امشب نخستین فینال از فینال های 
سه گانه اروپایی این فصل برگزار می شود 

و لیگ اروپا قهرمانش را می شناسد

اولین فینال
ونگر کجایی؟

رؤیای بازگشت به لیگ قهرمانان از دست رفت 
حاال آرسنالی ها یاد روزهایی افتاده اند که با 

ونگر خیلی راحت راهی این تورنمنت می شدند

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

لیگ برتر ایران - هفته 28

نساجی

هوادار
19:00

سپاهان

صنعت نفت

فجر 

شهرخودرو

مس

ذوب آهن

19:30

21:00

21:30

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
لیگ برتر ایران - هفته 28

پیکان

استقالل

فوالد

آلومینیوم

20:00

21:15

تراکتور

گل گهر

پرسپولیس

نفت م.س

19:00

20:00

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

فرانکفورت

گالسکو رنجرز
23:30

فینال لیگ اروپا

 ادامه  در
کاپیتان در غبار صفحه18

جاللحسينیفرصتوداعباجامراازدستداد؛آيااوادامهمیدهد؟

بارسلونا دست بردار 
 لواندوفسکی نیست؛
آیا مونیخ تسلیم شده؟

عملیات لهستانی

RobertLewandowski
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یادداشت
 حنیف غفاری ؛ کارشناس مسائل بين الملل

مقام های کاخ سفيد کماکان در مواضع آشکار خود، ایران 
را مســئول ایجاد وقفه در مذاکرات وین دانسته و عبور از 
موانع موجود را در گروی تصميم گيری ایــران در قبال موارد اختالفی قلمداد می کنند! 
این القاگری ناشيانه در حالی صورت می گيرد که در حوزه دیپلماسی پنهان، مقام های 
آمریکایی شدیدا مشتاق رایزنی با انریکه مورا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا )که به تازگی به 
کشورمان سفر کرده  بود( هستند تا بلکه از طریق وی، در جریان ضریب و شدت مقاومت 
کشورمان در قبال خواسته های نامتعارف و غيرحقوقی خود قرار گيرند. فارغ از نوع تفاوت 
بازی آمریکا در حوزه دیپلماسی رسمی و دیپلماسی پنهان با اروپایيان، در اینجا نکاتی 

وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت:
نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران بر اصالت بخشی به استراتژی خنثی سازی تحریم ها 
تأکيد دارند. با این حال، دولت معتقد است که احيای برجام نيز باید به صورت اصولی در 
دستور کار دستگاه دیپلماسی و سياست خارجی کشور قرار گيرد. ورود دولت سيزدهم به 

مذاکرات وین، براساس 3قاعده کالن صورت گرفته است:
نخست؛ اینکه جمهوری اسالمی ایران هرگز »مذاکره برای مذاکره« را در دستورکار قرار 

نخواهد داد و صرفا برای مذاکرات خروجی محور و مؤثر، اصالت و موضوعيت قائل است.
دوم؛ اینکه »عدم توافق« به مراتب از »توافق بد« بهتر است؛ زیرا در توافقی که ایران نتواند 
از آثار مســتقيم رفع تحریم ها بهره گيرد، صرفا به یک طرف »متعهد« تبدیل می شود و 
این مترادف با خســارت محض خواهد بود. به عبارت بهتر، کشورمان به »توافق خوب« 

می اندیشد؛ نه »توافق به هر قيمت ممکن«.
سوم؛ اینکه برجام )حتی درصورت احيای آن( صرفا باید به مثابه یک ظرفيت تاکتيکی در 
خدمت استراتژی خنثی سازی تحریم ها قرار  گيرد. به عبارت بهتر، در رویکرد غالب، نظام 

جمهوری اسالمی ایران و دولت مان، »وسيله« است، نه »هدف«.
مقام های آمریکایی فراموش نکنند که اساسا ارائه تضمين و مطالبه راستی آزمایی ازسوی 
جمهوری اسالمی ایران، ناظر بر اصلی به نام »ابطال پذیری برجام« صورت گرفته است. 
خروج یکجانبه دولت قبلی آمریکا، به لحاظ حقوقی ایران را به عنوان »طرف مطالبه گر« و 

غرب را به عنوان »طرف خاطی« مورد شناسایی نظام بين الملل قرار داد.
اگر مذاکرات جدید بدون توجه به وقایع دوران ریاست جمهوری ترامپ صورت می گرفت 
)که اتفاقا دمکرات ها نيز ابتدا دنبال همين مســئله بودند(، ایــران قدرت مانور حقوقی 
چندانی جهــت بهره گيــری از مزایای »ارائه تضمين« و »راســتی آزمایی« نداشــت. 
جمهوری اسالمی ایران در ادوار اخير مذاکرات وین تأکيد کرده است که با توجه به رویکرد 
دولت قبلی آمریکا و امکان تکرار این موضوع در دولت بعدی این کشور، قطعا نمی توان 
»احيای برجام« را به همان سبک و سياق سال 2015ميالدی )مطابق نسخه اوليه( صورت 
داد. حتی تالش دولت بایدن جهت »تضمين گریزی در قبال آینده برجام« و »عدم پذیرش 
راســتی آزمایی« درنهایت راه به جایی نبرد و با توجه به قــدرت حقوقی ایران در اثبات 
»ابطال پذیری توافق هسته ای« و »لزوم اعتمادســازی آمریکا به عنوان طرف خاطی و 
خارج شونده از برجام« سبب شــد تا این موارد از سوی غرب پذیرفته شود. یکی دیگر از 
آثار و تبعات خروج رســمی دولت قبلی آمریکا از توافق هسته ای، بی اثر شدن بازی های 
تاکتيکی واشنگتن مبنی بر بزرگ نمایی اختالفات داخلی در این کشور بر سر احيای برجام 
یا خلق دوگانه هایی مانند »جمهوریخواه-دمکرات« و »کاخ ســفيد-کنگره« است. در 
سال2015ميالدی )زمان انعقاد اوليه برجام(، اعضای تيم مذاکره کننده هسته ای آمریکا 
مانند جان کری، وندی شرمن و ویليام برنز بارها درصدد بزرگ نمایی اختالف های سياسی 
در آمریکا بر سر احيای توافق هسته ای برآمدند. برهمين مبنا، دولت وقت اوباما بسياری از 

امتيازهای الزم )جهت کارآمدی توافق مذکور( را به همين 
بهانه به کشورمان ارائه نکرد. بسياری از تحليلگران پس از 

امضای توافق هسته ای تأکيد کردند که واشنگتن با مانور بيش از حد روی اختالف های 
داخلی، از آنها به مثابه یک ابزار جهت گریز از امتيازدهی بيشتر به ایران استفاده کرده است.

 شانتاژهایی که
 دیگر جواب نمی دهد

 ادامه  در
صفحه2  

سرمقاله
دانیال معمار ؛ سردبير

پروژه ناامن سازی و ایجاد اغتشاش در کشور شکست 
خورد. امروز با قاطعيت می توان این گزاره را بيان کرد 
که آنچه در آبان ۹۸ و پس از اجرایی شدن طرح مدیریت مصرف سوخت در برخی 
نقاط کشور به وقوع پيوست در اردیبهشت امسال و پس از اجرایی شدن طرح اصالح 
قيمت ها تکرار نشد. طرح جدید ابعاد وسيع تری داشت و قطعا در روزهای گذشته 
پتانسيل و بستر گسترده تری برای ایجاد آشوب و اغتشاش نسبت به سال ۹۸فراهم 
بود. دشــمن داخلی و خارجی ملت هم باز مثل هميشه به تکليف خود عمل کرد و 
همه توان رسانه ای اش را به ميدان آورد تا بتواند در گام اول نارضایتی در مردم ایجاد 
کند و در گام بعدی، این نارضایتی را تبدیل به اغتشاش داخلی کند. اما این بار همه 
تيرها به سنگ خورد و اردیبهشــت، آبان نشد. خب حاال مهم ترین سؤال این است 

که چرا این اتفاق نيفتاد؟
در ماجرای اصالح قيمت ها، مردم حضور مسئوالن را در کنار خود دیدند. 

این بار نه صحبت از این شــد که »صبح جمعه« خبردار شدیم و نه وزرا و 1
مسئوالن ارشد کشــور با اظهار بی اطالعی، از زیر بار مسئوليت شانه خالی کردند. 
مسئله مردمی بودن، شعاری بود که از ابتدا توسط این دولت به مردم داده شد. و حاال 
کمتر کسی  می تواند منکر ارتباط خوب دولت رئيسی با مردم شود. رفتن ميان مردم 
و شــنيدن بی واســطه از ملت کوچه و بازار، یکی از جلوه های مردمی بودن دولت 
سيزدهم است. رئيس جمهوری که در ۹ماه گذشته حدود 20سفر استانی داشته، 
در روز شروع اصالح قيمت ها هم به رغم تبليغات منفی معاندان داخلی و خارجی به 
ميان مردم در مراکز خرید مختلف رفت تا رودررو و بدون واسطه صحبت هایشان را 
بشنود. حضور ميان مردم گالیه مند از افزایش قيمت ها و نگران نسبت به آینده، کار 
راحتی نيســت، اما انجام همين کار ســخت، اثرش را در تبدیل نشــدن ماجرای 

اردیبهشت امسال به ماجرای آبان ۹۸ گذاشت.
واقعيت این اســت که ماجرای حذف ارز ترجيحی، کوتاه کردن دســت 

چپاولگران این ارز دولتی و در نهایت دادن یارانه مســتقيم به خود مردم، 2
موضوع جدیدی نبود که به گوش مردم نرسيده باشد. دولت در ماه های گذشته بارها 
جلسات مختلفی با اقتصاددانان، کارشناسان، اهالی رســانه و... گذاشت تا همين 
موضوع را تبيين کند. بارها اصل ماجرای طرح و اثــرات مثبت و منفی آن از زبان 
مسئوالن توسط مردم شنيده شد. رئيس جمهور شب قبل از اجرای طرح به رسانه 
ملی رفت و حرف هایش را با مردم درميان گذاشــت. دالیلــش را گفت. طرح را با 
جزئيات بيان کرد. و این همان کليد طالیی اقناع سازی بود که در آبان ۹۸صورت 
نگرفت. یکی از راه های تأثيرگذار برای ایجاد همگرایی در جامعه، اقناع فکری است. 
اقناع فکری؛ یعنی طرف مقابل را بتوانيد نسبت به انجام امری قانع کنيد. شاید شما 
یک کار درســت و منطقی را برای دیگران انجام دهيد، اما اگر اقناع فکری صورت 
نگرفته باشد، مخاطبان برداشت غلطی از کار شما پيدا می کنند. حرف زدن با مردم 
 و مشکالت و راه حل ها را با مردم در ميان گذاشــتن، کاری بود که باز جلوی تکرار

آبان ۹۸را گرفت.
دیوار اعتماد مردم نسبت به مسئوالن شکاف برداشته است. چرا؟ چون ۸سال 

وعده دادند و به آن عمل نکردند؛ از وعده گزارش 100روزه تا بی نياز کردن 3
مردم به پول یارانه ها، رفع تحریم، رفع حصر، ورود زنان به ورزشگاه ها و هزار و یک 
وعده دیگر. اما حاال فصل حرف زدن و عمل کردن است. امروز رئيس جمهور روبه روی 
ملت می نشيند و از واریز یارانه هاي جدید معيشتی تا قبل از اجرای طرح می گوید و 
ساعتی بعد، مردم پيامک واریز یارانه را دریافت می کنند. رئيس جمهور از عدم کمبود 
کاالها در بازار می گوید، مردم روز بعد عرضه گســترده مرغ، روغن، تخم مرغ و... را 
می بينند. عمل کردن به وعده هــا، آن هم در موعد خود، باعث بازگشــت اعتماد 
ازدست رفته می شود؛ اعتمادی که جلوی تبدیل اردیبهشت ماه به آبان ماه را می گيرد.

 چرا اردیبهشت ماه 1401
اداره اسرا و مفقودین هالل احمر نامی آشنا برای خانواده هایی آبان ماه 1398نشد؟

بود که در طول 8ســال دفاع مقدس به دنبال نام و نشانی از 
فرزندان و همسرانشان بودند. تاریخ تشکیل این اداره که 
با نام »اداره جست وجو و بازپیوند خانواده« معاونت امور 
بین الملل جمعیت هالل احمر فعالیت خود را شــروع 
کرد، به سال 1359برمی گردد؛ همان سالی که جنگ 
تحمیلی شروع شد. اهمیت رسیدگی به وضعیت 
اسرا و مفقودین موجب شــد تا نام این اداره به 
»اداره اسرا و مفقودین« تغییر یابد. مرحومه 
بهجت افراز از همان ابتدای تشــکیل این 

اداره ریاست آن را برعهده داشت...

نگاهی کوتاه به فعاليت های »بهجت افراز«
مادری با غم غربت 40هزار فرزند!

22

ویژه های  امروز

 خداحافظی بيمارستان ها
با بخش كرونا

گزارشی از پایان فعاليت بخش هاي کووید- 1۹
 تعدادي از بيمارستان هاي تهران

 گفت و گو با
 مدیرعامل نمایشگاه های 

بین المللی شهرآفتاب

شهرآفتاب؛ 
آماده میزبانی از 

نمایشگاه های بزرگ

414 هکتار
  وسعت مکانی کل 

مجموعه شهر آفتاب است.

70 هزار مترمربع  
ساختمان تجارت جهانی  این 

مجموعه وسعت دارد.

50 هزار هکتار   
 فضای سبز داخل 
شهر آفتاب است.

120 هزار مترمربع  
مساحت سالن های
 شهر آفتاب است.

25 هزار   
 خودرو پارکینگ 

شهر آفتاب ظرفیت دارد.

داده نما
گرافيک: عليرضا بهرامی- همشهری آنالین

آماری جالب از ساماندهی مشاغل در تهران
براساس گفته قدرت اهلل محمدی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و 
مشاغل شهر تهران، پاکسازی تهران از آلودگی های مختلف جزء برنامه های 
مهم این شرکت است، به همین دلیل ساماندهی دستفروشان و انبارها ،  رفع 

نقاط ناامن تهران و...در دستور کار قرار گرفته است.

ساماندهی 5 محور
 دستفروشان در  تجریش، هفت تیر، 
ولیعصر، شهرزاد، انقالب و بازار تهران 

 فعالیت 5600 
دستفروش

در ۴۵ روزبازار تهران

 وجود 1200 
کیوسک

 در تهران و تعویض 200 مورد

ورود شبانه 900 
کامیون فرسوده

به  شهرتهران 

60 بازار
 به تعداد 

روزبازارها افزوده شد .

راه اندازی 100خودرو
پمپ بنزین سیار در فاز اول و اجرای آزمایشی 
 پمپ بنزین سیار  در منطقه 2 تهران 

مجوزدار شدن 50 درصد
 ون کافه ها و امکان 
فعالیت آنها تا 12 شب

۸00 تا هزار غرفه
  در خالزیر 
برای دستفروشان

9
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رئیس ستادکل نیروهای مسلح 
کشورمان دیروز در جریان سفر 
به جمهــوری تاجیکســتان، با 
رئیس کمیته امنیتی دولتی این کشور دیدار و 
گفت وگو کرد تا همکاری های نظامی - امنیتی 

2کشور وارد مرحله تازه ای شود.
به گزارش همشهری، افتتاح کارخانه تو لید پهپاد 
تمام ایرانی »ابابیل 2« از دیگر برنامه های سفر 
سرلشکر محمدباقری به دوشنبه بود که بازتاب 
گسترده ای در رســانه های منطقه ای و جهانی 
داشت و گام نوینی در توسعه مناسبات نظامی 

2کشور به حساب می آید.
  این کارخانه که با همــت و تالش متخصصان 
صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های 
مســلح و با حضور رئیس ســتادکل نیروهای 
مسلح کشــورمان و سپهبد شــیرعلی میرزا، 
وزیر دفاع تاجیکستان در دوشــنبه، پایتخت 
این کشــور افتتاح شــد، نقش قابل  توجهی در 

تقویت و توســعه همکاری های نظامی 2کشور 
ایفا می کند.

سرلشکر باقری در مراســم افتتاح این کارخانه 

با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران با تالش 
متخصصــان و دانشــمندان متعهد خــود و با 
استفاده از ظرفیت  های داخلی، توانسته در همه 

ابعاد نظامی و دفاعی، به ویژه هواپیما های بدون 
سرنشین رشد قابل توجهی داشته باشد، گفت: 
امروز در جایگاهی هستیم که می توانیم عالوه 
بر رفع نیاز های داخلی، به کشور های هم پیمان 
و دوست در جهت افزایش امنیت و صلح پایدار، 

تجهیزات نظامی صادر کنیم.
رئیس ســتاد کل نیرو های مســلح کشورمان 
افتتاح تولید کارخانه ابابیل 2 در تاجیکســتان 
را نقطه عطفی در همکاری هــای نظامی بین 
2کشور دانست و افزود: در آینده شاهد افزایش 
همکاری ها و تعامالت بیشــتر از تمام سطوح 
دفاعی نظامی بین 2کشور ایران و تاجیکستان 

خواهیم بود.
همچنین در پایان این مراســم، کلید نمادین 
افتتاح کارخانه و گواهینامه پایان دوره آموزشی 
به فرمانده و کارکنان نیروی هوایی تاجیکستان 

اهدا  شد.

برگزاری رزمایش های مشترک
برگزاری نشســت تخصصی با هدف بررســی 
راه های گســترش همکاری هــای دوجانبه و 
مبارزه با تروریسم در منطقه آسیای مرکزی از 
دیگر برنامه های سفر رئیس ستادکل نیروهای 
مسلح کشورمان به تاجیکستان بود که با حضور 
سرلشکر باقری و ســپهبد شیرعلی میرزا، وزیر 

دفاع این کشور برگزار شد.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح کشورمان 
در این نشســت بر ضرورت مبارزه با تروریسم، 
برقراری امنیت در مرزها و همچنین برگزاری 
رزمایش های مشــترک و توســعه تجهیزات 
نظامی 2کشور تأکید شد. بررسی درباره توسعه 
همکاری هــای منطقه ای با محوریت کشــور 
افغانستان از دیگر موضوع هایی بود که در این 

نشست تخصصی مورد بحث قرار گرفت.
باقری در این زمینه با تأکید بر اینکه نیروهای 
مســلح 2کشــور باید عالوه بر برقراری امنیت 
در مرزهــا، بــا یکدیگــر تعامــل و تبادل نظر 
داشته باشــند، عنوان کرد: توســعه و تحکیم 
همکاری های منطقه ای و دوجانبه و همچنین 
تبادل آمــوزش و توســعه همــکاری نظامی 
پیرامون مبارزه با تروریســم، بایــد در اولویت 

نیروهای مسلح 2 کشور قرار گیرد.
وزیر دفاع تاجیکســتان نیز در ایــن دیدار از 
طرح های نیروهای مســلح ایران برای مقابله با 
تروریسم و جرایم ســازمان یافته و مواد مخدر 
با کمک و همکاری 2کشــور اســتقبال کرد و 
گفت: برگزاری رزمایش های مشترک و توسعه 
تجهیــزات نظامــی از اولویت هــای نیروهای 
مسلح کشور تاجیکستان و جمهوری اسالمی 

ایران است. 

صادرات نظامی ایران به دوشنبه
  کارخانه تو لید پهپاد تمام ایرانی »ابابیل 2«

 مهمترین سرمایه گذاری نظامی ایران پس از لغو تحریم های تسلیحاتی2020 است

دفاعی

ویژگی های ابابیل2
پهپاد ابابیل۲ از نخستین دســتاوردهای پهپادی جمهوری اسالمی ایران به حساب می آید 
که ازسوی سازمان صنایع هواپیمایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید شده و 
به صورت انبوه در اختیار نیروهای مسلح کشورمان قرار گرفته است. ابابیل۲ جزو پهپادهایی 
با ارتفاع پروازی پایین و مداومت پروازی کوتاه با مأموریت شناســایی و مراقبت هوایی از 
مواضع دشمن  محسوب می شود و روش پرتاب آن نیز به شکل پرتاب از روی پرتابگر ریلی 
Jato، نیوماتیکی و خودرویی اســت. این پهپاد با مداومت پرواز 1/5ســاعته می تواند تا 
۲۰۰ کیلومتر، برد عملیاتی داشته باشد و بیشینه سرعت کروز آن به ۲۲۰ کیلومتر بر ساعت 
می رسد. ابابیل۲ همچنین می تواند تا ارتفاع 11هزار پا از سطح زمین ارتفاع بگیرد و در عملیات 
مراقبت و شناسایی می تواند مساحتی معادل ۷۷۰ کیلومترمربع را پایش کند. سامانه ناوبری 
ابابیلGPS/INS ۲ است و نوع هدایت و کنترل آن هم می تواند به صورت کنترل از راه دور 
باشد و هم خودکار که در حالت خودکار برد این پهپاد افزایش خواهد یافت. نیروی پیشران 
این پهپاد از یک موتور پیستونی ۲ســیلندر تأمین می شود که با توان ۲5اسب بخار، مصرف 
سوختی در حدود 5لیتر بر ساعت دارد. ابابیل۲ همچنین قابلیت برخاستن از روی شناور و 
قایق تندرو را نیز دارد که طی سال های گذشــته قایق های تندرو نیروی دریایی سپاه با این 

پهپادها مجهز شده اند.

مکث

شکست مزدوری اعتراضات 
در آلبانی

 کمتر از یک هفته پس از اصالحات اقتصادی در کشــور و 
حذف ارز دولتی کاالهای اساسی، گروهک منافقین تالش 
زیادی کرد تا با به انحراف کشیدن محدود اعتراضات خیابانی 
و تبدیل آن به اغتشاشات، ساختار سیاسی کشور را تهدید 
کند. پیوند این گروهک با حلقه های ســلطنت طلب و سایر 
گروه های برانداز یک بار دیگر ائتالف حداکثری و پرشمار در 
مواجهه با رویدادهای داخلی ایران را دنبال می کرد. تاکتیک 
آنان این بار نیز بــا 2روش برگزاری نشســت های دوره ای 
و دعوت از چهره های باســابقه سیاســی آمریکایی و ایجاد 
کارزارهای براندازانه در شبکه های مجازی به ویژه توییتر و 
شبکه های ماهواره ای دنبال شد. سیر تحوالت و امور عادی 
زندگی مردم اما یک بار دیگر حکایت از فاصله کهکشــانی 
مطالبات آنان با اهداف کینه جویانه و ضدایرانی این گروهک 

مورد حمایت برخی کشورهای غربی داشت.
هویت وابسته و انگل وار این گروهک در ارتزاق از شبکه ها و 
سرویس های ضدامنیتی مستقر در خارج از کشور به دنبال 
سلسله ناتوانی های خود در حرکت های براندازانه، متمرکز 
بر موج ســواری در رویدادهای داخل ایران مانده اســت. 
روش آنــان در کنار برخــی نســخه پیچی های چهره های 
درمانده ســلطنت طلب خارج از کشــور قبضه کردن افکار 
عمومی در ایران را دنبال کرده اســت. در عین حال آگاهی 
چنددهه ای عمومی از اقدامات تروریســتی این گروهک و 
قربانیان چند ده هزار نفری آنان در کشــور فرصت هرگونه 
جوالن و عرض اندام را از این گروهک گرفته است. نشست 
اخیر منافقین در آلبانی تالش دیگر آنان برای جلب توجه 
معترضان و هدایت آنان به ســمت اقدامات پرخاشــگرانه 
در داخل ایران بود. ُســرخوردن روی افزایش قیمت روغن 
در ایران و حمایت متظاهرانه از انتقادات معیشــتی مردم، 
شاه کلید منافقین در بازگشــایی اتاق تاریک اغتشاشات و 
حرکت های کــور احتمالی در ســطح خیابان ها بود. دیدار 
مایک پمپئو، وزیــر خارجه دولت ترامپ بــا مریم رجوی، 
ســرکرده این گروهک در آلبانی نیز با هدف جلب حمایت 
و دیده شــدن چهره منفور منافقین در میــان معترضان 
بود. تقدیم چند جمله تیز و تند علیه ســاختار سیاســی و 
رئیس جمهور ایران در کنار تعریف و تمجید از منافقین نیز 
دستخوش او به خاصه خرجی منافقین در این دعوت و محفل 
و بزم آنها بود؛ حتی اگر نیاز باشد در دیدار با رجوی خود را 
عضوی از منافقین بخواند و درخواست کند از ظرفیت  آنها 

علیه جمهوری اسالمی استفاده شود!
نفرت پراکنی منافقین این بار نیز زیر ســقف همان نشست 
آلبانی دفن شد و نتوانست پرده فراموشی بر سابقه اقدامات 
وحشــیانه آنان در اذهان عمومی بیندازد. نشســت آلبانی 
آنها به همان اندازه محــل بی توجهی اعتراضات قرار گرفت 
که موج توییتری لشــکر مزدوران و کاســه به دست های 
آنها در ســطح توییتر برای اعتراضات سراســری نیز هیچ 
دنبال کننده ای در کشــور و در پاسخ به دعوت آنها نداشت. 
بررســی ترند توییتری منافقین )که بوی فیک بودن آن از 
کیلومترها دور به مشام می رسد( برای اعتراضات سراسری 
در ایران حکایت از همان لشکر اشــباح بی نام و نشان قعر 
تاریخ در پیوند با گرایش های رادیکال براندازانه و مرتجعانه 
ســلطنت طلبانه داشــت. صدای آنها دهه هاســت شنیده 
نمی شــود و اگر همین مختصر آشــنایی جمعیت هزار تا 
هزار و 500نفره و تجهیزشان به شبکه های اجتماعی نبود، 
سمبل شــان هم به فراموشی سپرده شــده بود. رفتارهای 
پرخاشگرانه و در دســت گرفتن پرچم رادیکالیسم مقابل 
مهم ترین مقرهای رفت وآمدهای سیاســی و دیپلماتیک و 
حتی رویدادهای فرهنگی در اروپا و آمریکا تنها چهره فحاش 
و خشــونت طلبانه آنها را پررنگ تر کرده است؛ چهره هایی 
که خیلی وقت است رسم و مرام شــان به زیرزمین بایگانی 

جریانات سیاسی ایران سپرده شده است.

دریاچه ارومیه دستور کار مهم سفر 
استانی آذربایجان غربی

سیدابراهیم رئیســی 3هفته پس از سفر استانی اخیر خود، 
پایان این هفته به آذربایجان غربی می رود. بیست و یکمین 
سفر استانی رئیس جمهور، رسیدگی به وضعیت نه چندان 
مطلوب دریاچه ارومیه را در دســتور کار ویــژه خود دارد. 
تراز دریاچه ارومیه نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
5۷سانتی متر کاهش یافته اســت. حجم فعلی آب دریاچه 
3میلیارد و ۱۸0میلیون مترمکعب اعالم شده که این میزان 
در مدت مشابه سال گذشته بیش از 5میلیارد و 50میلیون 
مترمکعب بود و کاهش ۱.۸۷میلیارد مترمکعبی را نشــان 

می دهد.
جلسه هماهنگی و بررسی اجرای طرح های اولویت دار استان 
آذربایجان غربی بعدازظهر سه شنبه به ریاست محمد مخبر 
معاون اول رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار و بر 
اتمام و اجرای طرح های محرومیت زدایی در این استان تأکید 
شد. براساس گزارش ایرنا، در این جلسه با اشاره به مطالبات و 
تأکید رئیس جمهور درخصوص احیای دریاچه ارومیه مقرر 
شد تا طرح های مرتبط با احیای این دریاچه هر چه سریع تر 

عملیاتی شود.
در این جلســه که معاون اجرایی رئیس جمهــور، وزیران 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، ورزش و جوانان، راه 
و شهرســازی، فرهنگ و ارشاد اســالمی، علوم، تحقیقات 
و فناوری، رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت، رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، 
استاندار آذربایجان غربی، معاونان و مسئوالن دستگاه های 
مربوطه و استانی حضور داشــتند، توافق های دستگاه های 
اجرایی و بانک های عامل برای اجرای طرح های اولویت دار 
این اســتان در حوزه های مختلف بررســی و تصویب شد. 
همچنین در این جلسه بر ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن 
هر چه سریع تر طرح های مرتبط با حوزه گردشگری، نیرو، 
ورزش و جوانان، خانواده و زنان، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، 
بهداشتی، درمانی و عمرانی و زیرساختی استان آذربایجان 
غربی به منظور اشتغال زایی و توســعه و آبادانی این استان 

تأکید شد.

حسین امیرعبداللهیان
وزیر امورخارجه

در دیدار بــا رئیس جدید دولــت امارات 
متحده عربی و گفت وگو درباره مسائل 
مشترک، صفحه جدیدی در روابط ایران 
و این کشور عربی گشوده شد. به گرمی 
دست همســایگان خود را می فشاریم. 
گرمــی روابــط همســایگان، دشــمنان 

منطقه را مأیوس می کند./فارس

موسی غضنفرآبادی 
رئیس کمیسیون قضایی مجلس 

اجــرای طــرح ســاماندهی یارانه هــا 
زمینه ســاز رونــق تولیــد و عدالــت در 
پرداخــت یارانــه خواهــد شــد؛ اگرچــه 
فشــار زیادی بر دولت وجــود دارد، اما 
وقتــی دولــت فــراغ بــال پیــدا کــرد، به 
نقص هــای احتمالــی ایــن طــرح توجه 
می کنــد و مســیر خوبــی در ایــن زمینه 

طی خواهد شد./ایرنا

پیام برجامی سفر مورا به تهران
نشــریه »پولیتیکو« در گزارشــی درباره سفر 
اخیر نماینده اتحادیه اروپا به تهران، با استناد به 
اظهارات مقام ها و دیپلمات های غربی، با بیان 
اینکه ایران طی این دیدارهــای 2 روزه برای 
ازسرگیری مذاکرات هسته ای متوقف شده از 
خود آمادگی نشان داده، مدعی شد: »اما هنوز 

از درخواستش، منصرف نشده  است.«
 به گزارش ایســنا، دراین گزارش تصریح شده 
»مقام های ارشــد غربی به پولیتیکو گفته اند، 
مذاکرات در تهران که از چهارشنبه تا پنجشنبه 
گذشته طول کشید، پیش  رفت جدیدی داشت، 

اما توافق هنوز با قطعی شدن فاصله دارد.« 
همچنین در این گزارش مطرح شد: »براساس 
ادعای مقام های غربی، مورا این پیام را به ایران 
منتقل کرده اســت که آمریکا ممکن اســت 
درباره موضوع سپاه پاسداران مذاکره کند، اما 
تنها زمانی که مذاکرات هســته ای به سرانجام 

برسد.«

نقل قول خبر

 خبر

گزارش

وداع با عالم وارسته

مراسم تشییع مرحوم حجت االسالم سیدعبداهلل فاطمی نیا دیروز در تهران و قم، با 
حضور انبوه مردم عزادار برگزار و پیکر این استاد عالیقدر اخالق در حرم مطهر کریمه 

اهل بیت)س( به خاک سپرده شد.
به گزارش همشهری، صبح دیروز ابتدا پیکر مرحوم حجت االسالم فاطمی نیا در تهران و با حضور مردم 
عزادار و ارادتمندان به این شخصیت اخالقی از دانشگاه تهران آغاز و به سمت چهارراه ولیعصر)عج( 
برگزار شد. در ابتدای مراسم تشییع پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم، پیام تسلیت مقام معظم رهبری 
قرائت شد. حجت االسالم کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حجت االسالم 
علوی، وزیر سابق اطالعات، حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور و برخی از مسئوالن کشوری و 
لشکری، ازجمله چهره های حاضر در این مراسم بودند. همچنین نماز به امامت حجت االسالم صدیقی 
بر پیکر مطهر مرحوم حجت االســالم فاطمی نیا اقامه شد و در ادامه مراســم، حاضران با سردادن 
شعارهای »عزاعزاست امروز، روز عزاســت امروز، خامنه ای رهبر صاحب عزاست« پیکر مطهر این 
عالم ربانی را تشییع کردند. همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم حجت االسالم فاطمی نیا 
عصر دیروز در شهر قم برگزار و پیکیر این استاد اخالق با حضور انبوه مردم این شهر، در حرم مطهر 

کریمه اهل بیت)س( به خاک سپرده  شد.

روحانیت

بیشینه برد عملیاتی: ۲۰۰کیلومتر
وزن برخاست: ۱۲۵کیلوگرم

حداکثر ارتفاع پروازی: ۱۱هزار پا
مداومت پروازی: ۱/۵ساعت

بیشینه سرعت کروز: ۲۲۰کیلومتر بر ساعت
مساحت قابل پایش در یک پرواز: ۷۷۰کیلومترمربع

نوع موتور: پیستونی ۲سیلندر
توان موتور: ۲۵اسب بخار

مصرف سوخت: ۵لیتر بر ساعت
طول پهپاد: ۲/8متر

عرض بال: 3/۲۵متر
ارتفاع: یک متر

نوع برخاست:  خودرویی و از روی قایق تندرو
GPS/INS :سامانه ناوبری

سامانه هدایت و کنترل: کنترل از راه دور و خودکار
نوع مأموریت: هدف/ شناسایی/ مراقبت/ انتحاری

شانتاژهایی که دیگر جواب نمی دهد
اکنون دولت بایدن با ناامیدی کامل مشغول خلق همین دوگانه هدفمند است؛ با 
این تفاوت که این بار تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان و حتی بخش مهمی 
از افکارعمومی اصالت و موضوعیتی برای اختالف های داخلی در آمریکا بر سر احیای برجام قائل 
نیستند. جمهوری اسالمی ایران بارها به صورت آشــکار خطاب به غرب اعالم کرده است که صرفا 
در انتظار »خروجی نهایی تصمیم آمریکا« در قبــال موارد اختالفی باقی خواهد ماند و دیگر هیچ! 
توپ به صورت کامل در زمین آمریکاست و زمان به ضرر غرب درحال از دست رفتن است. در چنین 
شرایطی شانتاژهای خبری یا ارسال سیگنال های رفتاری متناقض و دوگانه، بدترین انتخابی است 

که غرب می تواند در این برهه داشته باشد. 

ادامه از 
صفحه اول
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آلودگی هوا نه تنها سالمت شهروندان، بلکه سالمت 
شــهر را هم تهدید می کند؛ موضوعــی که کمتر 
موردتوجه قرار گرفته، اما واقعیتی است که نمی توان 
آن را انکار کرد. در این بین، برآوردها و نه ارزیابی های 
دقیق نشــان می دهد که تهران از نظر تجهیزات و 
مبلمان شهری، ساالنه بیش از 6هزار میلیارد تومان 
از وجود گردوغبارهای وارداتی یا تولید شده مربوط 
به کارخانجات اطراف پایتخت مثل معادن شن، ماسه 
و دشت های شهریار و مالرد، خسارت می بیند. این 
رقم در سال 1395طبق بررسی های مرکز مطالعات 
شهرداری و گروه محیط زیست دانشگاه تهران، حدود 
1100میلیارد تومان برآورد شده بود که دالر قیمتی 
نزدیک به 3700تومان داشت، اما اکنون دالر قیمتی 
حدود 25500تومان دارد و اگر با چنین شــاخصی 

نسبت گرفته شود به رقمی بیش از 7هزار میلیارد 
تومان می رســیم. به هرترتیب، المان های شهری 
اعم از مبلمان هــا، درختان، ســازه های تبلیغاتی، 
سنگفرش پیاده روها، آسفالت، تجهیزات ترافیکی، 
مجسمه ها و... اجزای شهر هستند که ذرات آالینده، 
گردوغبار و حتی باران های اسیدی اثر مخربی روی 
آن می گذارد. وقتی شهر حال خوبی نداشته باشد، 
قطعاً این حس به شــهروندان هم منتقل می شود؛ 
ازاین رو توجه به سالمت شــهرهایی چون پایتخت 
که با حجم زیادی یا به عبارت دیگر با بحران آلودگی 
دســت به گریبان اســت، ضروری به نظر می رسد؛ 
چراکه به گفته مدیر مطالعات محیط زیست و سالمت 
شهری مرکز مطالعات شهرداری تهران آالینده های 
متعدد در کالنشهر تهران، عالوه بر تأثیرات مخرب بر 
سالمتی انسان ها، تحت تأثیر رطوبت موجود در هوا، 
حالت اسیدی یافته و در درازمدت باعث خورده شدن 
و تخریب مبلمان شهری، مجسمه ها و حتی تغییر 
رنگ نقاشــی های دیواری می شــود. سمیه منافی 

معتقد است: »ذرات آالینده زیبایی مبلمان شهری را 
برهم زده و در درازمدت چهره زشتی به آنها می دهد 
و ســطح ناصاف و کدر ایجاد و استحکام سازه را کم 
می کند.« به گفته او، معضــل آلودگی هوا به صورت 
یکباره ایجاد نشده و باید همزمان با توسعه شهری، 
برنامه های مدیریت الزم برای مقابله با آن و کاهش 
اثراتش روی سالمت شهر و شــهروندان طراحی و 

برنامه ریزی شود.

نازیبایی شهر بر اثر باران های اسیدی
نصب آثار حجمی با موضوعــات مختلف و اجرای 
نقاشی های دیواری با رنگ های شاد و چشم نواز در 
راستای شاداب سازی شــهر و افزایش حس شادی 
و نشاط شــهروندان انجام می شــود، اما آنطور که 
معاون فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران گفته: 
»تخریب نقاشی های دیواری و آثار حجمی توسط 
آالینده ها عالوه بر نازیبا کردن چهره شــهر، سبب 
افزایش هزینه نگهداشت، مرمت و احیا می شود.« 

 خسارت 7هزار میلیاردی تهران
 از مهاجمان ریز 

گردوغبارهای وارداتی، ساالنه آسیب های فراوانی به مبلمان شهری، دیوارنگاره ها، تجهیزات 
ترافیکی و سایر المان های شهر وارد می کنند

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

مهدیاسماعیلبگی
مدیرعاملسازمانتاکسیرانی

شهرتهران
روزدوشــنبهدرپــیبــروزاختــاالت
درحملونقــلشــهری،تاشهــای
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نقل قول 

عدد خبر

ســازه های تبلیغاتــی و تجهیــزات الکترونیکی و حمل و نقل
هوشــمند مانند تلویزیون های شهری و چراغ های 
راهنمایی و حتــی پله های برقی هــم از تخریب و 
فرســایش آالینده ها اعم از گردوغبار و باران های 
اسیدی در امان نیســتند. به گفته مجید قادری در 
برخی از موارد آسیب  های جدی به این تجهیزات وارد 
می شود. او تأکید دارد: »وقتی گردوغبار روی مبلمان 
شهری یا آثار حجمی قرار می گیرد می توان آن را با 
آب پاکسازی کرد، اما نظافت تجهیزات هوشمند و 
الکترونیکی دشوار، هزینه بر و حتی زمان بر است و در 
برخی از موارد )چراغ های راهنمایی( ممکن است در 

عبور و مرور اختالالتی ایجاد شود.« 

تهدید حیات درختان توسط آالینده ها
فضاهای ســبز و درختان ریه های تنفســی شهر 
محسوب می شوند، اما همین ذرات آالینده می توانند 
تنفس و حیات درختان را با خطــر مواجه کنند و 
چه بسا اینکه در چنین شــرایطی منجر به خشک 
شدن آنها می شوند؛ موضوعی که باید خیلی جدی 
موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه نابودی درختان زنگ 
خطری برای ادامه حیات انسان است. محمدحسین 
بازگیر، کارشناس حوزه محیط زیست شهری با تأیید 
اثر مخرب آالینده ها روی درختان گفت: »همانطور 
که گردوغبار می تواند به سالمت شهروندان آسیب 
برساند، تأثیر بسزایی هم روی ادامه حیات درختان 
و پوشش های گیاهی شــهر دارد. درواقع گردوغبار 
با پوششــی که روی برگ ها ایجاد می کند، مقدار 
فتوسنتز و رشد گیاهان را تحت تأثیر قرار می دهد 
و همین امر در گــذر زمان منجر بــه نابودی گیاه 

می شود.«

آلودگی هوا تهدیدی برای مایع حیات
ذرات آالینــده، هوای شــهر را احاطــه می کند و 
گردوغبار به دلیل ســنگین بــودن روی مبلمان و 
تجهیزات شهری مانند نیمکت بوستان ها، تابلوهای 
شهری، آسفالت و... می نشــیند و سبب فرسایش 
آنها می شــود. درواقع نه تنها هوا بلکه زمین هم از 
اثرات مخرب آالینده ها در امان نیســت و در چنین 
شرایطی شست وشوی تجهیزات شهری با آب یکی 
از گزینه هــا برای خالصــی از آالیندگی گردوغبار 
است که به گفته مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون 
سالمت، محیط زیســت و خدمات شهری شورای 
شهر تهران، شاید این راه حل کم هزینه و ساده به نظر 
برســد، اما عالوه بر تحمیل هزینه ای به شهرداری 
بابت نگهداشت شهر، سبب افزایش میزان مصرف 
آب می شود. درواقع باتوجه  به بحران کم آبی در کشور 
که پایتخت هم از این امر مستثنا نیست، این موضوع 
یعنی هدررفت آب بنا به هر دلیلی اعم از پاکسازی 

شهر، تهدید جدی است.
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 سروری: تعیین نرخ کرایه ها وظیفه ذاتی شوراست
افزایش کرایه های حمل ونقل 

عمومی، طبق مقررات  
تعییــن نرخ کرایــه حمل ونقل درون شــهری وظیفــه ذاتی 
شــورای شــهر تهران اســت؛ کلیدواژه ای که پرویز سروری، 
نایب رئیس شــورای شــهر تهران در واکنش به دستور ابطال 
افزایش 25درصدی کرایه حمل ونقل عمومی توسط معاون اول 
رئیس جمهور، استفاده کرد و به همشهری گفت: »اعضای شورای 
شــهر تهران خارج از چارچوب مقررات کاری انجام نداده اند و 
افزایش 25درصدی کرایه حمل ونقل درون شــهری براساس 

ضوابط و قانون صورت گرفته است.« 
به گزارش همشهری، بهمن سال گذشته افزایش 25درصدی 
کرایه حمل ونقل عمومی )مترو، اتوبوس و تاکســی( در صحن 
پارلمان شهری تصویب و پس از تأیید فرمانداری تهران از اول 
اردیبهشت ماه اجرایی شــد. حدود 28روز از اجرای این مصوبه 
می گذرد، امــا وزارت صنعت، معدن و تجارت طــی نامه ای با 
افزایش کرایه حمل ونقل عمومی شهر مخالفت کرده و معاون 
اول رئیس جمهور هم دستور ابطال این مصوبه را داده است. در 
این نامه ذکر شده افزایش نرخ حمل ونقل درون شهری پایتخت 
با ستاد تنظیم بازار هماهنگ نشــده و محمد مخبر نیز دستور 
ابطال افزایش نرخ ها را صادر کرده اســت. گویــا نامه ای هم به 
رئیس شورای شهر تهران ارســال و از مهدی چمران خواسته 
شده تا افزایش نرخ 25درصدی کرایه های حمل ونقل عمومی 
باطل شــود. در نامه وزیر صنعت و معدن و تجارت عنوان شده: 
به استحضار می رساند حمل ونقل درون شهری تهران از ابتدای 
اردیبهشت ماه سال جاری با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای 
شهر تهران و تأیید وزارت کشور به طور متوسط 25درصد افزایش 
داشته اســت؛ درحالی که مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار در 
تاریخ 27مهر 1۴00 حمل ونقل درون شــهری مسافر مشمول 
نرخ گذاری پیشــین بوده و هرگونه تغییر نرخ باید با هماهنگی 
ســتاد تنظیم بازار انجام شــود که این موضوع قبال از طریق 
وزارتخانه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به اطالع وزیر کشور و رئیس شــورای شهر تهران و شرکت ها و 

سازمان های تابعه رسیده است.

مصوبه ستاد تنظیم بازار برای روزهای کرونا
 نایب رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این نامه گفت که 
این مصوبه )هماهنگی نرخ کرایه های حمل ونقل درون شهری با 
ستاد تنظیم بازار( مهر سال گذشته باتوجه  به شرایط کرونا و برای 
جلوگیری از افزایش قیمت، اجرایی شد. پرویز سروری تأکید 
کرد: »امسال که پیک های بحرانی کرونا سپری شده است، دیگر 
نیازی نیست نرخ گذاری حمل ونقل درون شهری مطابق با مصوبه 
ستاد تنظیم بازار هماهنگ شود و ازاین رو سوءتفاهم پیش آمده 
است.« به گفته او با پیگیری های انجام شده، دوم خرداد جلسه ای 
در وزارت کشور برگزار می شود تا به طور ویژه این موضوع مورد 

بررسی قرار گیرد.
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بازوی تحقیقاتــی وزارت صنعت، 

گزارش
معدن و تجارت نســبت به افزایش 
چالش امنیت غذایی در ایران به ویژه 
پس از جنگ روسیه و اوکراین هشــدار داد و اعالم 
کرد: افزایش بی سابقه واردات گندم از سوی ایران با 
رکورد باالی قیمت ها در بازار جهانی مصادف شده که 
همین امر به افزایــش هزینه های مالی تأمین اقالم 
اساســی منجر شــده، به حدی که واردات اقالمی 
همچون ذرت و سویا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 
همزمان گمرک ایــران آخرین میــزان موجودی 
کاالهای اساسی شامل گندم، ذرت، جو، برنج، شکر، 

روغن خام و دانه های روغنی را اعالم کرد.
بــه گــزارش همشــهری، مؤسســه مطالعات و 
پژوهش  های بازرگانی در گزارشی تحلیلی نوشت: 
روسیه در سال2021 بزرگ ترین تامین کننده گندم 
ایران بوده، سهم این کشــور از کل گندم وارداتی به 
ایران بیش از 30درصد برآورد شده در نتیجه جنگ 
در اوکراین می تواند واردات گندم از روسیه را به شدت 
تحث تأثیر قرار دهد. افزون بر این، با توجه به تامین 
21درصد روغن آفتابگردان مورد نیاز ایران از روسیه 
و اوکراین، نگرانی ها دربــاره تامین این کاال افزایش 

یافته است.

بیم و امیدها
طبق این گزارش نقش روسیه در تامین جوی مورد 
نیاز ایران فقط 7درصد است. روسیه در تامین ذرت 
ایران نیز ســهمی در حدود 3.3درصــد را به خود 
اختصاص داده، از این رو بــازوی تحقیقاتی وزارت 
صمت می گوید: از آنجا که بخش زیادی از جو و ذرت 
از کشورهای دیگر نظیر امارات و ترکیه وارد می شود، 
نگرانی جدی کشــور را تهدید نمی کند. در واردات 
روغن ســویای مورد نیاز هم، به دلیل وابسته نبودن 
کشور به روسیه و اوکراین، چالش مستقیمی از این 

محل متوجه ایران نیست.

توصیه سیاستی
این گزارش می افزاید: هرچند ممکن اســت ایران 
در واردات برخی از اقالم اساسی به صورت مستقیم 
به اوکراین و روســیه وابسته نباشــد، اما سیاست 
ذخیره سازی مواد غذایی در دیگر کشورها، به دلیل 
نگرانی از امنیت غذایی ناشــی از جنــگ اوکراین، 
می تواند واردات کاالهای اساسی برای ایران را دچار 

مشکل سازد. بر همین مبنا این نهاد پژوهشی هشدار 
می دهد؛ شرایط فعلی را باید به عنوان یک زنگ خطر 
جدی درنظر گرفت. ضرورت دارد دولت به ســبد 
مصرفی اقشار آســیب پذیر جامعه و بهبود معیشت 
آنها توجه ویژه داشته باشد و با بسیج تمام توان خود 
نسبت به تامین معیشــت خانوارها و امنیت غذایی 

مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر گام بردارد.

گزارش جهانی
سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( 
گزارش داده، روسیه بزرگ ترین صادرکننده گندم 
جهان و اوکراین پنجمین صادرکننده این محصول 
به شمار می رود و این دو کشور در مجموع 19درصد 
عرضه جو، 14درصد عرضــه گندم و 4درصد عرضه 
ذرت جهان را به خود اختصاص داده و در مجموع بیش 
از یک سوم صادرات جهانی غالت را تشکیل می  دهند 
و 52درصد از بازار صادرات روغن آفتابگردان دنیا در 
اختیار این دو کشور است. افزون بر اینکه اصلی ترین 

تولیدکننده کود دنیا هم روسیه است.

وضعیت زرد گندم
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با استناد 
به داده های وزارت کشاورزی آمریکا می گوید: میزان 
واردات گندم ایران از ســال2018 بــه بعد روندی 
صعودی داشته و در سال2020 میالدی به 7میلیون 
تن رســیده که 18درصد بیشتر از سال2020 بوده 

است. این جهش واردات گندم به دلیل کاهش تولید 
در نتیجه کاهش بارندگی ها و وقوع خشکسالی بوده 
زیرا میزان تولید گندم ایــران از 15میلیون تن در 
سال2020 با کاهشی 30درصدی مواجه شده و به 

12میلیون تن در سال2021 رسیده است.
افزایش آمار واردات گندم ایران، با ثبت رکوردهای 
باالی قیمت گندم در بازارهای جهانی مصادف شده 
و هزینه مالی تامین اقالم اساسی را افزایش داده، تا 
جایی که قیمت گندم در جهان به باالترین حد خود 
از سال2013 به این سو صعود کرده که نشان دهنده 
تشدید نگرانی جهانی از امنیت غذایی پس از بحران 

کرونا و البته جنگ در اوکراین است.
گمرک ایــران می گویــد؛ از کل گندم وارد شــده 
به کشور در ســال گذشــته، 30درصد از روسیه، 
15.6درصد از عراق، 14درصد از امارات، 8.6درصد 
از انگلیــس، 7.5درصــد از هلنــد و 5.8درصد از 
هنگ کنگ بوده و سهم دیگر کشورها فقط 15درصد 
بوده اســت. بازوی تحقیقاتی وزارت صمت هشدار 
داده، به دلیل وابستگی باالی واردات گندم ایران به 
روسیه، ادامه جنگ با اوکراین می تواند مسیر واردات 

گندم ایران را با دست اندازهای متعدد مواجه سازد.

وضع جو و ذرت
طبق ایــن گــزارش، واردات جو از ســوی ایران با 
یک روند کاهشی از ســال2018 به بعد به بیش از 
2.6میلیون تن در ســال2021 رســیده و تا پایان 

بهمن سال گذشــته 3میلیون تن جو وارد شده که 
28.8درصد از امــارات، 14.9درصــد از انگلیس، 
13.5درصد از ترکیه، 10.1درصد از عراق، 8.8درصد 
از هلند و 7.1درصد از روســیه بوده و عمان، آلمان، 
قزاقســتان، ایتالیا و ســوئیس از دیگر کشورهای 
تامین کننده جو به ایــران بوده اند در نتیجه در این 

حوزه خطری متوجه ایران نخواهد بود.
براساس این گزارش، واردات ذرت هم در سال های 
اخیر همواره روند رشد داشــته و میزان واردات در 
سال2021 به 7.7میلیون تن رسیده است. در 11ماه 
پارسال هم 8.6میلیون تن ذرت انسانی و دامی وارد 
شده که بیشترین ســهم به امارات با 58.5درصد، 
عراق با 7.8درصد، ترکیه بــا 6.3درصد، انگلیس با 
6.2درصد، عمان با 4.3درصد و برزیل با 3.9درصد 
اختصاص داشــته و روســیه فقط 3.3درصد سهم 
داشته است. مؤسسه تحقیقات و مطالعات بازرگانی 
می گوید: از آنجا که عمــده واردات ذرت از امارات، 
عراق و ترکیه صورت می گیرد، تشــدید بحران بین 
روسیه و اوکراین چالش جدی برای ایران به همراه 
ندارد. البته مشروط بر اینکه نگرانی امنیت غذایی 
در جهان باعث نشــود تا کشــورهای صادرکننده 
این کاال به سمت ذخیره ســازی یا کاهش صادرات 

حرکت کنند.

چشم انداز بازار روغن
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت می گوید: روند واردات 
روغن آفتابگردان در ســال های اخیر افزایشی بوده 
و در ســال2021 ایران 700هزار تن واردات داشته 
که نسبت به ســال قبل آن اندکی کاهش را نشان 
می دهد. گمرک ایــران هم گزارش داده؛ روســیه 
و اوکراین 21درصــد، ترکیه 27درصــد و امارات 
22درصد روغن آفتابگردان کشور را در سال گذشته 
تامین کرده اند که تشدید بحران بین مسکو و کی یف، 
می تواند بازار ایــن محصول را در ایــران با چالش 

مواجه سازد.
افزون بر این میزان واردات روغن سویا در سال2021 
نسبت به سال قبل آن با کاهش شدید مواجه شده 
و از 559هزار تن به 300هزار تن رســیده که البته 
نیمی از این واردات سهم آرژانتین، 22درصد سهم 
سوئیس، 11درصد ســهم ترکیه و 10درصد سهم 
برزیل بوده و ایران از این حیث به کشورهای روسیه و 

اوکراین وابستگی مستقیم ندارد.

جنگ اوکراین و سختی تأمین گندم
همشهری از دشواری های پیش روی دولت سیزدهم برای تأمین کاالهای اساسی خبر می دهد
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 انتقاد رئیسی از كندي روند
اجرای نهضت ملی مسکن

دیروز با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور، عملیات اجرایی 
100هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید آغاز شد. 
سیدابراهیم رئیسی در جریان این برنامه نسبت به روند اجرای 

پروژه در 9 ماه گذشته انتقاد کرد. 
به گزارش همشهری، دولت در قانون جهش تولید مسکن مکلف 
شده است از سال 1400 برای احداث 4میلیون واحد مسکونی در 
4سال برنامه ریزی کند و بر همین اساس مقرر بود از میانه سال 
1400، نهضت ملی مسکن آغاز شود. حتی وزیر راه و شهرسازی 
در آن زمان وعده داد دولت ساخت کل 4میلیون واحد مسکونی 
را در سال های 1400 و 1401 آغاز خواهد کرد تا امکان اتمام آنها 
تا پایان دولت وجود داشته باشــد، اما در عمل پیشرفت نهضت 
ملی مسکن بسیار کند و مغایر با الزامات قانونی و وعده مسئوالن 
بود؛ به همین دلیل، رئیس جمهوري در نشســت دیروز، با بیان 
توصیه هایی در خصوص وظایف دســتگاه های مرتبط با پروژه 
نهضت ملی مسکن گفت: برای من به  هیچ وجه قابل قبول نیست 
که 9 ماه از دولت بگذرد و بعضی از ادارات و سازمان ها هنوز بحث 
داشته باشند که زمین به این قضیه اختصاص دهند یا نه و ما در 
این زمینه بحث کنیم که خط اعتباری بانک مرکزی برای تأمین 
اعتبارات محقق شده یا نه، مالیات واریز شده یا نه. این بحث ها 
برای 4،3 ماه اول است؛ نه اآلن. رئیسی با قبول عقب ماندگی در 
نهضت خانه سازی، تأکید کرد: اگر بعضاً می گوییم که دولت های 
گذشته آن چنان که باید وظایف خود را انجام نداده اند، این سؤال 
اآلن نسبت به خود ما هم مطرح اســت که آیا ظرف این مدت 

آن چنان که باید کارها پیش رفته یا نه؟
رئیس جمهوري با تأکید بر لزوم پیگیری مسائل مربوط به مسکن، 
از اســتانداران، بانک ها، بانک مرکزی و ســازمان های مسئول 
خواست که طرح نهضت ملی مســکن را به عنوان یک موضوع 
دارای اولویت تلقی کنند؛ زیرا سهم هزینه مسکن در سبد خانوار 
40 تا 50 درصد است و این یعنی مشکل جدی برای خانواده ها 

که باید از پیش پای مردم برداشته شود.

بس كن این نامهربانی
بخش خصوصــی همچنــان به دنبال 
راه فــرار از اجــرای مصوبــه تعییــن 
مــزد 1401کارگران اســت. حســین 
ســالح ورزی، نایب رئیس اتــاق ایران و 
قائم مقام دبیر شورای گفت وگوي دولت و بخش خصوصی 
می گوید: اعضای این شورا پس از بررسی آثار اجرای مصوبه 
حداقل دستمزد شــورای عالی کار بر بخش تولید، تصمیم 
گرفتند برای تعدیل شــرایط پرداخت  دســتمزد از سوی 
بنگاه های کوچک و متوســط، اجرای ماده 191 قانون کار 
مدنظر قــرار گیرد. این ماده قانونی اجازه مســتثنا شــدن 
کارگاه های کمتر از 10نفر کارکن بر حسب مصلحت و به طور 
موقت از شمول برخی مقررات قانون کار را می دهد. سؤال این 
است که آیا پرداخت بخشی از هزینه معیشت حداقلی کارگر 

می تواند مقررات قابل مستثنا شدن قلمداد شود؟
دستمزد کارگران هر سال برای جبران هزینه تحمیل شده 
در اثر تورم و تغییرات قیمتی سال قبل و همچنین با نگاهی 
به تورم برآوردی سال جدید تعیین می شود تا قدرت خرید 
کارگر و وضعیت معیشــت نیروی کار تقریبا بی تغییر باقی 
بماند. بر این اساس، آنچه از آن به عنوان افزایش مزد کارگران 
در اسفند هر سال یاد می شــود، در واقع تالش برای حفظ 
قدرت خرید و ثابت نگه داشتن مزد اســت و نه افزایش آن. 
بر این اساس، مصوبه مزد شورای عالی کار مبنی بر باال بردن 
57.4درصدی حداقل مزد کارگران مشــمول قانون کار و 
همچنین اضافه شــدن دریافتی کارگران در ســایر سطوح 
مزدی به میزان 38درصد به اضافه 515هزار تومان در ماه، 
نباید به نحوی بازخوانی شــود که معنای آن بهبود وضعیت 
مالی کارگران باشــد. در این فرایند، اگر دولت قادر اســت 
تورم را کامال مهار کند و کارفرمایان نیز متعهد می شوند که 
قیمت کاال و خدماتشان را افزایش ندهند، امکان تثبیت مزد 
کارگران نیز وجود دارد در غیراین صــورت، در ازای هزینه 
تحمیل شده به معیشت کارگران، شــرعا، عرفا و قانونا باید 
دستمزد کارگر نیز افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی با توجه 
به تنگنای معیشتی کارگران بد نیست کارفرمایان برخورد 

مهربانانه تری با موضوع دستمزد داشته باشند.

مخاطب بی حوصله نباشیم
از نزدیک به 2دهه پیــش، فضای مجازی  

چنان با زندگی بشــر آمیخته شده است 
که دیگر به ســختی می تــوان پیش از آن 
را به خاطــر آورد. امــروز تکنولوژی های 
ارتباطاتی چتری بر سر ما گســترده که گاه بدون آنها احساس 
گم شدگی داریم. حاال این ما هستیم و داالن بلند فضای مجازی 
که به هر صورت درون آن در حرکتیم؛ اما همانگونه که زیر چتر 
تکنولوژی های ارتباطاتی روزها را به شــب و شــب ها را به  روز 
می رسانیم باید مراقب باشــیم که آفتاب حقیقت زیر چتر هر 
آنچه تکنولوژی های ارتباطی به دنبــال تزریق آن به ذهن های 
ماست، پنهان نشود. امروز، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
است. ارتباطات انسانی به همان اندازه که می تواند پیچیده باشد، 
می تواند ساده هم باشد و این درست زمانی اتفاق می افتد که باید 
تابلوها را دنبال کنیم. پیگیر عالمت باشــیم. تابلوها در گذشته 
در گوشه و کنار خیابان ها با نظم و ترتیب ما را به مسیر درست 
می رساندند و امروز عالئم نهفته در متونند. امروز مخاطبان فضای 
مجازی، بازیگــران و بازی گردانان تکنولوژی هــای ارتباطی از 
بی حوصلگی مخاطب آگاهند و این فرصت مناسبی است برای 

تزریق هر آنچه می خواهند مخاطب را به باور برساند.

مخاطب هوشمند كیست؟
مخاطب هوشــمند، مخاطب محقق است. مخاطبی که در پی 
تابلوها و عالئم می گردد. دام ها را می شناسد. شایعه را از حقیقت 
تشخیص می دهد. در این میان نقش روابط عمومی پویا در عصر 
انفجار اطالعات پیچیده تر از گذشته اســت. روابط عمومی ها 
نمی توانند نسبت به آنچه در لحظه رخ می دهد بی تفاوت باشند. 
ذائقه و نیاز مخاطب امروزی تغییر کرده است و روابط عمومی ها 
نیز باید به همان نسبت آگاه و مسلط به امور باشند و برای روشن 
ساختن نقاط مبهم، تاریک و تشخیص واقعیت از غیرواقعیت 
و در یک کالم اطالع رســانی درست و ســالم تالش کنند. در 
مجموعه های بزرگ تری که با مردم سر و کار دارند همین مردم 
و دقیقا تمام مردم مخاطبان اصلی روابط عمومی ها به شــمار 
می روند. برنامه ریزی برای تمام مخاطبانی که شــیوه دریافت 
اطالعات آنان متحول شــده نیازمند خالقیت و نوآوری است. 
نمی شود در جایی که مخاطب نیازمند دریافت خبر درست است 

او را به حال خود رها کرد.
رها کردن مخاطب در اقیانوســی از اطالعات متضاد در نهایت 
به جایگاه مجموعه هدف و مخاطب آسیب می رساند. بنابراین 
روابط عمومی ها باید با احترام به مخاطبــان، صبوری، آرامش 
و در کمترین زمان ممکن مخاطب را با اطالع رســانی درست، 
شفاف و منطقی قانع کنند. روابط عمومی ها باید با گره گشایی 
از ســؤاالت ذهنی بهترین و امن ترین نقطه مخاطبان باشــند، 
جایی که مخاطب با مراجعه به آن با خیال آسوده پاسخ خود را 
دریابد. در این میان در تبیین نقش فضای مجازی و تأثیر آن بر 
روابط عمومی های امروزی، باید توجه داشت که روابط عمومی های 
موفق آنهایی هستند که از فرصت های تکنولوژی های ارتباطاتی 

بیشترین بهره را کسب کرده اند.
امروز رابطه جدانشــدنی ای میان روابط عمومی و فضای مجازی 
به وجود آمده اســت. دشوارترین و شــاید حساس ترین وظیفه 
روابط عمومی ها نیز در ســال های زیســت فضــای مجازی در 
بستر همین فضا بوده اســت. آنجا که پیام رسان های باحوصله، 
دم دستی ترین اطالعات را برای مخاطب بی حوصله، آنگونه که 
دوســت دارند تدارک دیده اند و مخاطب بی حوصله با هیجان، 
دم دستی ترین تولیدات را به عنوان تولیدی ناب و دست اول پذیرفته 
است. بله! کار روابط عمومی ها در چنین فضایی و در شرایط اضطرار 
اطالع رسانی را می توان گاه هم ســنگ با فعالیت کادر درمان در 
بخش های اورژانس دانست. باشد که به زودی زود مخاطب آگاه 
فضای مجازی با انتخاب و پذیرش اطالعات درســت تابلوها را 
نیز درســت دنبال کند.  فضای مجازی خوب است به شرط آنکه 
درباره آن بیاموزیم و درست هم بیاموزیم. در روزی که جهانیان 
روز ارتباطات نامیده اند خوب است چند تصمیم مهم بگیریم؛ اول 
اینکه مخاطب بی هوش و بی حوصله فضای مجازی نباشیم. دوم 
اینکه در بن بست های فکری تنها به فضای مجازی اکتفا نکنیم. باید 
تابلوها را در حقیقت جست وجو کرد. تصمیم های زیادی می شود 

دراین باره گرفت که باید بسیار به آن اندیشید.

مدیریت تقاضا و مصرف برق
  خبر: وزارت نیرو از ناترازی 300ساعتی بین 
تولید و تقاضای مصرف برق خبر داد و اعالم کرد: 
بهترین راهکار مواجهه با آن نه افزایش ظرفیت 
تولید، بلکــه مدیریت تقاضا و مصــرف انرژی یا 
رعایت الگوی مصرف برق است. برآورد می شود در 
روزهای اوج بار مصرف در ایران 12هزار مگاوات 
کسری تولید برق ایجاد  شــود و به دلیل پیشی 
گرفتن میزان مصرف از میزان تولید، شبکه برق 

در معرض ناپایداری برق قرار  گیرد.
  نقد: وزارت نیرو می گوید بحران خاموشــی 
در تابستان امسال در روزهای ادامه روند مصرف 
فعلی جدی است و از ســوی دیگر برای افزایش 
ظرفیت تولید بــه 7.8میلیارد یــورو اعتبار نیاز 
است. زیرا هزینه تولید هرمگاوات برق 650هزار 
یورو برآورد شده است. تردیدی نیست که انتظار 
افزایش ظرفیــت تولید در کوتاه مدت ســخت 
و پیچیده اســت به ویژه اینکه بحــران کم آبی، 
نیروگاه هــای برقابــی را در وضع اضطــرار قرار 
داده اســت. ازایــن رو چون همیشــه بهترین و 
کم هزینه ترین مسیر این اســت که بازهم مردم 
با دولت همراه شــوند و از مصرف خود کم کنند. 
افزون بر این اصالح قیمت برق در شرایط حاضر 
نه ممکن اســت و نه قابل دفاع اما مهم این است 
که اقتصاد برق ایــران ظرفیت تاب آوری در برابر 
روند فزاینده مصرف را ندارد. جبران کسری تولید 
برق نیاز به اعتبار ریالی و ارزی دارد و در شرایط 
کســری بودجه دولت، همه باید همت کنند و با 

دولت همکاری کنند تا برق قطع نشود.

چهره روز

یادداشت
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 در هفته جمعیت، مسئوالن و متولیان این حوزه تالش 
می کنند مردم را نســبت به موضوع افزایش جمعیت 
و فرزندآوری آگاه تر کنند. بــا توجه به اینکه جمعیت 
ایران به سالمندی نزدیک شــده، یکی از نگرانی هایی 
که در این باره رصد می شود و درباره آن اقداماتی صورت 
گرفته ناباروری و حمایت از مادران باردار است. در قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، درباره حمایت های 
دوران بارداری و شیردهی قوانینی درنظر گرفته شده 
که شامل پوشش بیمه ای آزمایش های مادر و جنین 
براساس ضوابط قانونی، ارتقای مهارت های مامایی کشور 
و افزایش تعداد ماماها به ازای هر دو مادر در حال زایمان 
یک ماما می شود. اما مادران باردار چه تسهیالتی دریافت 
می کنند و چرا نباید نگران هزینه های دوره بارداری و 

شیردهی باشند؟

از زایمان رایگان تا درمان ناباروری
بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ زوج نابارور در کشــور حضور 
دارند. رئیــس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشــت 
گفته است هم اکنون هزینه های درمان ناباروری تحت 
پوشش بیمه قرار گرفته  و بیمه سالمت به طور کامل این 
پوشش را ایجاد می کند. صابر جباری می گوید: »تسهیل 
خدمات زایمان از مهم ترین اقدامات وزارت بهداشت در 
حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.« او با 
بیان اینکه در عین حال زایمان طبیعی رایگان است، 
اضافه می کند: پیشگیری و درمان ناباروری از موضوعات 
مورد توجه وزارت بهداشت است. هم اکنون هزینه های 
درمان ناباروری تحت پوشــش بیمه قرار گرفته  است. 
همچنین به زودی بیمه تامیــن اجتماعی هزینه های 

درمان ناباروری را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.
متأسفانه آمار ناباروری در کشــور زیاد است. ما برای 
پیشگیری از ناباروری باید موضوعات آموزشی مختلفی 
را به دختران نوجوان یــاد بدهیم و همینطور ضروری 
اســت که بیماری های مختلف مرتبط با ناباروری در 

سنین پایین تر تشخیص داده شوند. وزارت بهداشت 
مراکز درمان ناباروری سطح۲ را برای کل کشور طراحی 
می کند. البته می توانیم در مســیر درمان ناباروری در 
کنار طب مــدرن از روش های طب ایرانــی هم بهره 
ببریم. جباری با بیان اینکه بخش عمده ای از کســانی 
که با مشکل ناباروری درگیرند، برای درمان به اقدامات 
گران قیمت نیاز ندارند، ادامه داد: مراکز خصوصی درمان 
ناباروری در کشور با سازمان های بیمه گر قرارداد ندارند. 
در این زمینه وزارت بهداشــت قصد دارد زمینه عقد 
قرارداد میان مراکز خصوصی درمان ناباروری و بیمه ها 
را فراهم کند. باید توجه کرد ارزان سازی خدمات درمان 

ناباروری برای حل این مشکل گامی بزرگ است.

قانونی برای حمایت از خانواده 
در قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت«، وزارت 
بهداشت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مکلف شــده همه مادران فاقد پوشــش بیمه ای را در 
دوران بارداری، شیردهی و همچنین کودکان را تا پایان 
5سالگی تحت پوشــش خدمات درمان پایه بیمه ای 
براساس آزمون وسع قرار دهد؛ از این رو ارائه رایگان سبد 
تغذیه و بسته بهداشتی مادران باردار، شیرده و دارای 
کودکان زیر 5سال براساس آزمون وسع ازجمله قواعد 
درنظر گرفته شده است. اختیاری بودن غربالگری همراه 
با تجویز پزشک متخصص براساس استانداردهای روز 
بین المللی و علمی نیز انجام خواهد شد. به عبارتی اصالح 
روش های غربالگری و استانداردسازی مقادیر مثبت و 
منفی کاذب نتایج آزمایش ها و در اختیار مادر گذاشتن 
قانون راهنمای حفظ و مراقبت از جنین با توزیع در همه 
مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت و ارتقای کیفیت 
مراقبت های بارداری و زایمان طبیعی با راه اندازی پرونده 
الکترونیک یکپارچه ازجمله قوانین درنظر گرفته شده در 

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

ناامید نشویم
این امکانات در حالی ایجاد می شود که جامعه شناسان 
معتقدند سیاست های حمایتی از باروری در حد ۰.۲ یا 
۰.۳ در کشورهای دیگر مؤثر بوده است؛ چون مشکل 

این امر در کشورهای دیگر فرهنگی است. تجربه دیگر 
کشورها نشان می دهد، مشوق های مالی منظم اثرات 
اندک، اما سریع و مثبتی بر باروری دوره ای داشته است.

ایران از سال 1۳45تا 1۳65با افزایش جمعیت روبه رو 
بود که به عنوان  گذار اول جمعیتی از آن یاد می کنند. 
پس از آن با کاهش باروری این روند به سطح جانشینی 
رسید.  گذار دوم جمعیتی سالمندی و کاهش نیروی 
کار است که ناشی از تحول در ویژگی های اجتماعی و 
اقتصادی زنان بوده اســت. از آنجایی که جمعیت یک 
مسئله امنیتی برای جهان اســت، معموال دولت ها از 
سیاســت های حمایتی برای کنترل و رشد جمعیت 

استفاده می کنند.
شهال کاظم پور، جمعیت شناس درباره قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت و بسته های حمایتی برای 
مادران باردار و شیرده می گوید: »معموال طرح، بسته 
و قوانینی از این دست برای افراد جنبه رفاهی خواهد 
داشت. با وجود اینکه با چنین برنامه هایی موافق هستم، 
اما باید دید چقدر چنین قوانینی اجرایی خواهد شد و چه 
بودجه ای برای آن درنظر گرفته شده است. از سویی باید 
چنین قوانینی تداوم داشته باشد.« این کارشناس درباره 
اینکه چنین طرح هایی بیــش از ترغیب کننده بودن، 
منافع پس از این تصمیم را پوشش می دهد، می گوید: 
»بیشتر زنانی می توانند از این طرح استفاده کنند که 
مراحل ابتدایی را گذرانده اند، اما اینکه چنین قوانینی 
ترغیب کننده باشد، کمی باید صبر کرد و منتظر نتیجه 
آن بود. از سویی حاال کمی دیر شده است و ما با پیری 
جمعیت روبه روییم. در هر طرح ممکن است اثربخشی 
ضعیف تر از آن چیزی باشد که برنامه ریزی شده است. 
در این مرحله نیز نباید برنامه را شکست خورده درنظر 
گرفت و آن را حذف کرد، بلکه بایــد در عین تداوم به 
تحقیق در این باره پرداخت و سیاست های تکمیلی برای 
آن درنظر گرفت و مشکالت خانواده هایی را که تمایلی به 

فرزند آوری ندارند، بررسی کرد.«

مطالعات چه خأل هایی را رصد کرده است؟
دفتر مطالعات آمــوزش و فرهنگ مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی در گزارشی رفتارهای ایرانی ها 

را در فرزندآوری بررسی کرده اســت. در این گزارش 
آمده اســت تفاوت قابل توجه نرخ باروری کل با نرخ 
باروری زناشویی نشان می دهد افزایش تجرد و به تأخیر 
انداختن ســن ازدواج یکی از عوامــل مهم در کاهش 
باروری در ایران بوده اســت و درصورت افزایش ازدواج 
در کشور می توان انتظار داشت نرخ باروری هم افزایش 
پیدا کند؛ چراکه در محاسبه میزان باروری کل، تعداد 
15ساله چه مجرد  موالید را به کل جمعیت زنان 49ـ 
و چه متأهل درنظر می گیرند و بر این اساس متوسط 
نرخ باروری برای سال 1۳99، 1.5 به دست می آید، اما 
اگر تعداد موالید را نسبت به جمعیت زنان ازدواج کرده         
15ســاله درنظر بگیریم، میزان باروری زناشویی  49ـ 
حاصل شــده و نرخ باروری زناشویی ۲.4فرزند خواهد 
بود. بر این اساس افزایش ازدواج در جامعه تأثیر مثبتی 
بر افزایش نرخ باروری کل خواهد داشت. البته توجه به 
این نکته ضروری است که نرخ باروری نکاحی نیز تنها در 
11استان از ۳1 استان بیش از ۲.5فرزند احصا شده که 

نشان دهنده کم فرزندی زوجین بالفعل است.
در بخش دیگری از گزارش آمده فقدان داده های ملی 
درباره تفاوت رفتارهای بــاروری در گروه های مختلف 
شغلی، تحصیلی، وضعیت اقتصادی خانوار، فاصله ازدواج 
و فرزندآوری با توجه به مرتبه فرزند، تفاوت فاصله تولد 
بین فرزندان و تحلیل چرایی تفاوت های نرخ باروری در 
مناطق مختلف کشور و گروه های مختلف اجتماعی از 
چالش های جدی و در تحلیل رفتارهای باروری است. 
به عبارت دیگر داده های آماری در حوزه تفاوت رفتارهای 
باروری به کلیات یا امور کلیشه ای اکتفا کرده و همه ابعاد 
رفتارهای فرزندآوری گروه های مختلف اجتماعی مورد 

بررسی کارشناسان قرار نگرفته است.
با توجه به رفتارهای بــاروری ایرانیان می توان گفت با 
توجه به در اکثریت بودن خانواده های دارای ۲فرزند و 
تک فرزند در کشور، سیاست های مشوق فرزندآوری باید 
به نحوی تنظیم شود که همه خانواده ها بهره مند شوند، 
اما به صورت پلکانی اعمال شــود؛ به نحوی که در عین 
بهره مندی همه خانواده ها از مشوق های فرزندآوری، 
سیاستگذاری ها باید به گونه ای باشد که از خانواده های 

دارای ۳فرزند و بیشتر حمایت بیشتری صورت گیرد. 

ایران در چالش رشد جمعیت
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به فرزند آوری خانواده ها کمک می کند

با افزایش هزینه های خدمات توانبخشی در کشور، بیمه های پایه همچنان زیر بار پوشش این هزینه ها نمی روند
توانبخشی یا از کارافتادگی؛ مسئله این است

افزایش هزینه تجهیزات توانبخشی، این روزها هم بخش های مددکاری 
این مراکز و هم خانواده های نیازمند دریافت این خدمات را با مشــکل 
روبه رو کرده اســت. این درحالی اســت که با وجود درخواست چندباره 
بهزیســتی و هالل احمر، بیمه های پایه هزینه خدمات توانبخشــی را 

پوشش نمی دهند.
اغلب دریافت کنندگان خدمات توانبخشی برای مدت طوالنی و گاه تا آخر 
عمر نیاز به اســتفاده از این خدمات دارند؛ خدمات و تجهیزاتی که بخش 
قابل توجه آنها وارداتی هستند و یا مواد اولیه آنها وابسته به قیمت ارز است؛ 
موضوعی که باعث شده تا خانواده های دریافت کننده این خدمات با مشکل 
تامین هزینه های توانبخشی مواجه شوند. »علی میرشجاعی« یکی از این 
افراد است که برای دومین بار در ۲سال گذشته برای دریافت پروتز پا به مرکز 
جامع توانبخشی هالل احمر در تهران مراجعه کرده است. او می گوید: »تنها 
برای یک پروتز پا برای فرزندم بیش از 17میلیون تومان هزینه کرده ام. آن هم 
پروتزی که تنها جای پای قطع شده را پر می کند و حرکتی نیست. با توجه به 
اینکه فرزندم در سن رشد است، می دانم که به زودی این پروتز هم کوچک 

می شود و باید کمتر از یک سال دیگر آن را تعویض کنم.« 
او گرانی هزینه های توانبخشــی را عاملی بازدارنده برای دریافت خدمات 
توانبخشی از ســوی خانواده هایی می داند که با مشکالت اقتصادی روبه رو 
هستند: »اگر من این پروتز را از دیگر مراکز توانبخشی دریافت می کردم باید 
هزینه ای چند برابر بیشتر از هالل احمر پرداخت می کردم. با این حال پرداخت 

17میلیون در سال برای یک پروتز هم برای من چندان ساده نیست.«

 هزینه هایی که اعتبارات را می خورند
تجهیزات و خدمات توانبخشی در حالی در کشــور با هزینه های باال ارائه 
می شــوند که تنها توســط کلینیک های بخش خصوصی به دست مردم 
می رسند. البته هالل احمر تنها مرکز غیرانتفاعی دارای خدمات توانبخشی 
است که بیش از 196واحد توانبخشی در سراسر کشور دایر کرده است. این 
خدمات تحت پوشش هیچ بیمه پایه ای در کشور نیستند و دریافت کنندگان 
این خدمات باید هزینه ها را به صورت آزاد حساب کنند. البته مراکز مددکاری 
نهادهای مختلفی از جمله بهزیستی در تامین این هزینه ها به افراد تحت 
پوشش خود کمک می کند. رامین رضایی، سرپرست دفتر امور توانبخشی 
روزانه و توانبخشی پزشکی سازمان بهزیستی کشور می گوید: »بهزیستی 
برای تامین به موقع وسایل توانبخشی با کیفیت، دچار مشکل است و با توجه 
به اینکه هر روز به جمعیت هدف نیازمند اضافه می شود، به رغم تالش برای 
تامین اعتبارات، مشــکالت وجود دارد.« او همچنین از صرف بخش قابل 
توجهی از اعتبارات این نهاد برای تامین وسایل توانبخشی خبر می دهد و 
می گوید: »تالش می کنیم با توجه به تولید داخلی تجهیزات، این وسایل 

تامین شود.«

بیمه ازکارافتادگی 
بیمه های پایه در اغلب کشــورهای دنیا، حتی کشورهای در حال توسعه، 
خدمات توانبخشی را تحت پوشش خود قرار می دهند تا افرادی که به دریافت 
این خدمات نیاز دارند بتوانند آن را به راحتی دریافت کنند. با این حال در ایران 
این بیمه ها هنوز زیر بار تامین بخشی از هزینه های توانبخشی نرفته اند.   پیمان 
پیشگاهی، مدیرکل توانبخشی هالل احمر در این باره می گوید: »در اغلب 
کشورها سیاست های درمانی بر این است که افراد به وسایل و تجهیزات و 
خدمات توانبخشی دسترسی آسانی داشته باشند و کسی به دلیل هزینه های 

باالی این خدمات، خانه  نشین نشود. چراکه زمینه های بازگشت این افراد 
به زندگی عادی و امکان اشتغال و تحصیل آنها را فراهم می کند؛ با این کار 
بیمه ها هم از پرداخت هزینه های درمانی در زمان طوالنی معاف می شوند. 
اما در ایران بیمه های پایه حاضر هستند هزینه های هنگفت از کارافتادگی و 
بازنشستگی زودهنگام افراد را پرداخت کنند تا اینکه به روند توانبخشی این 
افراد سرعت و سهولت ببخشند.« به گفته پیشگاهی جمعیت هالل احمر و 
همچنین سازمان بهزیستی بارها برای پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی 
درخواست هایی به شبکه سیاستگذاری بیمه ها ارائه کرده اند اما این تالش ها 

تاکنون بی نتیجه بود. 

کم شدن سهم مشارکت ها
توانبخشی هالل احمر ایران با سابقه 6۰ساله اش در ارائه خدمات ارتوپدی 
فنی، اولین مرکز ارائه دهنده این خدمات به صورت تخصصی در خاورمیانه 
است. این مرکز در سال1۳45 از طرف سازمان ملل به عنوان قطب آموزشی 
ارتوپدی فنی در آســیا و خاورمیانه معرفی شــد. از آن سال متخصصان 
کشورهای مختلف آسیایی به ایران آمده و در این مرکز دوره های تخصصی را 
از سر گذراندند؛ در واقع ارائه این خدمات را از ایران به کشورهای خود برده و به 
آن توسعه دادند. جالب این است که اغلب کشورهای آسیا و خاورمیانه هم در 
سال های گذشته خدمات ارتوپدی فنی و توانبخشی را تحت پوشش بیمه های 
پایه قرار داده اند تا شرایط حداقلی ای برای بیرون آمدن افراد دچار معلولیت از 
خانه ایجاد کنند. پیشگاهی می گوید :»اغلب توان خواهان در حوادث رانندگی 
با خودروهای ارزان و کم کیفیت یا در محیط های کاری صنعتی، ساختمانی 
و فنی دچار حادثه می شوند و دست یا پای خود را از دست می دهند. بنابراین 
بیشتر آنها از اقشار کم برخوردار جامعه هستند و پشتوانه مالی الزم را برای 

دریافت پروتز و لوازم کمک حرکتی ندارند.« 

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

 سرطان روده بزرگ 
سومین سرطان شایع در کشور

براســاس اعالم رئیس انجمن گوارش و کبــد ایران، ابتال به 
سرطان روده به دلیل مصرف زیاد فست فودها در ایران و سایر 
کشورها رو به افزایش است، به طوری که ساالنه ۲میلیون نفر 
به این بیماری مبتال می شــوند. فرهاد زمانی که در نشست 
خبری هفته جهانی ســالمت گوارش صحبت می کرد، در 
توضیح بیشتر گفت:»ســرطان روده بزرگ سومین سرطان 
شایع در کشور است که مصرف زیاد غذاهای آماده، استفاده از 
گوشت قرمز بیش از حد نیاز بدن و مواد فرآوری شده ابتال به 
این بیماری را در جوانان باال برده است. مصرف سیگارو الکل، 
چاقی و نداشتن تحرک هم از دیگر عوامل خطرزا برای ابتال 
به این سرطان اســت. با این حال تشخیص و درمان به موقع 

می تواند از روند پیشرفت بیماری بکاهد.«
 به گفته او، مردم به ویژه افراد در گروه ســنی باالی 5۰سال 
می توانند بــا مراجعه به مراکــز درمانی به صــورت رایگان 
غربالگری ســرطان روده بزرگ را انجام دهنــد که امکانات 
تشخیص و درمانی برای این نوع ســرطان در کشور فراهم 
است:»با جراحی و رادیوتراپی می توان سرطان روده بزرگ را 
درمان کرد، البته در این میان باید گفت که مصرف سبزیجات، 
غالت و غذاهای دریایی در پیشگیری از ابتال به این بیماری 

مؤثر است.«
نجمه آل طه، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در این 
نشست، درباره میزان ابتال به سرطان روده بزرگ توضیح داد. 
به گفته او، از هر ۲۳نفر، یک نفر از مردان و از هر ۲5نفر، یک 
نفر از زنان در دنیا به سرطان روده بزرگ مبتال می شوند. البته 
این بیماری با مصرف غذاهای سالم و فعالیت بدنی 9۰درصد 
قابل پیشگیری است:» ژنتیک و ســابقه سرطان در اعضای 
خانواده در بروز این بیماری مؤثر اســت اما عوامل محیطی 
بیشترین تأثیر در ابتال به سرطان روده بزرگ دارند.« به گفته 
او، این سرطان اگر در مراحل اولیه و زود تشخیص داده شود، 
قابل درمان اســت و بروز آن به دلیل ایجاد پولیپ که ضایعه 
پیش ســرطانی اســت:» تمام افراد جامعه در معرض خطر 
ابتال به این سرطان هستند و غربالگری باالی 5۰سال به همه 
توصیه می شود.« براساس اعالم او، درد شکم، خون در مدفوع، 
کم خونی، کاهش سریع وزن از عالئم این بیماری بوده و باید 
به پزشک برای تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ مراجعه 
شود:»بزرگ ترین عامل خطر قابل تغییر برای ایجاد سرطان 
روده بزرگ عدم انجام غربالگری است و در کشورمان مراکز 

درمانی این غربالگری را به صورت رایگان انجام می دهند.«

محدودیت  اعزام بیماران به حج
معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل 
احمر از آغاز معاینات پزشکی حجاج در برخی استان ها خبر داد 
و درباره وضعیت واکسیناسیون حجاج علیه کرونا و مننژیت، 
شرایط ارسال دارو به عربســتان و... توضیح داد. طاهر درودی 
درباره اینکه کدام بیماران به حج امســال اعزام نمی شوند؟ به 
ایسنا گفت:»معاینات شامل احراز شرایط جسمی و روحی و 
روانی حجاج است که بتوانند حج شان را بدون مشکل و بدون 
وجود بیماری انجام دهند. در عین حال امسال به دلیل بحث 
کرونا یکسری مسائل را درنظر گرفتیم. در عین حال سعودی ها 
هم بحث محدودیت سن را اعالم کرده بودند که براساس آن 
افراد باالی 65سال به حج امسال اعزام نمی شوند. در عین حال 
باتوجه به ماهیت بیماری کرونــا، بیماری های زمینه ای را که 
ممکن است منجر به احتمال بیشتر ابتال به کرونا در افراد شود یا 
باعث شود که درصورت ابتالی فرد به کرونا، بیماری به صورت 
پیش رونده و ناتوان کننده باشــد، ترجیحا ســعی کردیم که 
به عنوان محدودیت های امسال مطرح کنیم و مقداری معاینات 
سفت و سخت تر و با دقت بیشتر انجام شود. همچنین زائرانی 
که داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی را مصرف می کنند یا 
بیماری های زمینه ای پیشرفته مانند دیابت، عفونت های کلیوی 
پیشرفته، بیماری قلبی پیشرفته یا فشار خون کنترل نشده و... 
دارند، قاعدتا از فهرســت زائران اعزامی امسال به حج، حذف 
می شوند. زیرا به دلیل شرایط جسمانی شان نگرانیم که در آنجا 

دچار مشکل شوند.« 
او درباره شــرایط عربستان برای واکسیناســیون علیه کرونا 
و تعییــن تکلیف حجاجی که واکســن هایی را که در ســبد 
واکسن های مورد تأیید عربستان نیستند، تزریق کرده اند، هم 
گفت:»عربستان سبد واکسنی را به عنوان واکسن های کرونای 
مورد تأیید اعالم کرده اســت و برخی از این واکسن ها مانند 
سینوفارم، آسترازنکا و اسپوتنیک در سبد واکسیناسیون کشور 
ما هم قرار دارند. کسانی که این ۳واکسن را در کشور ما تزریق 
کردند و حداقل ۲دوز را تزریق کرده باشند، طبق دستورالعمل 
سعودی ها مشکلی برای اعزام ندارند.« به گفته او، در عین حال 
کسانی که واکسن کرونا به جز این واکسن ها را تزریق کرده اند، 
با توجه به مذاکراتی که با وزارت بهداشــت انجام شد، معاون 
بهداشت وزارت بهداشت، به تمام دانشگاه های علوم پزشکی 
دستورالعملی را ابالغ کرد که همه افرادی که متقاضی سفرهای 
بین المللی هستند و واکسن های مورد قبول کشور مقصد، خارج 
از سبد واکسیناسیون کشور ما بوده است، مجاز هستند که دوز 
چهارم و پنجم واکسن سینوفارم را تزریق کنند تا هم به طور 
قانونی مشکلی نداشته باشــند و در عین حال کارت واکسن 
بین المللی را هم دریافت کنند. بنابراین به زائرانی که واکسنی 
جز این سه واکسن تزریق کرده اند، توصیه می شود در این هفته 
تزریق اول واکسن ســینوفارم را انجام دهند. باتوجه به فاصله 
حدود 4هفته ای که باید با تزریق دوز دوم داشته باشند، قبل از 
اعزام به حج زمان دوز دوم شان بوده و دوز دوم را هم تزریق کرده 

و بدون مشکل اعزام می شوند.
 او ادامه داد:» در عین حال افرادی که تاکنون یک دوز واکسن 
آســترازنکا را تزریق کرده اند، باتوجه به اینکه هم اکنون این 
واکسن در سبد واکسیناسیون کشور موجود است، به راحتی 
می تواننــد دوز دوم را هم تزریق کنند و مشــکلی برای اعزام 
نخواهند داشــت.« معاون حج و عمره مرکز پزشــکی حج و 
زیارت جمعیت هالل احمر، درباره واردات واکســن مننژیت 
برای واکسیناسیون حجاج هم گفت:» سفارش گذاری واکسن 
مننژیت هم به تعداد حجاج انجام شــد و کارهــای اداری و 
هماهنگی های خرید آن انجام شده و در حال بارگیری و انتقال 
به کشور است. فکر می کنیم تا پایان هفته آینده واکسن مننژیت 
هم در اســتان ها باتوجه به ترکیب و توزیع زائران در استان ها 

توزیع شود و قابلیت تزریق داشته باشد.«

عبدالرسول پورعباس
 رئیس سازمان سنجش کشور

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ 
در روزهــای چهارشــنبه، پنجشــنبه و جمعه 
28، 29 و 3۰ اردیبهشت ماه برگزار می شود. 
تاکنون بیش از 52۰هزار داوطلب با مراجعه 
به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش کارت 
ورود به جلسه آزمون را دریافت کردند. بهتر 
است داوطلبان هر چه سریع تر برای دریافت 

کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.

حمیدطریفی حسینی
رئیس آموزش و پرورش استثنایی 

کشور
اتاق هــای درس تربیت بدنــی ویــژه 
دانش آمــوزان اســتثنایی در مهرمــاه 
افتتاح می شود.  برای ۱3مدرسه سال 
گذشته ابالغ اعتبار 3۰۰میلیون ریالی 
انجام شده و برای 22مدرسه نیز ابالغ 
اعتبــار بــرای ســال جاری انجــام شــده 

است./ ایرنا

حمید سجادی
وزیر ورزش و جوانان

 در ســال های 95 و 9۶ شــاهد کاهــش 
۴۰ هــزار تولــد و در ســال ٩٧ نیــز جمعیــت 
کشور با کاهش ۱2۰ هزار تولد مواجه بودیم 
که یکــی از مهم تریــن گزارش هــای موالید 
منفی در طول تاریخ کشور به شمار می رود. 
باتوجــه بــه نــرخ بــاروری و رونــد کاهشــی 
ســال های اخیــر احتمــال تجربــه نرخ های 

رشد منفی هم وجود دارد. / ایرانا

غیرایرانــی در گروه ســنی 9تا 3۰ســال 
در هفته های اخیر در کشــور، واکسن 
ســرخک دریافــت کرده انــد و حــاال 

بیماری تحت کنترل است.

235
هزار

مــورد ابتــال بــه ســرخک قبــل از ســال 
8۱، گزارش می شــد که امــروز در میان 
ایرانیان این بیماری مشاهده نمی شود 
و موارد شناســایی شــده در هفته های 
اخیر مربوط به غیرایرانی ها بوده است.

10
هزار

از جمعیت کشــور قبل از ســال 7۰، به 
بیماری هپاتیت »بی« مبتال می شدند 
که اکنــون این عــدد به زیــر یک درصد 

رسیده است.

3.5
درصد

زمان تزریق واکســن ســرخک به افراد 
اســت که باید در 2نوبت انجام شــود، 
با توجه به در معرض خطر قرار داشتن 
این گروه سنی به ابتال به سرخک، باید 

زودتر واکسینه شوند.

12تا 18
ماهگی

از کودکان در کشــور در برابر ســرخک 
واکســینه شــده اند، براســاس اعــالم 
ســازمان جهانــی بهداشــت پوشــش 
واکسیناســیون  95درصــد  بــاالی 

قابل قبول است.

99
درصد

واکنش آموزش و پرورش به تداوم خشونت 
فیزیکی در مدارس:

 شرایط امسال خاص است
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت آمــوزش و پــرورش به تداوم خشــونت 
فیزیکی معلمــان علیه دانش آمــوزان واکنش 
نشــان داد. مجتبی هاشــمی به ایلنا گفت:»ما 
مجموعــه اقداماتی بــرای این شــرایط انجام 
داده ایــم و توصیه های کلی هم توســط مراجع 
ذیربط به همکاران در ســطح کشــور داده شده 
است، به خصوص برای امســال که شرایط بعد از 
۲ســال وقفه در آموزش حضوری و کامل، خاص 
است.« او ادامه داد: »دانش آموزان ما از نظر مسائل 
اجتماعی الزم التوجه هستند و باید بیشتر روی 
اجرای شیوه نامه ها دقت نظر شــود و به مسائل 
روانی و اجتماعــی دانش آموزان توجه داشــته 
باشیم تا امسال را دقیق تر پشــت سر بگذاریم و 
بتوانیم ســال آینده را با آمادگی بیشتری شروع 
کنیم.« به گفته هاشــمی، این حد از اتفاقات در 
بیش از 1۰5هزار مدرســه درصد کمی را به خود 
اختصاص می دهد:» ما مراجعــی را برای مردم 
درنظر گرفته ایم که هم در ادارات مناطق، هم در 
سطح استان ها و هم در وزارت آموزش و پرورش 
آمادگی پاســخگویی و بررســی دغدغه اولیا را 
 دارند و برای اینکه این مسیر هموار شود، سایت

 shekayat.medu.ir هم درنظر گرفته شــده 
و اولیا می توانند آنجــا دغدغه های خود را مطرح 
کنند و مطمئن باشند که حتما پیگیری می شود.« 

نقل قول
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رفاقت تا پای جان

حقوق معوقه کارگران شهرداری رودبار را بدهند 
کارگران شهرداری رودبار حقوق معوقه خود را که مربوط به 4 ماه 
اول سال 1400است هنوز نگرفته اند و 70کارگر شاغل در مجموعه 
شهرداری همچنان چشم به راه دریافت معوقات خود هستند. بماند 

که آن رقم اکنون نصف ارزش پارسال خود را از دست داده است.
عمارلویی از رودبار

پارک نهج البالغه تهران نیازمند نظافت است
عید همراه خانواده یــک عصر بهاری را در پــارک نهج البالغه 
گذراندیم بســیار پاکیزه و مرتب بود. چنــد روز قبل دوباره به 
پارک رفتیم و متأسفانه با انبوه زباله ها و آلودگی مواجه شدیم تا 
جایی که ترجیح دادیم زیاد در پارک نمانیم. هم مردمی که زباله 
ریخته اند مقصرند و هم آنهایی که باید نظافت می کردند و نکردند.
نصیری از تهران 

دهک خانواده ما دو روزه تغییر کرد
چند روز قبل برای ثبت اعتراض به سایت مراجعه کردم. دهک 
خانواده ما را 7نشــان مــی داد. اکنون ظــرف دو روز به دهک 
10منتقل شده ایم درحالی که من و همسرم شاغلیم و در ماه فقط 
یک جمعه تعطیلیم. مدام اضافه کار می مانیم چون اقساط بسیار 
داریم. اگر ما دهک دهم هستیم پس آنهایی که ماهانه 20میلیون 

درآمد دارند دهک چندم هستند؟
علیمی از تهران

ایستگاه متروی ترمینال جنوب مسیر مخصوص دوچرخه ندارد
ایســتگاه متروی ترمینال جنوب مسیر شــیب دار برای تردد 
دوچرخه ندارد، اغلب اوقات آسانسورها خراب است و پله های 
ایستگاه هم بلند و بسیار است. جا دارد در این ایستگاه پرتردد 
مسیرهای شیب دار در دو مســیر به سمت تجریش و به سمت 
کهریزک ویــژه دوچرخه ســواران ایجاد کنند تــا دعای خیر 

ورزشکاران و دوچرخه سواران پشت سر مسئوالن باشد.
علی مددی از تهران 

چای باکیفیت ایرانی در کشور توزیع شود
براســاس اخبار چای وارداتی با قیمت هر کیلو 5دالر به کشور 
می رســد و چای ایرانی یک دالر صادر می شــود. همان چای 
چه بسا فرآوری شــده و چند برابر قیمت به کشور بازمی گردد. 
درحالی که چای ایرانی از باکیفیت ترین چای های دنیاست. با 
توصیه ها و تأکیداتی که مسئوالن ارشد دارند آیا جا ندارد چای 
ایرانی در داخل کشور فرآوری مطلوب شده و جلوی صادرات آن 
گرفته شود و در شبکه توزیع کشــور چای ایرانی توزیع کنند؟ 
شایسته است  وزرای محترم کشــاورزی و صمت به این مسئله 
رسیدگی قاطع کنند که در شرایط جنگ اقتصادی، ارز از کشور 

خارج نشود.
 ساطع از کاشان

فرهنگسازی برای ترک سیگار فراموش شده است
فرهنگسازی در ترک سیگارمحدود به ایام خاصی نیست و باید 
در همه ایام سال مستمر ادامه یابد. برهیچ کس پوشیده نیست 
مصرف ســیگار در وهله اول به خود فرد و سپس به خانواده و 
ســرانجام به اطرافیان در جامعه ضرر می رساند و با توجه به 
زندگی های اغلب آپارتمانی باعث آزار ساکنان و ترددکنندگان 

در فضاهای سرپوشیده می شود.
پیرمحمودی از تهران 

فیش پرداخت شده شرکت ماکارونی را رسانه ای کنند 
اینکه شــرکت بزرگ تولیدکننده ماکارونی جریمه شــده 
است بسیار امیدبخش است. اما وقتی بهتر می شود که فیش 
پرداخت شده جریمه را منتشر کنند تا مردم بدانند این شرکت 
از زیر پرداخت جریمه شانه خالی نکرده است. هر چند که پولی 
به جیب های مردم بازنمی گردد اما برخورد با متخلفان باید 

همین گونه قاطعانه و شفاف باشد.
رسولی از قاسم آباد مشهد

بیمه های پایه پول برخی انواع سونوگرافی را نمی پردازند
به تازگی بیمه های پایه پول برخی سونوگرافی های مخصوص 
بانوان را فقط درصورت متاهل بــودن می پردازند. تکلیف زنان 

مطلقه یا همسر فوت شده برای دریافت این خدمات چیست؟
رضاپور از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

چطور از غرق شدگی پیشگیری کنیم؟
هرساله با فرارسیدن فصل تابستان و گرما 
یکی از مهم ترین دغدغه ها غرق شدن افراد 
در رودخانه ها و ســواحل اســت. براساس 
آمارهای پزشــکی قانونی به طور میانگین 
ساالنه بالغ بر هزار نفر بر اثر غرق شــدگی جان خود را از دست 
می دهند که اغلب مربوط به فصل گرم سال است. غرق شدگی  ها به 
چند دسته تقسیم می شوند. یکی از مکان هایی که بیشترین قربانی 
را می گیرد، دریا ست. بعد از آن رودخانه ها هم افراد زیادی را قربانی 
می کنند؛ چرا که خانواده های زیادی برای تفریح کنار رودخانه ها 
می روند که برخی برای شنا وارد رودخانه ها می شوند و برخی دیگر 
ناخواسته داخل آب می افتند. دریاچه های سدها و دریاچه های 
مصنوعی مرتبط با کشاورزی نیز جملگی موارد خطرناکی هستند.

یکی از دالیل غرق شدگی ها شیرجه هایی است که در دریاچه ها 
زده می شود. همین شیرجه زدن ها غالبا باعث اصابت ضربه به سر 
می  شود و فرد دچار بیهوشی یا شکستگی مهره های گردن شده و 

در نهایت جانش را از دست می دهد.
مورد دیگر اینکه برخی از افراد به دلیل دمای آب در هنگام شیرجه 
زدن دچار شوک های لحظه  ای می شوند و احتمال غرق شدگی آنها 
بیشتر می شود. نکته دیگر اینکه باید سعی شود از شنا کردن در 

مناطقی که غریق نجات وجود ندارد، خودداری شود. 
اما اگر با فردی که در حال غرق شدن است مواجه شدیم باید چه 
کار کنیم؟ اگر واقعا اصول و فنون نجات غریق را نمی دانید هرگز به 
او نزدیک نشوید چون ممکن است او با دست و پا زدن بیش از حد 
شما را نیز دچار آسیب یا غرق شدگی کند. بهترین کار این است 
که سعی کنید از چوب یا طنابی برای بیرون کشیدن فرد غریق 
استفاده کنید و اگر این وسایل در دسترس نیست به حالت زنجیره 
انسانی، چند نفر دست یکدیگر را بگیرید و به غریق نزدیک شوید 
تا او را نجات دهید. هر وقت که می خواهید به غریق نزدیک شوید، 
باید از سمت پشت نزدیک شوید تا در دید او نباشید و بتوانید به 
او امدادرسانی کنید. برخی رودخانه ها ظاهر خوب و آرامی دارند 
اما وقتی وارد آنها شــوید متوجه عمق آنها می شوید. گاهی هم 
وقتی کمی جلوتر می روید زیر پایتان خالی می شــود. در برخی 
رودخانه ها که در مناطق کوهســتانی قرار دارد نیز گاهی شاهد 
گرداب هستیم که بسیار خطرناک اســت و اصال جای مناسبی 
برای شنا نیست. بیشترین غریق ها در مناطق خلوت و جاهایی 
که ناجیان غریق حضور ندارند، جان خود را از دست می دهند و 
در این مکان ها احتمال نجات خیلی کم است. چون برای نجات 
جان فردی که غرق می شود، بین 3 تا 5دقیقه بیشتر فرصت باقی 
نیست و بعد از آن به علت کمبود اکسیژن دچار مرگ مغزی شده 
و برگشت و حیاتش بسیار سخت است. پس بهتر است اگر  چنین 
حوادثی اتفاق افتاد پس از تماس با امدادگران، با تنفس مصنوعی 

دهان به دهان و ماساژ و احیای قلبی، ریوی وقت را هدر ندهید. 

سرنوشت عجیب مرد محکوم به اعدام 
مرد اعدامی که با بخشش از سوی شاکی از مرگ گریخته بود، 

2سال پس از فرار از زندان دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، این پرونده پیچیــده از اوایل فروردین 
سال90 به جریان افتاد. در آن زمان دختری جوان به اداره پلیس 
رفت و به شکایت از مرد شیطان صفتی پرداخت که در محله شان 
زندگی می کرد. او می گفت که این مرد بــا تهدید چاقو وی را 
ربوده و به زیرزمین خانه ای انتقــال داده و به وی تعرض کرده 
است. متهم حتی دختر جوان را تهدید کرده بود که درصورت 
شکایت، او را به قتل خواهد رساند. با این شکایت، متهم تحت 
تعقیب قرار گرفت اما از خانه اش متواری شده و ردی از او وجود 
نداشت. تحقیقات برای دستگیری او ادامه داشت تا اینکه 2هفته 
بعد پلیس در جریان یک درگیری خیابانی، مردی را با شلیک 
گلوله زخمی و دستگیر کرد. پس از بازداشت این مرد معلوم شد 
که وی همان متهم آزارگری است که به اتهام ربودن دختر جوان 
تحت تعقیب قرار دارد. مرد شیطان صفت در شعبه77 دادگاه 
کیفری محاکمه شد و قضات دادگاه با توجه به شواهد پرونده او را 
گناهکار شناختند و به اعدام محکوم کردند. اگرچه مرد متجاوز 
به رأی صادر شــده اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور 
فرستاده شد اما قضات دیوان رأی را قطعی کردند و پرونده برای 
انجام مقدمات اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام دادسرای 

جنایی تهران فرستاده شد.
مرد محکوم به اعــدام فاصله زیادی تا چوبه دار نداشــت و در 
شرایطی که شــمارش معکوس برای اجرای حکم مرگ او آغاز 
شــده بود، به تکاپو افتاد تا جانش را نجات دهد. وی در زندان 
شــروع کرد به توبه نامه نوشــتن و آن را به کمیســیون عفو و 
بخشودگی فرســتاد اما توبه نامه اش پذیرفته نشد. با این حال 
ناامید نشد و برای دومین بار هم توبه نامه نوشت که برای بار دوم 
هم رد شد. اواخر ســال98 بود که همه  چیز برای اجرای حکم 
مرگ او مهیا شد. اما در آن زمان شاکی پرونده راهی دادسرا شد و 
این مرد را بخشید. با گذشت دختر جوان سرنوشت مرد اعدامی 
دستخوش تغییراتی شــد و او را که تا یک قدمی چوبه دار قرار 
گرفته بود از مرگ نجات داد و به زندگی بازگرداند. گذشت شاکی 
موجب شد تا درخواست عفو مرد جوان پذیرفته و او به حبس 
ابد محکوم شود. مرد اما همچنان برای رهایی از زندان نیز تالش 
می کرد و مدام برای سازمان عفو نامه می نوشت و درخواست کم 
شدن مجازاتش را می کرد تا اینکه دچار بیماری شد و در زندان 
تحت درمان قرار گرفت. او این بار از شرایط بیماری اش نوشت تا 
اینکه تالش هایش نتیجه داد و حکم حبس ابد او شکسته و به 

30سال حبس تبدیل شد.

پایان 2سال فرار
او در زنــدان دوران محکومیتش را می گذراند تــا اینکه اوایل 
فروردین ســال99 درخواســت یک مــاه مرخصی کــرد. با 
درخواســتش موافقت و مرد زندانی با سپردن وثیقه برای یک 
ماه از زندان آزاد شد اما پس از آن ناپدید شده و فرار کرد. او مدام 
مخفیگاهش را تغییر می داد و پلیس در همه این مدت در تعقیب 
او بود تا اینکه چند روز قبل با گذشــت 2سال، مخفیگاه وی در 
یکی از محله های تهران شناسایی و متهم فراری دستگیر شد. 
با پایان یافتن فرار 2ساله متهم، وی تحویل زندان شد تا مابقی 

محکومیت 30ساله خود را بگذراند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

پســر نوجوان وقتی دید دوســت 
صمیمی اش در کانــال آب در حال 
غرق شدن است برای نجات او داخل 
آب پرید اما خودش هم قربانی شــد و غواصان پیکر 
بی جان هر دو نوجوان را یــک روز بعد درحالی که در 

آغوش یکدیگر بودند کشف کردند.
بــه گــزارش همشــهری، عصــر روز یکشــنبه 
25اردیبهشت ماه 2 پسر 15ساله به نام های امیرمحمد 
و ایلیا برای گردش به نزدیکی رودخانه کلش طالشان 
رشت رفتند. در این منطقه زمین های زراعی زیادی 
قرار دارد و این دو دوست صمیمی در حال گردش در 
آن اطراف بودند که به کانال آب رســیدند. شرجی و 
گرم بودن هوا 2 پسر را کالفه کرده بود و هوس آب تنی 
در کانال آب به سرشــان زد. همینطور که به کانال 
خیره شده بودند یکی از کشاورزان بومی منطقه آنها را 
دید و تذکر داد که مبادا وارد آب شوند. او گفت عمق 
کانال و چسبندگی گل و الی کف آن، آنجا را به محلی 
خطرناک تبدیل کرده و حتی اگر شنا هم بلد باشند اما 

شنا کردن در آنجا کار خطرناکی است.
با وجود تذکر این کشاورز اما ایلیا که سر نترسی داشت 
لباس هایش درآورد و داخل آب شیرجه زد اما هرچه 
امیرمحمد صبر کرد دوستش بیرون نیامد و خبری از 
او نشد. چند لحظه بعد امیرمحمد که نگران دوست 
صمیمی اش بــود لباس هایش را درآورد و گوشــی 
موبایلش را کنار لباس ها گذاشت و برای نجات جان 
دوستش داخل کانال آب پرید. او نمی توانست غرق 
شدن دوستش را ببیند و شروع به جست وجو در کانال 
کرد. آب کانال گل آلود بــود و پیدا کردن ایلیا در آن 
وضعیت کار دشواری بود. اما امیرمحمد به هرقیمتی 
که شده توانست دوســتش را پیدا کند. پسر نوجوان 
دوســتش را در آغوش گرفت و تالش کرد او را از آب 
بیرون بکشد اما نجات پسری که در حال غرق شدن 
بود، به همین راحتی نبود. در این شرایط هر دو پسر 
دست و پا می زدند و تالش می کردند از شرایطی که 
در آن گرفتار شــده بودند نجات پیدا کنند اما هرچه 

بیشتر تقال می کردند یک گام بیشتر به مرگ نزدیک 
می شدند و بعد از دقایقی دچار سرنوشت تلخی شدند.

دقایقی از این حادثه گذشته بود که با کمک افراد بومی 
منطقه ماجرا به آتش نشانی گزارش شد. وقتی غواصان 
آتش نشــانی به محل حادثه رســیدند هوا به تدریج 
در حال تاریک شــدن بود و در این شرایط عملیات 
جست وجو بی فایده بود اما از صبح روز بعد جست وجو 

برای یافتن 2 پسر غرق شده در کانال آب آغاز شد.

جست وجو در آب گل آلود
امیر مومنی، ســرتیم آب های خروشان هالل احمر 
اســتان گیالن که به عنــوان یکی از اعضــای تیم 
جست وجو در این عملیات حضور داشت در این باره 
به همشهری می گوید: چون این روزها فصل زراعی 
اســت و آب زیادی در کانال آب رها می شود سطح 
آب باال اســت و محلی که این اتفاق در آنجا رخ داده 
عمقی در حــدود 4متر دارد. از طرفــی آب گل آلود 
و کف کانال چسبنده اســت و همین موضوع کار را 
دشــوار می کند. با این حال من و همــکاران غواصم 
جســت وجو را آغاز کردیم تا اینکه ساعتی بعد من 
دستم به چیزی شــبیه موی سر انسان برخورد کرد. 
خوب که دقت کردم متوجه شدم دستم به سر یکی از 
2 پسر نوجوان برخورد کرده است. وقتی زیر آب رفتم 
پیکر بی جان شــان را دیدم که یکدیگر را در آغوش 
گرفته بودند. این نشــان می داد که آنها تا لحظه آخر 

هم با یکدیگر بوده و برای نجات جان یکدیگر تالش 
کرده اند. به ایــن ترتیب بود کــه پیکرهای بی جان 
قربانیان از آب بیرون کشیده و به نیروهای انتظامی 

تحویل داده شد.

بازی با مرگ
این حادثه تلخ در حالــی 2 خانواده را عــزادار کرد 
که بارهــا درباره شــناکردن در مکان هایی مثل این 
کانال آب هشدار داده شده اســت. سیاوش غالمی، 
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان گیالن در 
این باره به همشهری می گوید: در این فصل رودخانه ها 
و کانال های آب کشاورزی پر آب هستند و متأسفانه 
افراد زیادی بــا بی توجهی وارد چنیــن آبگیرهایی 
می شوند و جان شان را به خطر می اندازند. حتی برخی 
ماهیگیران نیز در این مناطق پرخطر شنا می کنند. 
اغلب این افراد هم بومی منطقه هستند و شناکردن 
بلد هستند اما شــنا کردن در کانال آب و رودخانه به 

همین سادگی نیست و کاری بسیار خطرناک است.
او ادامه می دهد: فروکش کردن کرونا و آزاد ســازی  
حریم سواحل از یک ســو و گرم تر شدن هوا از سوی 
دیگر باعث می شــود تا در روزهای آتی وقوع چنین 
حوادثی افزایش پیدا کند. الزم است خانواده ها بیشتر 
مراقب فرزندان شان باشــند و آنها را از شنا کردن در 
مناطقی که ناجیان غریق حضور ندارند بر حذر دارند 
تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم. شنا کردن در 

چنین مکان هایی بازی کردن با مرگ است.

یک مرد واقعی
پیکرهای امیرمحمد و ایلیا عصر روز دوشــنبه از 
آب گرفته شــد و صبح روز سه شنبه آنها به خاک 
سپرده شدند. حاال جای خالی این دو پسر نوجوان 
بیشتر از گذشته در خانه های شان حس می شود. 
پدر امیرمحمد که به جز او حاال یک پســر 9ماهه 
دارد به همشهری می گوید: پسرم یک مرد واقعی 
بود. او حاضر بود برای کمک به دیگران دســت به 
هر کاری بزند و در این حادثه هم برای نجات جان 
دوســتش جان خود را فدا کرد. او ادامه می دهد: 
آنطور که شــاهدان می گویند پســرم قصد شنا 
کردن در کانال آب را نداشــت اما وقتی دوستش 
داخل آب پرید و گرفتار شــد او هــم برای نجات 
جان دوســتش داخل آب رفت و تــا لحظه آخر 
هم با دوستش بود و حتی وقتی پیکرهای شان از 
آب گرفته شد آنها در آغوش یکدیگر بودند. مرد 
داغدار در ادامه می گوید: پسرم پیش از این هم در 
فعالیت های خیرخواهانه حضور داشت. او در طرح 
بهداشتی درمانی شهید سلیمانی برای مبارزه با 
بیماری کرونا و همچنین طرح سمپاشــی مزارع 
کشاورزی حضور داشت. شاید به همین دلیل بود 
که در مراسم خاکسپاری اش افراد زیادی حضور 

پیدا کرده بودند.

صاحب مرغداری هنگام 
تعقیب سارق به داخل 
چاهی 40متری سقوط 
کرد و 2روز تمــام هیچ کــس از او خبر 
نداشــت تا اینکه با تالش آتش نشانان به 

طرز معجزه آسایی از مرگ نجات یافت.
به گزارش همشهری، عصر شنبه صاحب 
یک مرغداری در حوالــی پارک جنگلی 
شــهید باهنر شهرســتان اراک سرگرم 
انجام کارهایش بود کــه متوجه مردی 
غریبه بیرون از مرغداری شد. او کمی  بعد 
متوجه شد که مرد غریبه با عکس العملی 
سریع دوربین مرغداری را سرقت کرد و به 
سرعت به بیرون از مرغداری دوید تا مانع 
فرار سارق شود. مرد سارق اما به محض 
دیدن صاحب 50ساله مرغداری پا به فرار 
گذاشت و مالباخته نیز درحالی که فریاد 

می زد:»دزد، دزد«  به تعقیب او پرداخت.

سقوط به چاه 
منطقه ای که مرغداری در آنجا راه اندازی 
شــده بود از قدیم پر بود از چاه  و قنات. 
چاه هایی متروکه  که روی برخی از آنها 
را برگ و شــاخه های درختان پوشانده 
بود. مرد 50ساله به تنها چیزی که فکر 
می کرد به دام انداختــن دزد دوربین 
بود و درحالی که به دنبــال او می دوید، 

پایش را روی دهانه پوشیده شده یکی 
از همین چاه ها گذاشت و به داخل آن 
ســقوط کرد. عمق چاه حدود 40متر 
بود و بعضی از چوب هایی که داخل آن 
افتاده بود نوک تیز و به حالت عمودی 
در ته چاه قرار داشــتند و مرد 50ساله 
به طــرزی معجزه آســا در کنار همین 
چوب ها فرود آمد و بــه این ترتیب در 

اعماق چاه گرفتار شد.

مرد گمشده
هوا رو به تاریکی می رفت و مرد میانسال 
هر چه فریاد زده بود، کســی صدایش 
را نشــنیده بود. او خوب می دانست که 
در آن ســاعت از روز افراد کمی از آنجا 
عبور می کنند و به همین دلیل بهترین 
کار، حفظ کردن انرژی اش بود. از سوی 
دیگر و با تاریک شدن هوا، خانواده این 
مرد کــه از غیبت او نگران شــده بودند 
برای پیدا کردنش به تکاپو افتادند. آنها 
در ابتدا راهی مرغداری شــدند اما اثری 
از وی پیدا نکردند. همســر این مرد که 
مطمئن بود اتفاق شومی برای او رخ داده، 
همه جا را به دنبال وی گشت اما اثری از 
او به دســت نیاورد. این زن حتی راهی 
بیمارستان ها نیز شــد اما همه تالشش 
برای پیدا کردن مرد 50ساله بی نتیجه 

ماند. در این شــرایط بود که ماجرا را به 
پلیس نیز اطالع داد و جست وجو برای 

پیدا کردن مرد گمشده شروع شد.

48ساعت بعد 
2روز از سقوط صاحب مرغداری به چاه 
40متری گذشــته بود. همسرش که در 
همه این مدت به دنبال او می گشت، ظهر 
دوشنبه تصمیم گرفت اطراف مرغداری 
را جســت وجو کند تا شــاید اثــری از 
شوهرش به دست آورد. او شروع به گشتن 
در زمین هــای اطراف مرغــداری کرد و 
همینطور که جلو می رفت صدای ضعیف 
ناله ای را شــنید. صدا از ســمت چاهی 
می آمد که در آن حوالی بود. زن سراسیمه 
به ســمت چاه رفت و وقتی به دهانه آن 
رسید مطمئن شد که صدای ناله از داخل 
چاه می آید. او که مطمئن شده بود فردی 
داخل چاه افتاده به سراغ پاکبانانی رفت 
که در پارک جنگلی مشغول کار بودند و 
از آنها کمک خواست. پاکبانان به سرعت 
خودشــان را به دهانه چاه رســاندند و 
چندین بار اسم مرد گمشده را فریاد زدند و 
مطمئن شدند کسی که داخل چاه گرفتار 
شده همان مرد گمشده اســت. در این 
شرایط ماجرا به آتش نشانی گزارش شد 
و دقایقی بعد تیم های نجات ایستگاه های 

یک و دو آتش نشــانی اراک راهی محل 
حادثه شدند.

یک معجزه 
مدیــر  اجاقــی،  سیدســیف الدین 
روابط عمومــی آتش نشــانی اراک در 
گفت وگو با همشــهری می گوید: وقتی 
آتش نشــانان به محل حادثه رســیدند، 
عملیات نجات مرد 50ســاله را شــروع 
کردنــد. بــا توجه بــه عمق زیــاد چاه 
احتمال می رفت که مرد گمشــده دچار 
جراحت های شدیدی شده باشد. در این 
شرایط سه پایه ای بر باالی دهانه چاه قرار 
داده شــد و با توجه به حساسیت باالی 
عملیات، مدیر منطقه یک آتش نشــانی 
شــخصا با تجهیزات تخصصــی امداد و 

نجات، وارد چاه شد.
اجاقی ادامه می دهد: به علت سست بودن 
دهانه و وجود زیاد شــاخه های چوب در 
داخل چاه این عملیات بیش از 2ساعت به 
طول انجامید اما در پایان آن، امدادگران 
با یک معجزه روبه رو شدند. هر چند عمق 
چاه 40متر بود و تعدادی از چوب هایی که 
داخل آن افتاده بودند نوک تیز و به حالت 
عمودی بودند اما مرد 50ســاله به طرز 
شگفت آوری به گوشه چاه سقوط کرده و 
از مرگ حتمی نجات یافته بود. او فقط از 
ناحیه دست و پا دچار مصدومیت جزئی 
شده بود که خوشبختانه پس از گذشت 2 
روز به سالمت از چاه بیرون آورده شد و در 
اختیار اورژانس قرار گرفت و برای درمان 

مقدماتی به بیمارستان منتقل شد.

پسر نوجوان برای نجات جان دوستش که در حال غرق شدن بود تالش کرد اما خودش هم جان باخت 

مرد 50ساله هنگام تعقیب سارق به عمق چاه 40متری سقوط کرد

پسر نوجوان براي سرقت گوشي دست به جنایت زد 

گزارش

آتش نشانی

دادسرا

تحقیقــات پلیســي در پرونــده قتل 
مردي جوان که بــه دام دزدان موبایل 
قاپ گرفتار شده بود، با اعترافات عامل 

جنایت پایان یافت. 
به گزارش همشهري، شــامگاه 21 بهمن سال گذشته 
گزارش قتل مردي 24 ســاله به پلیــس پایتخت اعالم 
شد. این مرد زماني که برادرزاده 8 ساله اش را براي تفریح 
به پارک برده بود به دام دو سارق کم سن و سال گرفتار 
شده بود که قصد سرقت گوشي موبایلش را داشتند. اما 
مرد جوان در برابر آنها مقاومت کرده و همین به قیمت 
جانش تمام شده بود. به گفته شــاهدان، یکي از دزدان 
با چاقو ضربه اي به این مرد زد و پس از ســرقت  موبایل 
او به همراه همدســتش گریخت. با مــرگ مرد جوان، 
تیمي از کارآگاهان جنایي به دســتور قاضي محمدرضا 
صاحب جمعي، بازپرس ویژه قتل تهران، تحقیقات براي 
بازداشت دزدان را آغاز کردند. آنها در جریان ردیابي هاي 
تخصصي به زني جوان رسیدند که گوشي سرقت شده را 
در اختیار داشت. این زن که ســهیال نام دارد دستگیر و 
معلوم شد که او عضو یک باند سرقت است. زن جوان در 
بازجویي ها گفت: نقش من در باند این است که به عنوان 
پرســتار یا نظافتچي وارد خانه مردان پولدار در شمال 

تهران مي شــوم. بعد اطالعات کاملي از وضعیت خانه و 
محل نگهداری پول و وســایل با ارزش را به دست آورده 
و در اختیار اعضاي دیگر باند قــرار مي دهم. آنها هم در 
فرصتي مناسب قدم در خانه مورد نظر گذاشته و دست 
به سرقت مي زنند.  سهیال اما مدعي شد که از مسروقه 
بودن گوشي مقتول که در اختیار او بوده خبر نداشته و 
آن را از پسرش هدیه گرفته است. در ادامه ماموران پسر 
او را دستگیر کردند اما وي نیز مدعي شد که گوشي را از 
یکي از دوستانش گرفته است.  ماموران با پیگیري ماجرا 
در نهایت به نوجواني 17 ساله به نام حفیظ رسیدند که 
تبعه افغانستان است. او در یک عملیات ضربتي دستگیر 
شد اما در بازجویي هاي اولیه خودش را بیگناه دانست و 
گفت: یک روز داشتم از خیابان عبور می کردم که گوشی 
مورد نظررا دیدم که گوشه اي افتاده و آن را برداشتم و از 
ماجرای قتل بی خبر هستم. اگرچه حفیظ ادعا مي کرد 
گوشي را پیدا کرده اما در ادامه شواهدي به دست آمد که 
نشــان مي داد حفیظ روز حادثه در پارک حضور داشته 
است. از سوي دیگر شاهدان سرقت مرگبار نیز با دیدن 
وي تایید کردند که او همان فردي اســت که به مقتول 
چاقو زده است. در این شرایط پســر نوجوان به سرقت 
مرگبار اعتراف کرد و گفت: روز حادثه با دوستم که او هم، 

گوشي مقتول،پليس را به قاتل رساند
هم سن و سال خودم بود به پارک رفتم. در آنجا 

با یکدیگر مواد مصرف کردیم و بعد چشممان 
به مقتول افتاد. او به همراه پســر بچه اي به 
پارک آمده بود. پســر بچه به سمت زمین 
بازي رفت و مقتول روي صندلي نشسته و 
سرش با گوشي موبایلش گرم بود. ما هم 
تحت تاثیر مواد تصمیم گرفتیم مقتول 
را اذیت کنیم و ســر به سرش بگذاریم. 
هدفمان تفریح و سرگرمي بود و به هیچ 
عنوان قصد سرقت نداشــتیم. اما او با 
لحن بدي با ما صحبت کرد و باعث شد 
عصباني شویم. براي اینکه او را اذیت کنیم 

گوشي موبایلش را از دستش قاپیدیم و او 
هم به جدال با ما پرداخت تــا موبایلش را 

از ما بگیرد. من چاقــو همراهم بود که براي 
ترساندن او چاقو را به سمتش گرفتم و زماني 
که او در جدال با من بود و مي خواست موبایلش 
را پس بگیرد ناگهان چاقو به قلبش برخورد کرد. 
وي ادامه داد: پس از آنکه او خون آلود روي زمین 
افتاد، ما از ترسمان فرار کردیم و گوشي موبایلش 
را به مبلغ 20 هزارتومان فروختیم که در نهایت لو 

رفتیم و دستگیر شدیم. 
با اعتــراف این متهم نوجوان، همدســت وي نیز 
دستگیر شــد و پرونده این دو ســارق جنایتکار 

براي انجام تحقیقات بیشتر و شناسایي جرایم 
احتمالي دیگر به دادگاه اطفال فرستاده شد. 

امیر محمد یکی از قربانیان

حسین درخشان؛ مدیر مرکز کنترلیادداشت
و هماهنگی عملیات هالل احمر
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روزنامه فایننشال تایمز ]انگلیس[

خط و نشان پوتین برای ناتو
فایننشال تایمز نوشته که واکنش والدیمیر پوتین به درخواست 
رسمی فنالند و سوئد برای پیوستن به ناتو نشان می دهد که 
مســکو مخالفت چندانی با اصل این اتفاق ندارد اما با حضور 
نیروهای خارجی در  این دو کشور مخالف است. روسیه تهدید 
کرده که اگر این دو کشور میزبان پایگاه های نظامی کشورهای 
خارجی شوند، واکنش تندی نشان خواهد داد. سوئد و فنالند 
پیش از این اعالم کرده اند که برای ورود نیروهای خارجی به 
خاک خود هیچ برنامه ای ندارند. فایننشــال تایمز نوشته که 
به نظر می رسد پوتین تصمیم گرفته با یک فنالند و یک سوئد 

عضو ناتو، مسیر همزیستی را در پیش بگیرد.

شوک قرنطینه به اقتصاد چین
 حدود 7هفته قرنطینه گسترده در شهرهای بزرگ چین،  اقتصاد این کشور را دچار چنان رکودی کرده 

که پس لرزه های آن در آمریکا و اروپا هم احساس شده است

 انتخابات لبنان؛
 ائتالف حزب اهلل در صدر

با اعالم نتایج نهایی انتخابات پارلمانی لبنان، ائتالف شیعیان 
به رهبری حزب اهلل بیشترین کرسی ها را از آن خود کردند، 
اما اکثریت مطلق خود را از دست دادند. وزارت کشور لبنان 
با گذشت 2روز و پایان شــمارش آرا در 15حوزه انتخابیه، 
نتایج نهایی را دیروز اعالم کرد. بررسی نتایج به دست آمده 
نشان می دهد که هیچ جناحی قادر به کسب اکثریت مطلق 
کرسی های پارلمان نشده است؛ اتفاقی که به اعتقاد بسیاری 
از تحلیلگران، می تواند بار دیگر لبنان را وارد یک دوره جدید 

از بن بست سیاسی کند.
براســاس نتایج اعالم شــده، ائتالف 8مارس متشــکل از 
حزب اهلل، جنبش شیعی امل و جریان آزاد ملی )مسیحی( 
62کرســی از مجموع 128کرســی پارلمان را به دســت 
آورده اند. این تعداد، پایین تر از حدنصاب 65کرســی است 
و برای حفظ اکثریت پارلمان کافی نیست. ائتالف حزب اهلل 
در انتخابات سال 2018 موفق شد 71کرسی را از آن خود 

کند و یک اکثریت مطلق به دست آورد.
مهم ترین حزب مخالــف حزب اهلل یعنی حزب مســیحی 
»نیروهای لبنانی« به رهبری سمیر جعجع اندکی موقعیت 
خود را در پارلمان بهبود بخشید، اما تعداد کرسی هایش از 
20کرسی فراتر نرفت. جعجع متحد اصلی عربستان سعودی 
در لبنان است و در شــرایطی که رفیق حریری انتخابات را 
ترک کرده بود به عنوان دشــمن اصلی حزب اهلل شــناخته 

می شد.

در انتخابات سراســری لبنان 3میلیــون و 7۴6 هزار نفر 
از مردم هم حق رأی داشــتند. میزان مشــارکت کمتر از 
۴0درصد اعالم شده است؛ اتفاقی که نشان می دهد بخش 
بزرگــی از جامعه لبنــان از ایجاد تغییرات در این کشــور 
ناامید شده اند. در سایه اختالفات عمیق سیاسی در لبنان، 
دولت هایی که یکی پس از دیگری اداره امور را در دســت 
گرفته اند، از ارائه ابتدایی ترین خدمات به مردم و جامعه هم 
ناتوان بوده اند. اقتصاد این کشور طی سال های اخیر دچار 
فروپاشی شده و طبق آمار ســازمان ملل، حدود سه چهارم 
جمعیت 6میلیونــی آن اکنون در فقر زندگــی می کنند. 
وضعیت وخیم اقتصادی، برخــی از لبنانی ها را به ترک این 
کشور و مهاجرت غیرقانونی به اروپا ترغیب کرده است. در 
تابستان سال 2020، بندر بیروت شاهد انفجاری هولناک 
بود که قلب لبنان را به لرزه درآورد. 215نفر کشته و هزاران 
نفر زخمی شدند. ســاختمان ها در منطقه بزرگی از اطراف 
بندر تخریب شــدند تا انفجار بیروت به نمــاد ناکارآمدی 
انباشــته دولت لبنان تبدیل شــود. مقصران حادثه انفجار 
بیروت که بر اثر انبار شــدن مواد شــیمیایی رخ داد، هنوز 
معرفی نشــده اند و دادگاه در یک بن بست سیاسی مختل 
شــده اســت. نتایج این انتخابات به نوعی منعکس کننده 
خشم گســترده مردم لبنان از عملکرد احزاب سیاسی این 
کشور اســت. با این همه، برگزاری انتخابات برای لبنانی ها 
ضروری بود؛ چراکه یکی  از پیش شرط ها برای کمک مالی 
حیاتی صندوق بین المللی پول به این کشور درنظر گرفته 

شده است.
کرسی های پارلمان لبنان طبق قانون مصوب سال 2018، 
براساس »نســبیت« ابتدا میان مسلمانان و مسیحیان )هر 
کدام 6۴کرسی( و ســپس میان 18فرقه مذهبی براساس 
جمعیت شان تقســیم می شــود. فرقه های مذهبی اصلی 
شامل ســنی ها، شــیعیان، دروزی ها، علوی ها، مارونی ها، 
کاتولیک های رومی، ارتدوکس هــای یونانی، انجیلی های 
ارمنی، کاتولیک های ارمنی و ارتدوکس های ارمنی است. 
انتخابات پارلمانی لبنان در ســال 2009براســاس قانون 
اکثریت برگزار شد که طبق آن هر نامزدی که بیشترین آرا 
را به دست آورده بود به پارلمان راه می یافت. طبق این قانون، 
اقلیت های مذهبی در پارلمان غایب بودند و هیچ نماینده ای 
نداشــتند. این در حالی اســت که قانون نســبیت فرصت 
بیشتری به اقلیت جهت شــرکت در انتخابات و پیروزی در 
آن می دهد. از مجموع 6۴کرســی مسلمانان، 27کرسی به 
شیعیان و 27کرسی به اهل سنت، 8کرسی به دروزی ها و 
2کرسی به علوی ها اختصاص یافته است. در انتخابات روز 
یکشنبه، مجموع 103لیســت انتخاباتی متشکل از هزار و 

۴۴نامزد رقابت کردند.
همزمان در تحولی بی ســابقه دست کم 13نامزد مستقل یا 
اصالح طلب به پارلمان لبنان راه پیدا کردند. شبکه الجزیره 
تعداد این نمایندگان را 16نفر گزارش کرده است. در مجلس 
قبلی تنها یک نماینده مســتقل حضور داشــت. این نتایج 
نشان دهنده کاهش اعتماد عمومی به سیاستمداران قدیمی 

است که همواره قدرت را در لبنان به دست داشته اند.
یکی از مهم ترین وظایفی کــه پارلمان لبنان بر عهده دارد، 
انتخاب رئیس جمهور و نخســت وزیر اســت. طبق قانون 
اساسی، کرسی ریاست جمهوری متعلق به مسیحیان، کرسی 
نخست وزیری متعلق به ســنی ها و کرسی ریاست پارلمان 
متعلق به شیعیان است. ریاست پارلمان لبنان از سال 1992 
بدین ســو در اختیار نبیه بری، رئیس جنبش امل و متحد 
حزب اهلل بوده است. رئیس جمهور با دوسوم آرای نمایندگان 
پارلمان برای یک دوره 6ســاله انتخاب می شود. همچنین 
رئیس جمهور پس از مشورت با نمایندگان و براساس معرفی 
اکثریت نصف به عالوه یک نمایندگان، نخست وزیر را معرفی 

و مکلف به تشکیل کابینه می کند.

 سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه

 در مذاکــرات بــا اوکراینی هــا در ترکیه، 
صحبت هایــی دربــاره احتمــال دیــدار 
سران روســیه و اوکراین مطرح شد اما 
با گذشــت زمان و تشــدید درگیری ها، 
اختالفــات دو طــرف شــدت گرفــت. 
مــا اطالعاتــی داریــم مبنــی بــر اینکــه 
واشنگتن و به ویژه لندن در حال هدایت 
مذاکره کننــدگان اوکراینــی و تنظیــم 
کردن قدرت آزادی مانور آنها هستند. 
غــرب در تــالش بــرای طوالنــی کــردن 

بحران اوکراین است. )اسپوتنیک(

رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه

ترکیه مخالف عضویت سوئد و فنالند 
در ناتو است. این دو کشور به پایگاهی 
بــرای ســازمان های تروریســتی ماننــد 
حــزب کارگــران کردســتان )پ ک ک( 
و واحدهــای مدافــع خلــق در ســوریه 
تبدیل شده اند. حتی در پارلمان سوئد 
هم تروریست ها حضور دارند. فنالند 
و سوئد به افرادی پناهندگی می دهند 
که با این گروه های تروریســتی مرتبط 

هستند. )رویترز(

نقل قول  جهان نما

کیوسک

موج اخیر کرونــا در چین و اجرای 
سیاســت »کووید-صفــر« در 
شهرهای بزرگ، رشــد اقتصادی 
این کشــور را به کمترین میزان خود رسانده است؛ 
رویدادی که عالوه بر چین، اقتصــاد جهانی را هم 
تحت تأثیر خود قرار داده و عالوه بر مختل ساختن 
زنجیره تامین و تولید در جهان، ســود شرکت های 
خارجی مســتقر در چین را هم کاهش داده است. 
براســاس داده های رســمی مرکز آمــار چین که 
روز دوشنبه منتشر شــد، میزان تولیدات صنعتی 
این کشور در ماه گذشته، نســبت به ماه مشابه در 
سال گذشــته 36.3درصد کاهش داشــته است. 
خاموش شدن موتور اقتصاد چین به واسطه اجرای 
طوالنی مدت و سختگیرانه استراتژی کووید-صفر در 
بزرگ ترین کانون های مولد اقتصادی چین ازجمله 
شانگهای، شنژن و جیلین بر نرخ خرده فروشی، بازار 
مسکن و بازار خودرو هم تأثیر گذاشته است. طبق 
این اســتراتژی، در هر منطقه ای کــه حتی تعداد 
معدودی مورد ابتال به کرونا شناسایی شود، قرنطینه 
سراسری اجرا و از همه ساکنان منطقه تست کرونا 

گرفته می شود.

آمارهای منفی اقتصادی
رکود در بازارهــای چین به حدی رســیده که در 
شانگهای طی یک ماه گذشــته هیچ خودرویی به 
فروش نرسیده است. شانگهای، بزرگ ترین کالنشهر 
چین با جمعیتی برابر با 25میلیون نفر طی 7هفته 
اخیر تحت قرنطینه و منع تردد شــدید بوده است. 
مجموع میزان فــروش خودرو در سرتاســر چین 
هم طی ماه گذشته کاهشــی ۴6درصدی را تجربه 
کرده که به گفته اتحادیه تولید کنندگان خودروی 
 چین، بدترین نــرخ فروش طی یک دهه گذشــته

به شمار می رود.
ضربه مهلک قرنطینه های گســترده در شهرهای 
بزرگــی نظیر شــانگهای عــالوه بر بــازار خودرو 
بر بازارهای مســکن و خرده فروشــی هم به شدت 
احساس شده اســت. میزان خرده فروشی در چین 
در ماه گذشــته به نسبت یک ســال قبل کاهشی 
11درصدی را تجربه کرده اســت. همزمان، تعداد 
معامالت مســکن هم در ماه گذشته، شاهد کاهش 
50درصدی بوده است. اگرچه قرنطینه های گسترده 
در رکود بازار مسکن نقشی اساسی داشته، اما اقدام 
اخیر دولت چین بــرای مهار ســفته بازی در بازار 
مسکن هم بر کاهش قیمت ها تأثیرگذار بوده است. 
از آنجایی که بخش ساخت وساز در رشد اقتصادی 
چین نقشی حیاتی بازی می کند، رکود اخیر بر بازار 
کار هم تأثیرگذار بوده و نــرخ بیکاری در چین را به 
6درصد رسانده است. این رقم باالترین نرخ بیکاری 
چین از ابتدای ســال 2020یعنی آغاز بحران کرونا 

به شمار می رود.

تبعات اقتصادی برای جهان
آثار منفی منع تردد و قرنطینه ســختگیرانه در 
شــهرهای بزرگ چین تنها محــدود به اقتصاد 
این کشور نبوده و کشــورهای دیگر جهان را هم 
تحت تأثیر قرار داده است. باوجود آنکه بزرگ ترین 
بندرگاه شــانگهای در تقالست تا فعالیت روزانه 
خود را حفظ کند، اما درحال حاضر شرکت های 
زیــادی در آلمان و دیگر کشــورهای اروپایی از 
کمبود تجهیزات و مواد خام و کاالهای واسطه ای 
برای آماده ســازی  ســفارش های خود شکایت 

دارند. 
به گفته متخصصان، میزان صادرات از این بندر 
۴0درصد کاهش داشته و کشــتی های زیادی 
در این بندر در انتظــار تخلیه بار یــا بارگیری 
متوقف شــده اند، اما این بحران تنها محدود به 
بندر شــانگهای نیست. در اواســط ماه گذشته 
میالدی حجم کانتینر های باری که به 8بندرگاه 
بزرگ چین وارد شده اند، نسبت به سال گذشته 
6درصد کاهش داشته است. وزارت اقتصاد آلمان 
هشدار داده که تداوم قرنطینه در شهرهای مهم 
چین می تواند به تشدید رکود اقتصادی در جهان 
منجر شــود. کارخانه های بزرگــی مانند تویوتا 
و فولکس واگن به مــدت 2هفته خط تولید را در 
کارخانه های خود تعطیل کردند. اگرچه اکنون 
روند تولید در این کارخانه ها از سر گرفته شده 
است، اما مختل شــدن زنجیره تامین، تولید را 
کند کرده و ممکن اســت در نهایت به افزایش 

قیمت خودرو در بازارهای جهانی بینجامد.

دالیل رکود
اقتصاد دانان مقصــر اصلی رکود اقتصــاد چین را 
مقررات سختگیرانه قرنطینه و منع تردد می دانند. 
گفته می شــود اســتراتژی کووید-صفر چین که 
تاکنون صدها میلیون نفر را در خانه هایشان محبوس 
کرده، سختگیرانه ترین نوع محدودیت کرونایی در 
سرتاسر جهان است که به واسطه آن زنجیره تولید 
و تامین چین و در نتیجه سرتاسر جهان مختل شده 
اســت. همزمان تعدادی از کشورهای جنوب شرق 
آســیا از مرحله بهبود اقتصادی وارد مرحله توسعه 
تولید شــده اند و با پر کردن جــای خالی صادرات 
چین، مشــتریان این کشور را به ســوی خود جلب 
کرده اند. در ســویی دیگر، کاهش تقاضای جهانی 
تحت تأثیر افزایش نرخ تورم به ویژه در اروپا و آمریکا 
بحران اقتصادی چین را تشدید کرده است. درواقع 
شــدیدترین کاهش تقاضا برای کاالهای چینی در 
اروپا و آمریکا رخ داده اســت؛ زیرا افزایش نرخ تورم 

فشار زیادی به درآمد خانوارها وارد کرده است.
صادرات چین روندی کاهشی به خود گرفته است. 
رشــد صادرات در ماه گذشــته در این کشــور به 
3.9درصد رسیده که ضعیف ترین نرخ رشد صادرات 
از نیمه سال 2020تا کنون به شمار می رود. میزان 
صادرات دالری چین هم کاهشی 1۴.7درصدی را 
تجربه کرده است. از سویی دیگر واردات هم در چین 
راکد بوده است. واردات در ماه گذشته در شرایطی 
که محدودیت ها میزان تقاضــای داخلی را کاهش 
داده بود، هیچ رشدی نداشته است. میزان صادرات 
چین به روسیه هم با کاهش قابل توجه 26درصدی 

مواجه شــده، امــا واردات چیــن، از این کشــور 
56.6درصد افزایش یافته اســت. چین بزرگ ترین 
مشتری نفت، گاز و کاالهای کشاورزی روسیه و یکی 
از اصلی ترین شرکای تجاری این کشور پس از اعمال 

تحریم های غرب به شمار می رود.

آن روی سکه رکود
با این همه امیدواری هایی برای بهبود وضعیت در 
چین وجــود دارد. مقامات محلــی به تازگی اعالم 
کرده اند که شــیوع ویروس در بخش های وسیعی 
از شــهرهای بزرگ چین ازجمله شانگهای متوقف 
شده و از این رو بسیاری از محدودیت ها از ابتدای ماه 
آینده میالدی )2هفته دیگر( برداشته خواهند شد؛ 
از این رو کارشناسان باور دارند اگرچه سیاست های 
سختگیرانه دولت چین طی بیش از یک ماه گذشته 
اقتصاد این کشور را مختل ســاخته، اما تأثیر این 
اختالل موقتی بوده و به زودی همه  چیز به وضعیت 
عادی بازخواهد گشــت. همزمــان چین در تالش 
اســت باوجود قرنطینه وســیع و محدودیت های 
شــدید، هدف رشــد 5.5درصدی اقتصاد خود در 
سال 2022را محقق کند. این تصمیم در وضعیتی 
اتخاذشده که بانک های ســرمایه گذاری خارجی 
پیش بینی کرده اند رشــد اقتصادی امسال چین به 
پایین تر از هدف 5.5 درصد خواهد رسید و روی 3تا 
۴.5درصد قرار خواهد گرفت و این به آن معناست 
که چین در تــالش برای محقق ســاختن اهداف 
رشــد اقتصادی خود، زیر بار بدهی های بیشتری 

خواهد رفت.

گزارش

اروپا

نخست وزیر جدید فرانسه معرفی شد

در پی استعفای ژان کاستکس، 
امانوئل مکــرون خانم الیزابت 
بورن را به عنوان نخســت وزیر 
جدید فرانســه معرفی کرد. این نخستین بار 
طی 30سال گذشته اســت که یک زن پست 
نخست وزیری فرانســه را در دست می گیرد. 
ژان کاستکس طبق ســنت دیرینه در فرانسه 
استعفا داده است. در این کشور رسم این است 
که پس از هــر انتخابات ریاســت جمهوری، 
نخســت وزیر و دیگر اعضای کابینه اســتعفا 
می دهند. 2ســال پیش انتصاب کاســتکس 
61ساله به نخســت وزیری تعجب بسیاری از 

ناظران را برانگیخت، زیرا او آن زمان بخشدار 
یک منطقه کوچک در پیرنه بــود. البته او در 
دوران ریاست جمهوری سارکوزی پست های 
مهم تری داشت. شاید به همین دلیل توانست 
بــدون هیاهــو، رئیس جمهور را در 2 ســال 

پردردسر در سایه کرونا همراهی کند.
با اســتعفای کاســتکس تمام اعضای کابینه 
برکنار می شوند و راه را برای تشکیل یک کابینه 
جدید باز می کنند. الیزابت بــورن، در کابینه 
کاســتکس، وزیر کار بود. در تاریخ فرانسه این 
دومین بار اســت که یک زن ریاست کابینه را 

به عهده می گیرد.
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کیگوما: جيمز هنری، مارگير 60ساله مشهور تانزانيا كه 
پس از گرفتن مارهای سمی آنها را می كشت، سرانجام 
مورد گزش یکی از این مار ها قرار گرفت و جان باخت. به 
گزارش یورونيوز، او یک جفت مار در یک روستا گرفت 
و یکی از آنها را كشت اما بالفاصله قربانی نيش مار دوم 
شد. جيمز مانياما، دستيار كميسر پليس می گوید كه مار 
به سوی هنری هجوم برد و انگشت و دهان او را گاز گرفت. 
هنری بالفاصله به یک مركز پزشکی محلی منتقل شد و 
در آنجا با پادزهر تحت درمان قرار گرفت اما حين درمان 
فوت كرد. پرشــمارترین مار كبرا كــه در تانزانيا یافت 
می شــود، مار كبرای مصری است كه در بيشتر مناطق 
آفریقا زندگی می كند. این یکی از ســمی ترین مارهای 
آفریقاســت كه درصورت گزیدن یک فرد سم او عمدتا 
وارد سيستم عصبی می شود و در عرض چند دقيقه باعث 
می شود تا قلب عمال فلج شود. قربانی ممکن است ظرف 

30دقيقه پس از گزش از تنفس باز ایستد.

داستانیکشخصویکشهر

خز مصنوعی جايگزين خز خرس

لندن: دولت بریتانيــا در فاصله ســال های 2014 و 2019 
بيش از یک ميليون پوند خــرج كاله هایی از جنس خز خرس 
كرده است و این خبر در حالی توســط رویترز منتشر شد كه 
محققان از كاهش شمار خرس های جهان و كيفيت مناسب 
خز های مصنوعی برای كاله محافظان این كشور خبر می دهند. 
آزمایش های متخصص مستقل نشــان داد كه خز مصنوعی 
بادوام تر، راحت تر و پایدارتر اســت و سریع تر خشک می شود 
و بنابرایــن هيچ نيازی به خرید خز پوســت خرس نيســت. 
ظرف چند هفته گذشته اســتفاده دولت بریتانيا از خز واقعی 
خرس برای لباس ارتش، جنجالی بزرگ به پا كرده است؛ زیرا 
منتقدان مدعی شده اند كه آزمایش های جدید ثابت می كند 
كه منســوجات مصنوعی كه دولت رد كرده است، از پوست 
خرس كارایی بهتری دارند. وزارت دفاع بریتانيا مدت هاست 
 )Ecopel( »كه اصرار دارد پوست مصنوعی موسوم به »اكوپل
جایگزین مناسبی برای خز خرس های سياه كانادایی كه برای 
استفاده در ساختن كاله های محافظان ملکه كشته می شوند، 
نيســت. اما به گزارش پتا حاال آزمایش های یک اهل فن در 
عرصه منسوجات )fabric technologist( نشان داده است كه 
كارایی اكوپل نه تنها به خوبی پوست خرس است، بلکه نتایج 

بهتری در چندین زمينه به دست می دهد.

تساوی حقوق موزيسین و مرکل
 

تهران: ولفگانگ ونگنروت، رهبر اركستر آلمانی كه طی تعطيالت 
عيد فطر به مدت 3شب به همراه اركستر سمفونيک تهران به روی 
صحنه رفت، در گفت وگویی با ایسنا درباره راهکارهایی صحبت كرد 
كه می توان برای بهبود وضعيت اركستر ســمفونيک تهران به كار 
گرفت. اما این اصل و تمام ماجرا نبود. در ميانه این گفت وگو متوجه 
می شویم كه حقوق این موزیسين و آنگال مركل طی این چندساله 
رقمی نزدیک به هم بوده اســت. موردی كه شــاید توجه بسياری 
از موزیســين های این مرز و بوم را به خود جلب كند. این هنرمند 
می گوید: یک نماینده پارلمان آلمان شاید حقوقی برابر 9هزار یورو 
دریافت كند و این در حالی است كه نوازندگان اركستر فيالرمونيک 
برلين درآمدی باالتر دارند؛ درواقع یک نوازنده حرفه ای در اركستر 
فيالرمونيک برلين حقوقی چون آنگال مركل دریافت می كند؛ البته 
باید درنظر گرفت كه با توجه به سطح باالی این نوازندگان، تقاضای 
حضور و فعاليت آنها در پروژه های مختلف وجود دارد و مدام از آنها 
درخواست می شود كه در پروژه های مختلف حضور داشته باشند كه 

این امر در ثروتمند بودن آنها اثرگذار است.

در دنیايی کــه در ابعــاد مختلف جای 
بدلیجات اســت از رفتار های ساختگی 
گرفته تا پروفايل بزك کرده در شبکه های 
اجتماعی و نســخه های کپی شــده در 
ســینما و حتی معماری، »مــوزه« تنها 
جای باقی مانده برای نســخه های  اصل 
است. نســخه هايی که غبار زمان نه تنها 
از اصالت شــان نمی کاهد بلکه تن پوشی 
از کدورتــی لعابیــن و نــاب از جنس 
ماندگاری و بی زمانی به آنها می پوشاند. 
امروز هجدهم می  روز جهانی خانه ابدی 
اين نســخه های اصل يعنی موزه است. 
جايی که با وجود گرانی تمام محصوالت 
خانگی همچنــان آخرين محصول ارزان 
و در عین حال ارزشــمند سبد فرهنگی 
خانوار را تهیه می کند. به خصوص امروز 
که بازديد از موزه ها رايگان است و می توان 
در راهرو های تاريخ قدم زد، بايد وقت را 
غنیمت شمرد. در همین پايتخت خودمان 
چندده خانه موزه البه الی کوچه و خیابان ها 

هست که هنوز نديديم شان.

اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

باالخره »حال خوب« یا 
»مسئولیت اجتماعی« ؟

می دانــی قصه چيســت؛ اینکه 
ســاحت های مختلف، نقش ها و 
وظيفه های مختلفی برای آدمی تعریف و تبيين می كند. اما 
اینها كه گفتم یعنی چه؟ یعنی شما اگر در ساحت خانواده 
باشی، یک نقشی داری و این نقش برای تو وظایفی را تعریف 
می كند. اگر در ســاحت حرفه ای و كسب وكار هم باشی این 
وظایف چيزی دیگر خواهد بود. شاید ساحت خانواده اقتضا 
كند كه مثال مهربانی پيشــه كنی؛ ولی ساحت كسب وكار و 
كار سازمانی، سختگيری باال را اقتضا كند، چراكه مثال در آن 
برهه زمانی، سازمان و شركت و كسب وكار شما در وضعيت 
درستی نيست؛ درحالی كه اگر این وضعيت بحرانی در حوزه 
خانواده باشد، اتفاقا شما باید عطوفت و گذشت بيشتری به 

خرج دهيد.
اینها را گفتم تا به اینجا برسم كه، در وضعيت فعلی، ما وظایف 
مختلفی داریم و این وظيفه ها، ضد  هم نيســتند. متأسفانه 
این جور برداشت می شــود توصيه هایی كه مثال در ساحت 
فردی می شود، با توصيه هایی كه در ساحت اجتماعی می شود 
سازگار نيســت. ولی چرا باید سازگار نباشــد؟ در ساحت 
فردی، شما قدرت اراده دارید و حتی اگر اتفاق های بيرونی 
را نتوانيد كنترل كنيد، قطعا می توانيد و این توان را دارید كه 
واكنش های خودتان به این اتفاق ها را كنترل كنيد. در ساحت 
فردی، شــما این امکان و فرصت را دارید كه اگر در وضعيت 
بحرانی قرار بگيرید، بتوانيد خودتان دست به كار شوید. اما 
شاید این امر در ساحت اجتماعی و در زمانه بروز مشکالت 
اجتماعی، سخت تر و حتی گاهی نشدنی تر به نظر برسد. یعنی 
االن گرانی است؛ شاید ما خيلی سخت بتوانيم كنترلی بر این 
وضعيت داشته باشيم. نهایتا اعتراضی مدنی داشته باشيم یا 
صدای مان را به گوش مسئوالن برسانيم و وقایعی شبيه به 
این. اما شاید اینها هم باعث نشوند كه این مشکالت بيرونی 
حل و فصل شــوند و باید كه زمان بگذرد تــا این معضالت، 

فرایند طبيعی خودشان را طی كنند.
غالبا این روزها وقتی به كســی توصيه می شود كمی آرام تر 
باش، كمی واكنش های خودتان را نســبت به وقایع بيرونی 
كنترل كن و...، طوری برخورد می كنند كه انگار كفر ابليس 
گفته ایــد. درحالی كه این یک توصيه طبيعــی و منطقی و 
علمی است. شما در ساحت اجتماعی می توانيد اعتراض كلی 
و مدنی داشته باشيد، ولی در ساحت فردی دست تان می رسد 
كه خودتان كاری كنيد و حال و روزتان را بهتر كنيد. حاال این 
كاری كه می توانيد انجام دهيد، یا تالش برای كسب روزی 
بيشتر اســت، یا یک تالش روانی برای كنترل جنبه منفی 
اخبار، یا یک سفر كوتاه مدت یا هر كار دیگری. اینها شدنی 
اســت و غالبا نيز می بينيم كه خيلی ها انجامش می دهند. 
یعنی در نهایت اینطور نيست كه منتظر بنشينيم تا ببينيم 
مثال یک معضل بزرگ و سراســری حل می شود یا نه، تا هر 
وقت حل شــد به زندگی عادی مان برگردیم. چنين نبوده و 
چنين نيز هم نخواهد بود، قاعدتا. شما حتی در بغرنج ترین 
وضعيت ممکن مثل گم شدن در جنگل یا فرار از دست یک 
حيوان وحشی یا ورشکســتی مالی كامل و زندانی شدن به 
واسطه تعهدات مالی انجام نداده تان، باید نفس بکشيد، باید 
غذا بخورید، باید خودتان را ریکاوری كنيد و باید هزار و یک 
كار ریز و درشــت دیگر انجام دهيد. آیــا در چنين وضعيت 
بحرانی، همه این كارها از بين می روند؟ پس چطور اســت 
كه در چنين وضعيتی، انتظار داریم كه در ســاحت فردی، 
حركت افراد به ســوی »حال خوب« و »كنترل فشار روانی 
ناشی از اخبار بد« و...، حركتی نادرست است و افراد فقط باید 

دغدغه های اجتماعی داشته باشند؟ 
حقيقت امر این اســت كه »حال خوب« داشتن و دنبال آن 
رفتن، تضادی با »مســئوليت اجتماعی« ما نداشته و ندارد. 
كســانی كه منشــأ این دو امر را به خوبی درک نمی كنند، 
احتماال مرتکب تركيب ســاحت های مختلف شــده اند. هر 
وقت توانســتيم لباس راحتی كه در زمــان حضور در خانه 
به تن می كنيــم را در خيابان و محل كار بــه تن كنيم، آن 
وقت می توانيم »حال خوب« داشتن را، متضاد »مسئوليت 
اجتماعــی« بدانيم. هر چيــزی هم كم اش بد اســت و هم 
زیادش؛ حتی دارو و حتی غــذا و حتی تفریح و حتی »حال 
خوب« و »مسئوليت اجتماعی«. اینکه عده ای دوست دارند و 
عالقه مندند حتی زنده ماندن آدمی را به مسئوليت اجتماعی 
او گره بزنند و ایده های افراطی در این زمينه مطرح می كنند، 
عمال باعث نابودی مســئوليت اجتماعی در افراد می شود. 
به همان نســبت كه گروهی دیگر نيز همه  چيز را در »حال 
خوب« داشتن خالصه می كنند و دراین زمينه، حاضرند از هر 
مسئوليت اجتماعی نيز شانه خالی كنند و غم شان هم نباشد.

حتی در بغرنج ترین شــرایط مثل جنگ و دفــاع از خاک، 
رزمندگان می گویند و می خندنــد و فوتبال بازی می كنند 
و احساسات به خرج می دهند و زندگی عاطفی و احساسی 
خودشــان را دنبال می كنند؛ شــرایط فعلی كه جای خود 
دارد. چه خوب می شــد كه ســاحت هاي مختلف را اشتباه 
نمی گرفتيم و كمی منطقی تر فکــر می كردیم و دارندگان 
حال خوب را به نفع دارندگان مسئوليت اجتماعی و برعکس، 

تحقير نمی كردیم...

عصــر جمعــه ای كــه 
گذشــت خبــر مرگ 
خليفــه بن زایــد آل نهيان، رئيــس امارات 
متحده عربی در حالی مخابره شــد كه برج 
خليفه بيش از خود خليفه در جهان شهرت 
داشته و دارد. برج خليفه به  عنوان بلندترین 
ســازه جهان با بلندای 829متری از ســال 
2010ميالدی همچنان در عرش اســت و 
خود خليفه طی مراســمی ساده آرامگاهش 
با چند مترمکعب خاک فرش شــد. آنگونه 
كه اخبار ســایت های معماری و مهندســی 
جهان نشان می دهد برج سازی همچنان در 
رقابتی نزدیک و نفسگير همچنان ادامه دارد. 
برای نمونه قرار اســت برج جــده به بلندای 
یک كيلومتر ركورد تمامــی برج های دیگر 
را بشــکند. برج جده كه پيــش از این با نام 
برج پادشــاهی)برج المملکه(نيز شــناخته 
می شد آسمانخراشــی 167 طبقه به ارتفاع 
۱٫۰۰۰ متر، با كاربری اداری، تجاری، هتل و 
مسکونی است كه در شهر جده در عربستان 
سعودی ساخته می شــود. پروژه ساخت این 
آسمانخراش ماه آوریل 2013 آغاز شد و قرار 
بود در سال 2020 تکميل و افتتاح شود كه در 
پی دستگيری وليد بن طالل آل سعود )مالک 
كينگدم هولدینگ كمپانی( به همراه رئيس 
هيأت مدیره گروه سعودی بن الدن به دليل 
دســتگيری ها به اتهام فســاد در عربستان 
سعودی در ســال 2017 ناتمام مانده است. 
پروژه احداث این برج در مجموع معادل ۱٫۲۳ 
ميليارد دالر هزینه دربردارد كه این بخش، 
تنها فاز نخست از پروژه ای 20 ميليارد دالری، 
تحت عنوان شهر المملکه است كه در بخش 

شــمالی جده و در كرانه دریای سرخ مستقر 
خواهد شــد. وظيفه جابجایی كسانی كه در 
این بنا سکونت دارند را 59 آسانسور بر عهده 
خواهنــد گرفت. بلند مرتبه ســازی  مختص 
اعراب نيســت و برای نمونه مالزیایی ها هم 
در این زمينه ید طوالیــی دارد. برای نمونه، 
PNB 118یک برج برنامه ریزی شده با ارتفاع 
644متر، 118طبقه اســت كه هم اكنون در 
كواالالمپور در مالزی در دست  ساخت است 
و پس از اتمام آن به دومين ســاختمان بلند 
جهان تبدیل خواهد شد، اما آمریکا بعد از فرو 
ریختن برج های دوقلــوی نيویورک تمایلی 
برای شــركت در این رقابت تنگاتنگ نشان 

نداده است. 

فرهنگ و زندگي

سامان رضایی

عرش تا فرش برج خلیفه

تقويم/ سالروزعدد خبر

مرد همه  چیزدان

ولزی ها، هنرمند، دانشمند، نويسنده، فیلسوف، 
رياضیدان، مورخ، فعــال اجتماعی و کال آدم 
مشهور ديگری جز راسل ندارند. برتراند راسل، 
يکی از پرنفوذترين چهره هــای فکری قرن 
بیستم و شايد پرنفوذترين فیلسوف اين قرن 
بود. بخش اعظم فلسفه معاصر توسط او، به روش 
او، در حمايت از او يا بر ضد  او شکل گرفته است.
پدربزرگ راسل، 2دوره نخست وزير انگلستان 
بود. پدر پدربزرگــش دوك بدفورد، مادرش 
کنتس کاراليل، پدرش ويســکنت امبرلی و 
پدرخوانده اش جان استوارت میل بود. خودش 
هم وقتی 18می 1872 به دنیا آمد، ارل راسل 
سوم شــد؛ نامی که می گفت فقط به درد رزرو 
هتل می خورد. در 3ســالگی مادر و خواهر، 
در 4ســالگی پدر و در 6سالگی پدربزرگش را 
از دســت داد و با مادربزرگش که يک منتس 
اسکاتلندی بود، زندگی کرد. راسل در نوجوانی 
بســیار تنها بود تا اينکه برادرش دستش را 
گذاشت توی دست اقلیدس و رياضیات، پیش 
از اينکه بخواهد خودش را از زندگی خالص کند، 
نجاتش داد. راسل طرفدار حقوق زنان، برابری 
نژادی و سوسیالیســم  و در عین حال دشمن 
کمونیسم، جنگ و سالح های اتمی بود. او در 
سال 1950 به پاس نوشته های مهم و گوناگونش 
در دفاع از ايده آل  های انسانی و آزادی انديشه، 

نوبل ادبیات گرفت.
او تحلیل را قاطی فلســفه کرد، »اتمیســم 
منطقی« و »پارادوکس راسل« و »قضیه قوری« 
را توی فلسفه چپاند و ثابت کرد حقايق رياضی 
مشــتی گزاره های بی اهمیت اند. بعضی ها هم 
در جبهه مخالف او قرار دارند، چون می گويند 
فلســفه را با علم تجربی و منطق خراب کرد، 
اهمیت متافیزيک را کمرنگ کرد و از فلسفه، 
قرائتی ژورنالیســتی ارائه داد. راســل راز 
شادزيستن را درك اين حقیقت می دانست که: 
»جهان بسیار زشت، بسیار زشت و بسیار زشت 
است.«  در 98ســالگی نوشت: »من از زندگی 
خیلی لذت برده ام و آرزو می کنم بتوانم باز هم 

زندگی کنم.« اما در همان سن از آنفلوآنزا مرد.

حافظ

درخِت دوستی بنشان که کاِم دل به بار آرد

نهاِل دشمنی بَرکن که رنج بی شمار آرد

می خواهــم از یک نســبت بگویم؛ نســبتی ميان 
یک شخص و یک شهر با اهالی اش؛ نسبتی كه فصل 
مشتركش، شعر است و موسيقی كه »خيام خوانی« 
نامش نهاده اند. گونه ای لبریــز و لبالب از ضرباهنگ 
پرشور و ریتم دار كه در شــمار انواع موسيقی نواحی 
ایران می گنجد و طی آن، اهالی بوشهر - و مشخصاً 
محله های امامزاده و باغ ماّل - در مجالس بزم و محافل 
طرب بسان عقد و عروسی، حنابندان و ختنه سوران 

و البته اعياد دینی از خيام می خوانند و رباعياتش.
این موســيقی فولکلور كه عمدتاً بــر بداهه گویی و 
بداهه خوانی استوار است و سازهایی كه در آن به كار 
می رود، ادوات بادی مانند فلوت و نی جفتی و آالت 
ضربی مثل تنبک، تمپو و دایره است، فصل مشتركی 

دارد و آن، دم را غنيمت شمردن، غم گذشته و آینده 
را نخوردن، شادزیســتن و نوعی لذت و خوش باشی 
این جهانی اســت. اندیشــه ای كه حکيم نيشابور، 
سرسلســله منادیان آن است و بوشــهری ها به واقع 
ازجمله پيروان آن. مردمی كه هر دم شــان به نشاط 
است و در لحظه زیستن و در حال و حاضر كيفوربودن. 
تفکری كه عمر خيام - كه امروز، 28 اردیبهشت، به 
احتشام و احترامش نام گذاری شده است- در قریب به 
اتفاق رباعی های خود، به این مهم وصيت كرده است.

خيام خوانی بوشــهریان، آرام و مالیم آغاز می شود 
اما نم نم و نرم نــرم، روندی تند و پرشــتاب به خود 
می گيرد و با همراهی حاضــران در جمع كه به وجد 
آمده اند، به اوج شورانگيزی خود می رسد و تازه آن، 
شروع یزله خوانی است كه آن هم، مختص ساكنان 

آن سامان است.
برای نمونــه، رباعی هایی مانند »افســوس كه نامه 
جوانی طی شــد/ وان تازه بهار زندگانی دی شد// آن 

مرغ طرب كه نام او بود شباب/ افسوس ندانم كه كی 
آمد كی شد« یا »افسوس كه سرمایه ز كف بيرون شد/ 
وز دست اجل بسی جگرها خون شد// كس نامد از آن 
جهان كه آرد خبری/ ز احوال مسافران بگوید چون 
شد«، و یا طبع دیگر مانند »...كس نامد از آن جهان 
كه پرسم از وی/ احوال مسافران عالم چون شد؟«، در 
خوانش یکی از خيام خوانــان اینگونه با هم آميخته 
می شود: »افسوس كه عمر ناگهانی طی شد/ وز دست 
اجل بسی جگرها خون شد/ كس نامده زان جهان كه 

پرسم از او/ كی آمد و كی رفت، چرا این چون شد؟«
این همه یعنی همان در آن خوش بودن كه در ميان 
بوميان بوشهر پررنگ است و خيام بسيار از آن گفته 
است و حاال تلفيق این دو، خيام خوانی را ساخته است.

* در نگارش این یادداشت، از مدخل »خيام خوانی« 
به  تحریر مصطفی باباخانی در جلد چهارم دانشنامه 

فرهنگ مردم ایران سود جسته شده است.

شــيوه  زندگــی مــا آدم های 
شهرنشين و مجموعه سنت ها، 
عادات، عقاید، ارزش ها و رفتارهایی كــه در جامعه به آن پایبند 
هستيم، نشانی از فرهنگ شــهروندی ماست. اما نظری منصفانه 
به وضعيت موجود در شــهرها و به طور خاص تهران، ما را با این 
واقعيت آشــنا می كند كه با فرهنگ صحيح و اصيل شهرنشينی 
فاصله ای محسوس داریم. از برخوردهایی كه ميان همسایه های 
یک آپارتمان به وجود می آید تــا بی نظمی هایی كه رانندگان در 
خيابان های شــهر به وجود می آورند، حتی آنچه هنگام استفاده 
از وســایل حمل ونقل عمومی بــا آن مواجه می شــویم، همگی 
از مصادیق بی توجهی بــه حقوق شــهروندی و پایين بودن این 

فرهنگ است.
كارشناسان معتقدند فرهنگ شهروندی هم مانند باقی آموزه ها، 
الزم اســت كه از همان دوران كودكی در انسان نهادینه شود. به 
همين دليل هم مدیركل آموزش های شــهروندی معاونت امور 
اجتماعــی و فرهنگی شــهرداری تهران گفته كــه آموزش های 
شهروندی را در 2 بخش »كودكان و نوجوانان« و »بزرگساالن« در 
موضوعات مختلف برنامه ریزی كرده اند، چرا تغيير رفتار در گروه 
ســنی كودک و نوجوان راحت تر ایجاد می شود. به این ترتيب كه 
با همکاری آموزش و پرورش دوره های مختلف آموزشــی برای 
دانش آموزان درنظر گرفته شــده اســت كه تا قبل از بازگشایی 
مدارس با استفاده از كانالی كه دانش آموزان استفاده می كردند، 
بسياری از آموزش ها ارائه شــده بود و اكنون كه مدارس باز شده 
است هم، از فضای مدرسه برای آموزش های شهروندی استفاده 

می شود.
به هر حال آنچه مسلم اســت اینکه زندگی شهری كنونی نياز به 
قوانين و ارتباطــات خاصی دارد كه نادیده گرفتــن این قوانين، 
می تواند بسياری از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی را در پی 
داشته باشــد. اگر قوانين مربوط به شــهروندان یعنی جلوگيری 
از تخریب اموال عمومی، ایجاد فضا و محله ای ســالم، احســاس 
مســئوليت نســبت به محيط زندگی و كمک به حاكميت قانون 
مدنظر قرار گرفته و رعایت شــود، باعث تقویت اســاس قوانين 
شهروندی و فرهنگ شهرنشينی شــده و از بسياری هزینه های 
گزاف كه مســبب آن ناهنجاری ها و نامالیمات اجتماعی است، 

جلوگيری خواهد شد.

قصه شهر

فاطمه عباسی

کودک شهروند

عیسی محمدی 
روزنامه نگار

حمیدرضا محمدینگاه
روزنامه نگار

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم 
تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، 
مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم 
هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 
23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما  

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

موزه، تنها جای نسخه های اصل

خانه موزه بازار )عمارت سلطان بیگم(   عکس: همشهری/ منا عادل
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شواهدی درباره 
ضعیف شدن كرونا 

وجود ندارد
یکی از اتفاقات مهم در حــوزه کرونا در ایران، 
روند ثابت موارد کاهشــی بســتری، بیماران 
بدحال و مراجعان به مراکــز درمانی و مطب 
پزشکان است. در این باره 2ســناریو مدنظر 
است؛ اول اینکه به دلیل واکسیناسیون و ایمنی 
جمعی حاصل از ابتالی بخش قابل توجهی از 
مردم به سویه اومیکرون آمارها کاهشی و دارای 

ثبات است.
 سناریوی دوم هم این است که ماهیت اپیدمی 
پیش رونده که در بحث کووید-19 شاهد آن 
هستیم، سیر نزولی آن است که با گذشت یک 
زمان کوتاه یک ماهه با افزایش جمعیت مستعد 
و  واکسینه نشدن جمعیتی که ایمنی بدن آنها 
طی گذشت زمان کاهش پیدا می کند، مجددا 
شاهد افزایش موارد باشیم. از سوی دیگر نکته 
مهمی در این باره وجود دارد؛ اینکه در 25 تا 
35 کشور دنیا روند افزایشــی موارد ابتال آغاز 
شده و این مساله اتفاقی است که در کشور ما 
هم امکان پذیر است؛ البته تا زمانی که قدرت 
بیماری زایی ویروس کاهش پیدا نکند و عالوه 
بر آن بــه دلیل افزایش ابتال در یک کشــور و 
رسیدن جامعه به یک ایمنی طبیعی و ایمنی 
حاصل از واکســن ها و باال رفتن سطح ایمنی 
عموم مردم، به طور طبیعی آمارها کاهشــی 

خواهد بود. 
در کنار تمام این قضاوت ها باید این مســاله را 
مدنظر قرار داد که ویروس جهش یافته فعلی 
در سطح جهان و ایران از نوع اومیکرون است؛ 
نوع خفیفی از کووید-19 که بیماری زایی قابل 
توجهی دارد، اما شــدت و مرگ ناشــی از آن 
نسبت به سویه های قبلی کمتر است؛ به همین 
دلیل وضعیت مطلوب تری نسبت به پیک دلتا 
رقم خورده است. اما یک اصل بسیار مهم درباره 
بیماری کرونا این اســت که هر زمان جمعیت 
مستعد در یک کشور افزایش پیدا کند و ایمنی 
جمعی کم شــود، آمار ابتال افزایشــی خواهد 
بود؛ اتفاقــی که در کره شــمالی در حال رقم 
خوردن اســت و اصل انتخاب طبیعی ویروس 
کووید-19 اســت. جمعیت مســتعدی که یا 
واکسن نزده اند یا فرم ابتالی طبیعی بیماری 
را نداشــته اند و این مســاله منجر به افزایش 
موارد مرگ در کره شمالی شده است؛ چراکه 
این کشور از نظر جمعیتی هیچ تفاوتی با سایر 
کشــورها ندارد. اما با وجود وضعیت مناسبی 
که اکنون در کشور حاکم شــده و اینکه این 
وضعیت تا چــه زمانی ادامه خواهد داشــت، 
اینطور پیش بینی می شــود که اگر شــرایط 
رعایت پروتکل ها و تزریق نشــدن واکسن به 
همین روال پیش برود، ممکن اســت به دلیل 
کاهش ایمنــی جمعیت در آینــده، افزایش 
موارد بیماری وجود داشــته باشد؛ مگر اینکه 
مطالعات و شواهد بیشتری وجود داشته باشد 
مبنی بر اینکه ویروس کووید -19، شــرایط 
متفاوت تری پیدا کرده و قدرت بیماری زایی آن 
به صورت کلی کاهش یافته است؛ یعنی اینطور 
ثابت شــود که به دلیل تغییر ماهیت ویروس 
خروج از فــرم اپیدمی صورت گرفته اســت، 
اما هنوز چنین شــواهدی در دست محققان 
نیست. اصلی ترین خطر جدی درباره وضعیت 
کنونی احساس عادی انگاری و کنار گذاشتن 
پروتکل ها بدون در اختیار داشــتن شــواهد 
قطعی ضعیف شدن ویروس اســت. اما به هر 
صورت در حال حاضر این فرصت برای کشور 
فراهم شده که فروکش کردن بیماری، تقویت 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشــتی را 
داشته باشد. باید از این فرصت به بهترین شکل 
استفاده شود، اما با وجود کاهش سطح خطر، 
بهترین کار در شــرایط فعلی همان سیاست 
قبلی اســت؛ یعنی تزریق واکســن و رعایت 
پروتکل های بهداشتی. بهترین فرصت است که 
نظام مراقبت از بیماری های ما بتواند ماجرای 
کشــف موارد مثبت و رهگیــری تماس های 
مبتالیان را در نظر بگیرد؛ چراکه ممکن است 
به دلیل افت ناگهانی ایمنی جمعی، در کمتر 
از 7 تا 14 روز موج جدیدی در کشــور ایجاد 
شود. البته این آگاهی وجود ندارد که این موج 
یا پیک در آیند ه ای نزدیک خواهد بود یا خیر. 
دستورالعمل های ســازمان بهداشت جهانی 
)WHO( غربالگری انبــوه افراد بدون عالمت 
به دلیل هزینه های مربوطه و فقدان داده ها در 
مورد اثربخشی نیست، اما توصیه ضروری آنها 
تست افراد در تماس نزدیک و پرخطر است. بر 
اساس مطالعه انجام شده سال گذشته در کشور 
دانمارک، عنوان شــد که برنامه تست انبوه و 
جداســازی بعدی، به کاهش انتقال بیماری 
تا 25درصد کمک می کند. WHO از کشورها 
خواسته پس از شناســایی اولین مورد کرونا، 
تمام موارد مشکوک را »تست« کنند. نظارت 
جهانی به دانشــمندان کمک کــرده تا خطر 
بیماری شدید، مرگ و همچنین خطر انتقال 
را درک کننــد. به گفته کارشناســان، اکنون 
با تسلط نوع نســبتا خفیف تر اومیکرون و در 
دسترس بودن واکسن ها و درمان های مؤثرتر، 
دولت ها باید سیاست های اســتراتژیک تری 
مانند نمونه گیری جمعیــت را در نظر بگیرند. 
بر این اســاس برای پیشــگیری از بروز موج 
جدید بیماری در کشور، اکنون بهترین فرصت 
برای تقویت شبکه های بهداشتی کشور فراهم 
شده؛ چراکه مســئولیت رهگیری تماس ها را 
دارند. همچنین بیماری یابی باید فعال شــود 
و نیروی انسانی کافی در اختیار داشته باشند 
تا خوشــه های جدید بیماری در قسمت های 

مختلف کشور ایجاد نشود. 

احمد مهرینگاه
اپیدمیولوژیست

خداحافظی بیمارستان ها با بخش کرونا

»تمام شــد. این بخش دیگر هیچ بیمار کرونایی 
ندارد.« این را یکی از کارکنان نظافت و ضدعفونی 
بیمارستان شهدای یافت آباد می گوید و در شیشه ای 
بخش کووید - 19بیمارستان را می بندد. از یک ماه 
پیش، خبر تعطیلی بخش های کرونای بیمارستان ها 
به گوش می رسد؛ خبرهایی که از سوی پرستاران 
و پزشکان و گاهی روســای بیمارستان ها منتشر 
می شود و همراه با امیدواری از پایان پاندمی است. 
حاال به جمع این مراکز درمانی برای نخستین بار، 
2بیمارســتان یافت آباد و رســول اکرم)ص( هم 
اضافه شدند. گزارش میدانی همشهری از این مراکز 
درمانی هم از پایان کار بخش هــای کرونا این دو 
بیمارستان و جایگزین کردن آن با بخش های دیگر 
حکایت دارد؛ بخش عمومی برای تمام بیماران. این 
دو بیمارستان در 27ماه گذشته، شلوغ ترین روزهای 
کرونایی را پشت سر گذاشتند اما از دوشنبه ای که 
گذشت شمار بیماران کرونایی آنها، برای نخستین بار 
از شیوع کووید-19در کشور صفر شد و دیگر هیچ 
بیمار مبتال به کرونا در این مراکز بستری نیستند. 
در بیشتر مراکز درمانی کشور هم وضعیت همین 
است و تخت های بســتری کووید-19یک به یک 
خالی می شود. در بیمارستان شــهدای یافت آباد 
که جزو نخســتین بیمارستان های پذیرش کننده 
بیماران کرونــا بود، دیگر از انبــوه بیماران خبری 
نیســت. در بیمارستان رســول اکرم)ص( هم که 
همیشه جزو بیمارســتان های شلوغ در مراجعات 
کرونایی بود، 2روز است هیچ بیماری با عالئم کرونا 
مراجعه نکــرده. صندلی های حیاط بیمارســتان 
به جای انبــوه مراجعه کننــدگان کرونایی، محل 
استراحت کارورزان پزشکی و پرستاری شده است. 
از پاییز سال گذشــته که واکسیناسیون عمومی 
برای تمام گروه های سنی آغاز شــد، کرونا حتی 
در پیک اومیکرون هم نتوانست بحران ایجاد کند 
و حاال پس از بیش از 7ماه، در خود بیمارســتان ها 
هم میزان استفاده از ماســک کم شده و پرستاران 
و سایر کارکنان بیمارســتان ها همراه با بیمارانی 
که در نوبت پذیرش نشســته اند، بــدون نگرانی 
ماســک ها را برداشــته اند؛ اتفاقی که مورد تأیید 
متخصصان نیست، چرا که تجربه کشورهای دیگر 
نشــان داده هر جا پروتکل ها نادیده گرفته شده، 
بیماری افزایش پیدا کرده است. حاال معضل مراکز 
درمانی دیگر بیماران مبتال به کرونا نیســت، بلکه 
مراجعه کنندگان به بخش های اورژانس و بستری 
است؛ مراجعه کنندگانی که در 2سال گذشته، کمتر 
به پزشک مراجعه کرده اند و جراحی های خود را به 
عقب انداخته بودند. همین مراجعه کنندگان حاال 
بار سنگینی به مراکز درمانی وارد کرده اند و همین 
اتفاق سبب شده تا ارائه برخی خدمات درمانی در 
تعدادی از بیمارستان ها، به کندی انجام شود. این 
گالیه بیماران است. آنها می گویند ازدحام بیماران 
باعث معطلی های چند ساعته شان شده است. در 
این میان برخی از داروها هم پیدا نمی شــود و این 

اتفاقات، سرگردانشان کرده است.

بخش کووید-19خالی، بخش های درمانی پُر 
در بیمارســتان رســول اکرم)ص( هیچ کــدام از 
مراجعه کنندگان عالئم کرونا ندارنــد، اما ازدحام 
و مراجعه بیماران قلبی، عروقــی، کلیوی و حتی 
فیزیوتراپــی و بســتری در بخــش جراحی این 
بیمارستان باالســت. به گفته پرستاران این مرکز، 
پذیرش تمام مراجعانی که از ســایر مراکز درمانی 
آمده اند، باعث شده شــلوغی های این بیمارستان 
ادامه داشته باشــد. اینجا از همان روز اول بخش 
نفرولــوژی )کلیه( تعطیل و به بیمــاران کرونایی 
اختصاص داده شد. اما حاال به گفته لیال نژادآشوری، 
پرســتار همین بخش با صفر شــدن آمار بیماران 
کرونایی، به حالت قبل از شــیوع پاندمی برگشته 
و بیماران کلیوی دوباره در اینجا بستری شده اند: 
»از دوشنبه همین هفته آمار بیمارستان صفر شد 
و حاال نه پی سی آر مثبت و نه بیمار بستری داریم. 
حتی در بخش آی ســی یو هم هیچ بیمار کرونایی 
در بیمارســتان بستری نیســت.« او درباره اینکه 
اگر بیمارانــی در روزهای آینده نیازمند بســتری 
باشــند، وضعیت آنها به چه صــورت خواهد بود؟ 
توضیح می دهد: »یک قسمت از بخش ما به صورت 
ایزوله درنظر گرفته شده و اگر نیاز به بستری بیمار 
باشد این قســمت وجود دارد که صرفا برای کرونا 
نیست و می تواند برای بستری مبتالیان به سل یا 
سرخجه هم باشد.« به گفته او، از 2هفته پایانی سال 
1400روند مراجعات کاهش پیــدا کرد و بیماران 
نیازمند بستری هم به زیر 10نفر رسیدند، در این 

مدت حتی یک مورد مــرگ به دلیل ابتال به کرونا، 
ثبت نشد.شــنیده می شــود که در مراکز درمانی 
دیگر هم همین وضعیت وجــود دارد و بخش های 
 کرونــا تعطیل شــده اند، حتی بخش آی ســی یو

کووید - 19هم برقرار نیست.

از روزی 6، 7فوتی کرونا به صفر رسیدیم
نژادآشوری به روزهای ســخت این بیمارستان در 
پیک های کرونا اشــاره می کنــد: »تنها در همین 
بخش رویال، برخی روزها 6، 7فوتی داشتیم و این 
عدد از آمار آی ســی یو جدا بود. بیش از 90درصد 
پرسنل بیمارستان همان ابتدا به کرونا مبتال شدند 
که البته این روند در پیک های بعدی کمتر شد اما 
تا قبل از واکسیناســیون آمار ابتال در کادر درمان 
بسیار باال بود. هم اکنون هم مواردی از ابتال داریم 
اما به شدت سویه های قبلی نیست و روند بیماری 
مانند یک سرماخوردگی ساده است.« او که به گفته 
خودش 16سال سابقه فعالیت در این بخش را دارد، 
درباره وضعیت کنونی بیمــاران مراجعه کننده به 
بخش نفرولوژی هم می گوید: »ما با روند افزایشی 
مراجعات بیماران به دلیل به هم خوردن آنزیم های 
کلیوی مواجهیم که می تواند ناشی از ابتال به کرونا 
یا حتی تزریق واکسن ها باشد. این افراد تحت درمان 
قرار می گیرند اما احتمال آسیب به کلیه آنها وجود 
دارد چرا که عــوارض کلیوی عمدتــا زمانی بروز 
می کند که بخشی از این عضو از بین رفته باشد و آن 
زمان بیمار متوجه آسیب به کلیه هایش می شود.« 

در بخش های دیگر بیمارستان هم وضعیت همین 
اســت، انبوه بیماران برای جراحــی، فیزیوتراپی، 

قلب و...
 یکی از پرستاران بخش جراحی در این باره می گوید: 
»بیماری شــدت قبل را ندارد و اکنون مراجعات 
بیماران برای اعمال جراحی بیشتر شده اما هنوز به 
روال قبل از پاندمی بازنگشته است. البته وضعیت ما 
در دوران کرونا به شدت سایر بخش های دیگر نبود 
و جزو آخرین قسمت هایی بودیم که بستری کرونا 
پذیرش می کردیم. به همین دلیل بیماران نیازمند 
جراحی را بستری می کردیم اما آمارشان کمتر بود. 
از زمستان سال گذشــته و بعد از تعطیالت نوروز 

میزان مراجعات بیشتر شده است.« 

 نیاز به بستری مثل گذشته نیست 
در بیمارستان شهدای یافت آباد هم از دو روز پیش 
دیگر هیچ بیمار کرونایی بستری نیست. اورژانس 
بیمارســتان و بخش کووید-19در ساختمان جدا 
از سایر بخش های بیمارستان قرار دارد، اما حاال نه 
از مراجعه بیمار کرونایی خبری است و نه از بستری 
آنها در طبقه دوم. بخش های دیگر بیمارستان هم 
طی ماه های اخیر و پیک اومیکرون چندان درگیر 
بیماری نشــده اند. علی مظفرپور، متخصص طب 
اورژانس بیمارستان شــهدای یافت آباد در این باره 
می گوید: »از اوایل شیوع کووید-19در اسفند98، 
بیمارستان شهدای یافت آباد به عنوان مرکز پذیرش 
بیماران کرونایی فعال شد و آمارها هر روز در حال 

افزایش بود. در 2ســال گذشــته و چندین پیک 
مرگبار، تمام بخش هــای اختصاص یافته به کرونا 
تکمیل ظرفیت می شد. البته همیشه روند مراجعات 
صعودی و نزولی بود، اما تا به امروز هیچ زمانی نبوده 
که آمار صفر ثبت شده باشد و برای نخستین بار این 
اتفاق افتاده است.«  به گفته او بیمارستان فعال هیچ 
برنامه ای برای تعطیلی و حذف بخش آی ســی یو 
کرونا ندارد و درصورت مراجعه بیماران، پذیرش و 
بستری آنها در همین بخش ها انجام می شود. به گفته 
او، ماه هاست که روند بیماری حتی برای کسانی که 

نیازمند بستری اند به شدت گذشته نیست.

60درصد تخت ها در اشغال غیرکرونایی ها
جالل نژادجو، رئیس بیمارستان شهدای یافت آباد 
هم از وضعیت ابتدایی شــیوع کرونا و بستری ها 
در این بیمارستان می گوید. به گفته او، این مرکز 
با شیوع پاندمی در کشور، ســانتر کرونا شد و کل 
تخت های بیمارستان در اســفند 98و فروردین 
99به کووید اختصاص پیدا کــرد: »در پیک های 
بعدی با توجه بــه حجم و تعــداد مراجعه کننده 
بخش های بســتری کووید-19کم و زیاد می شد. 
طی چند ماه گذشته در مجموع تنها یک بخش از 
بیمارستان با 50تخت عادی و 13تخت آی سی یو 
به صورت 100درصد بیمار کرونایی بستری می شد 
که اکنون همان  بخش هــم به صورت کامل خالی 
شــده اســت.« به گفته نژادجو، طی دو ماه اخیر 
تنها 4تا 5بیمار کرونایی در بخش کرونا بســتری 
بوده اند و حاال با صفر شــدن آمار این بخش ها به 
ظرفیت های قبــل از دوران کرونــا برمی گردند و 
به صورت بخش داخلی و آی ســی یو عمومی فعال 
خواهند شــد: »البته یک قســمت بخش داخلی 
برای پذیرش بیماران کرونایی خالی خواهد ماند. 
در مراکز درمانی دیگر هم این تدبیر اندیشــیده 
شــده و بخش هایی با ظرفیت کم بــرای بیماران 
احتمالی آینده و با هدف جلوگیری از هدر نرفتن 
منابع، آماده به خدمت هســتند.« نژادجو درباره 
گالیه برخی بیماران از کمبود خدمات درمانی برای 
سایر بیماری ها با وجود افزایش مراجعات، توضیح 
می دهد:» بــا فروکش کردن بیمــاری و افزایش 
مراجعات، احتمال ایجاد مشکل در پاسخگویی به 
بیماران وجود دارد. هر چند تاکنون به این مرحله 
نرســیده ایم که حجم مراجعات و درخواست های 
مردم بیشتر از ظرفیت ارائه خدمات بیمارستانی 
باشد. در بیمارستان شــهدای یافت آباد هم اکنون 
حدود 60درصد تخت ها اشغال است و این نشان 
می دهد که همچنان ظرفیــت ارائه خدمت وجود 
دارد.« در بخــش اورژانس نگهبــان و چند نفر از 
پرسنل ماسک ندارند. یکی از پرستاران درباره اینکه 
چرا استفاده از ماســک میان پرسنل بیمارستان 
بسیار کم شــده می گوید:»بعد از 4دوز واکسن و 
اینکه تقریبا هیچ بیمار کرونایی مراجعه کننده به 
بیمارستان نداریم، باعث شده کمتر ماسک بزنیم. 
البته تأکید وزارت بهداشــت اســتفاده از ماسک 
اســت اما با توجه به اینکه بیماران مراجعه کننده 

عالئــم کووید-19ندارند، کمی 
اضطراب انتقال بیماری به کادر 
درمان کاهش پیدا کرده است.« 

کاهش مراجعه های سرپایی از 60هزار نفر به 8هزار نفر در روز 

مراجعه های سرپایی با نشانه های کرونا نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده 
است. قبال روزانه 60هزار مراجعه سرپایی صورت می گرفت و حاال در روز 
8هزار مراجعه سرپایی به مراکز درمانی کشور، گزارش می شود. اینها را 
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشــت در گفت وگو با همشهری 
اعالم می کند. او درباره صفر شــدن آمار بیماران کرونایی در بســیاری 
از مراکز درمانی و کندی ارائه خدمات برای ســایر بیماری ها توضیحات 

بیشتری می دهد.

 بخش های بستری کرونا در مراکز درمانی هم اکنون چه وضعیتی دارند و آیا 
در تمام استان ها این بخش ها در حال بسته شدن است؟ 

میزان مراجعات سرپایی و بستری نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است؛ هر 
چند همین حاال هم روزانه حدود 8هزار مراجعه سرپایی به مراکز درمانی 
سراسر کشور داریم که البته این عدد در گذشته 60هزار نفر بود. این نشان 
می دهد که وضعیت کرونا در کشور تا حدودی کنترل شده، اما با چیزی که 
موردنظر ماست، فاصله زیادی دارد. هم اکنون میزان بستری ها با عالئم 
مشکوک کرونا و تنفسی حدود 8هزار نفر اســت؛ به همین دلیل تأکید 
می کنم که کرونا تمام نشده، اما شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است. 
نباید عادی انگاری و سهل انگاری صورت بگیرد؛ چراکه احتمال بازگشت 
کووید-19وجود دارد. رعایت پروتکل ها به ویژه استفاده از ماسک، تزریق 
دوز سوم واکسن برای گروه سنی باالی 18سال و تزریق دوز چهارم برای 
گروه های اعالم شده، ضروری است. اما اینکه بگوییم در شرایط مناسب 
کنونی بخش های کرونایی تعطیل شده یا در حال تعطیل شدن است، تعبیر 
درستی نیست. در گذشته با توجه به افزایش مراجعات و حجم باالی بیماران 
چند بخش به صورت همزمان به کووید-19اختصاص پیدا می کرد، اما اکنون 
تعداد بیماران کرونایی کم شــده و تنها یک بخش و تخت های محدود به 
بیماران اختصاص دارد و سایر بخش ها به روال عادی بازگشته است. در 
برخی دانشگاه ها هم ممکن است تنها یک مرکز درمانی مختص کرونا را 
درنظر گرفته باشند و سایر بیمارستان ها فعالیت عادی خود را داشته باشند. 
اما همچنان تخت و بخش بستری برای ارائه خدمت به بیماران کووید-19را 

خواهیم داشت.
 با اینکه کرونا کاهش پیدا کرده اما در گزارش های میدانی، برخی از بیماران 

از کندی ارائه خدمات درمانی انتقاد دارند. دلیل این اتفاق چیست؟

در 2ســال شــیوع کرونا، مردم برای روند درمانی ســایر بیماری ها به 
بیمارستان ها مراجعه نکردند یا مراجعه کمتری داشتند. با توجه به بهتر 
شدن شرایط، اکنون ازدحام مراجعه رقم خورده است. این تأخیر یا کندی 
مختصر، می تواند به دلیل همین شلوغی و افزایش مراجعات باشد که البته 
در تمام مراکز درمانی دیده نمی شود و تنها در برخی از آنها که باید خدمات 
خاص ارائه شود، شاید چنین مواردی وجود داشــته باشد. به طور کلی 
محدودیتی در ارائه خدمات نیست و تمام ظرفیت مراکز درمانی به شرایط 

قبل از پاندمی کرونا برگشته است.
 در مراکز درمانی، شــاهد کاهش استفاده از ماســک در میان کارکنان 
بیمارستان و بیماران هســتیم، آیا دیگر ضرورتی به استفاده از ماسک 

نیست؟ 
استفاده از ماسک همچنان الزامی اســت، اما در برخی از اصناف شاهد 
کاهش رعایت پروتکل ها و استفاده از ماسک هستیم که در شرایط کنونی 
به هیچ عنوان مورد تأیید ما نیست. کنار گذاشتن ماسک توصیه نمی شود 
و در کشورهایی که شاهد این اتفاق بودیم، یکباره افزایش موارد بیماری 
رخ داده اســت. تصور و تأکید بر اینکه ویروس ضعیف  شده، قابل اتکا و 
اطمینان نیست و ویروس می تواند رفتاری متفاوت و جهشی جدید داشته 
باشد. همین حاال در برخی کشورها میزان ابتال افزایش پیدا کرده و دوبرابر 

شده است.
 به نظر شما وضعیت فعلی شیوع کرونا تا چه اندازه ثبات دارد؟

ثبات این شرایط وابســته به رخ ندادن جهش جدید ویروس کروناست. 
اگر شرایط موجود تداوم داشته باشد تا تابستان جهش جدیدی نخواهیم 
داشت، اما برای پاییز و زمستان پیش بینی قطعی نداریم و به دلیل احتمال 
جهش جدید یا کاهش ایمنی نگرانی هایی وجود دارد. احتماال توصیه به 
تزریق دوز ساالنه خواهد بود که البته هنوز در این باره تصمیم قطعی در 

ستاد ملی کرونا گرفته نشده است.
 برنامه معاونت درمان برای کرونا در آینده چیست؟

جلسات کمیته علمی به صورت مرتب و هفتگی در حال برگزاری است و 
وضعیت بیماری در کشور رصد می شود. در این باره در معاونت بهداشت 
و ستاد ملی کرونا اقدامات همسو انجام می شود و با وجود روند کاهشی 
بیماری در کشور، هیچ یک از اقدامات وزارت بهداشت و ستاد برای مقابله با 
بیماری حذف نخواهد شد. از پاییز سال گذشته و با توجه به واکسیناسیون 
عمومی فوتی های روزانه حدود 700نفر به فوتی های تک رقمی رسیده است. 

هدف گذاری ما صفر شدن مرگ های کروناست.
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مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار

میدانــی  گزارش هـــــای 
نـــــــشــــان مـــــــی دهــــــــــد 
2 بیمارستان یافت آباد و 
رسول اكرم كه در 27 ماه 
گذشـــتـــــه، شــلوغ ترین 
روزهـــــــای كــــرونایی را 
داشــتند از دوشــنبه ای 
شـــــمار  گـــذشـــــــت  كــه 
بیمــاران کرونایــی آنهــا، 
برای اولیــن بار از شــیوع 
كووید-19 در كشور صفر 
شــد و دیگــر هیــچ بیمــار 
مبتــا بــه کرونــا در ایــن 
مراکــز بســتری نشــدند. 
در بیشــتر مراکــز درمانی 
کشور هم وضعیت همین 
است و تخت های بستری 
کوویــد-19 یــك به یــك 

خالی می شوند

بــه گفتــه جــال نژادجو، 
رئــــیــــــس بـــیمــــارستان 
شهــــدای یافـــــــــت آباد، 
طی چند مــاه گذشــته در 
مجمــوع تنها یــک بخش 
از بیـــــمارســــــتان بــا 50 
تخــت عــادی و 13 تخــت 
آی ســی یو بــــــه صـــــورت 
100درصد بیمار کرونایی 
بستری می شد که اکنون 
همــان  بخــــــش هــم بــه 
صورت کامل خالی شده 
اســت، در 2 مــاه اخیــر 
تنها 4 تا 5 بیمار کرونایی 
در بخــش کرونــا بســتری 
بوده انــد و حــاال بــا صفــر 
شــدن آمار ایــن بخش ها 
بــه ظرفیت هــای قبــل از 
دوران کرونــا برمی گردند 
و به صورت بخش داخلی 
و آی سی یو عمومی فعال 

خواهند شد

مراكــز  معضــل  حــاال 
درمانــی دیگــر بیمــاران 
مبتــا بــه كرونــا نیســت، 
بلكــه مراجعه كننــدگان 
بــه بخش هــای اورژانس 
اســـــــت؛  بـــــستــــــری  و 
مراجعه كنندگانــی كه در 
2 سال گذشــته، كمتر به 
پزشــك مراجعه كرده اند 
و جراحی هــای خــود را به 
عقــب انداختــه بودنــد. 
همیــن مراجعه كننــدگان 
حاال بار سنگینی به مراكز 
درمانــی وارد كرده انــد و 
همین اتفاق ســبب شده 
تــا ارائــه برخــی خدمــات 
درمانــی در تعــدادی از 
بیمارســتان ها، به كندی 
انجــام شــود. ایــن گایه 
آنــــها  اســت.  بیمــاران 
می گویند ازدحام بیماران 
بـــاعــــث مــعطـــلــــی های 
چنــد ساعته شــان شــده 
اســت. در ایــن مـــــــیان 
برخــی از داروها هم پیدا 
نمی شود و این اتفاقات، 
سرگردانشان كرده است گزارش میدانی همشهری از پایان فعالیت بخش های کووید - 19تعدادی از بیمارستان های تهران به دلیل صفر شدن بستری ها و فروکش کردن بیماری

چرا باید در جنگ روایت ها 
تهاجمی عمل کنیم؟

همه خدمات دولت هوشمند 
در یک پنجره

 شهر آفتاب؛ آماده میزبانی 
از نمایشگاه های بزرگ

 کشورهای مستقل و آزادی خواه هیچ گاه از
 جنگ نرم معاندان در امان نیستند

پنجره واحد خدمات دولت هوشمند از روز گذشته 
کار خود را به صورت آزمایشی شروع کرد 

مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب: اکنون 
40هزار مترمربع سالن در اختیار داریم که قابل افزایش است

در بیمارستان رسول اکرم 
از  هــــــــیـــــــــــچ کـــــــــــــــدام 
مراجعه کننــدگان عائــم 
کرونا ندارند، اما ازدحام 
و مراجعــه بیماران قلبی، 
عروقــی، کلیــوی و حتــی 
فیزیوتــــراپی و بســتری 
در بخــش جراحــی ایــن 
باالســت.  بیــــمارستان 
بــه گفتــه پرســتاران ایــن 
مرکــز، پــــــذیرش تمــام 
مراجعانــی کــه از ســایر 
مراکــز درمانــی آمده اند، 
باعث شــده شلوغی های 
ایــن بیمارســتان ادامــه 
داشــته باشــد. اینجــا از 
همــان روز اول بخــش 
نفرولوژی )کلیه( تعطیل 
و بــه بیمــاران کرونایــی 
اختصاص داده شــد. اما 
حــاال گفتــه می شــود، بــا 
صفر شــدن آمار بیماران 
کرونایــی، به حالــت قبل 
از شیوع پاندمی برگشته 
و بیمــاران کلیــوی دوباره 
در اینجا بستری شده اند

)ص(
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به قطعیت می توان گفت حجم و تعداد رسانه های 
معاند علیه کشــور ما تا آنجا زیاد اســت که هیچ 
کشــوری در دنیا این تعداد از دشــمن رسانه ای 
را ندارد. کافی اســت که تعداد و اســامی رسانه ها 
و شــبکه های معاند خارجی را بررســی کنیم. آن 
زمان به صراحت درخواهیــم یافت که تمامی آنها 
از جانب دشــمنان ما تزریق مالی می شوند که هم 
دروغ بگویند، هم دست به ستیزه بزنند. شاید برای 
بسیاری از افراد، شبکه ها و رسانه های خارجی تنها 
یک بستر ارتباطی باشند و حتی فکر هم نکنند که 
آنها با نظام جمهوری اسالمی ایران دشمن هستند! 
اما خوب است که بدانیم بیش از 300رسانه و شبکه 
معاند علیــه ایران هر روزه خبــر، مطلب و تحلیل 
منتشر می کنند که هدفگذاری آنها دقیقا روی افکار 
عمومی مردم ایران است. پشت صحنه تمامی اخبار، 
تحلیل ها و تبلیغات، این کشورها و گروه های معاند با 
جمهوری اسالمی ایران هستند که از لحظه پیروزی 
انقالب اسالمی تا کنون خبرپراکنی می کنند. اقدام 
آنها عملیات روانی و جنگ نرم تلقی می شــود که 
با وجود گســترش بسترهای رســانه ای همچون 
کانال ها، سایت ها و شبکه های اجتماعی هر روز بر 
دامنه این عملیات ها افزوده می شود تا جایی که هر 
خبر و رویداد هر چند کم اهمیت در داخل ایران یا 
علیه ایران منبع تغذیه عملیات روانی آنها محسوب 
می شود. در این راستا آنها از تکنیک هایی همچون 
دو قطبی ســازی  با هدف تضعیف افکار عمومی و 
کاهش سرمایه اجتماعی، پاره حقیقت گویی، کانال 
انحرافی، مقصر نمایی، تعمیم افراطی، شایعه سازی ، 
واهمه افکنــی، اهریمن ســازی ، ابهام آفرینــی و 
سیاه نمایی اســتفاده می کنند. نمونه های روشنی 
از رفتارهای تحریک آمیــز آنها را ایــن روزها در 

نشان دادن »شــرایط اســفناک از داخل ایران« 
به دلیل سیاســت اصالح اقتصادی دولت شــاهد 
بودیم؛ اینکه چگونه با ادبیات »مــردم درمانده« 
و »اقتصاد ورشکسته« ســیاه نمایی می کردند یا 
وضعیت بسیار نامطلوبی را پیش چشم مخاطبان به 
تصویر می کشند. یا چگونه سعی کردند نگاه مردم 
را نسبت به سیاست »نگاه به شرق ایران« در حوزه 
سیاســت خارجی و قراردادهای راهبردی ایران با 
چین و روسیه تحت تأثیر قرار دهند. یا اینکه اخبار را 
به صورت وارونه جلوه دهند و سیاست جعلی سازی  
خبر را رواج بدهند تا به وسیله آن بزرگ نمایی کرده 
و سعی در تضعیف افکار عمومی داشته باشند. بارها 
با این تکنیک دشــمن به ویــژه در ماجرای گرانی 
قیمت بنزین در سال1398و یا پیش از آن مواجه 
بوده ایم. همچنین شاهد بوده ایم که چگونه دست 
به خبرسازی می زنند و جامعه ایران را آشوب زده 
تلقی می کنند تا جایی که اگــر مردم در رویدادی 
خواســته بحق خود را از دولت و مسئولین مطالبه 
کنند، آنها با تکنیک ابهام آفرینی و جعلی ســازی ، 
عمال این رویه را نوعی »اعتراض« به نظام سیاسی 
القا می کنند. نمونه های روشن در این زمینه زیاد 
است و به نظر می رسد که باال بردن سواد رسانه ای 
جامعه می تواند همگان را نسبت به این ترفندهای 
رسانه ای آگاه سازد. مردم باید بدانند چرا شبکه ای 
همچون بی بی سی، برای انتشار گسترده یک خبر 
جعلی و کذب به ناگاه تمام برنامه های خود را قطع 
می کند و برنامه چند ساعته ویژه با حضور چندین 
کارشناس برگزار می کند ؛ آن هم کارشناسانی که 
معموال اطالع چندانی از شــرایط ندارند و تنها در 
مسیر سیاست های آن شبکه ها صحبت می کنند. به 
واقع، ما در بستر عملیات روانی قرار گرفته ایم و باید 
نسبت به تمامی موضع گیری ها آگاهی داشته باشیم. 
به باور دیگر،  افکار عمومی همواره به عنوان هدف 
عملیات های روانی، در معــرض بمباران تبلیغاتی 

رســانه هایی قرار دارند که به مثابه ابزارهای نوین 
جنگی عمل می کنند؛ حرکــت در برابر این جنگ 
نوین، نیازمند شــناخت دقیق ماهیــت، ابزارها و 
شیوه های پیشــبرد این نوع از جنگ هاست. رهبر 
معظم انقالب با اشــاره به تهاجم ترکیبی دشمن 
تأکید کردنــد: »...در مقابل ایــن تهاجم ترکیبی 
و دســته جمعی، نمی توانیم همیشــه در موضع 
دفاعی بمانیم و ما نیز بایــد در زمینه های مختلف 
ازجمله رسانه ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی 
کنیم که در این زمینه اهل فکر و اقدام به خصوص 

مسئوالن، موظف به تالش هستند...«.

وارونه نمایی های سیاه
مطالبه و خواسته عمومی، حق مردم است؛ یعنی در 
هر جامعه و کشوری جزو خواسته بحق و از حقوق 
عموم مردم شناخته می شود. بدیهی است که مردم 
باید خواسته های خود را به دولت ها بگویند و این 
مطالبه گری مسیر طبیعی خود را طی خواهد کرد. 
با این حال رســانه های معاند تالش دارند تا با نشر 
اکاذیب مطالبه گری مردم را نوعی اعتراض به نظام 
سیاسی جلوه دهند. به عنوان نمونه، در مطالبه گری 
اخیر رانندگان اتوبوس در تهران این رسانه ها سعی 
کردند که پروژه اعتصاب نمایی را تا آنجا منعکس 
کنند که کم کاری و بی توجهی نظام پر رنگ شود. 
یا در ماجرای مطالبه گری معلمان، بازنشســتگان 
و... در واقع آنها ســعی دارند هر رویداد و روندی را 
به صورت وارونه و غلط پرداخته و منعکس کنند. با 
این حال ممکن است سؤال شود که چرا این حجم 
از خبرپراکنی کذب علیه کشور ما می شود؟یا آنها 
چرا با ما دشمن هستند؟ مهدی خورسند، تحلیلگر 
مسائل سیاسی در این زمینه به همشهری می گوید: 
»در مقابل تحریکات رسانه ای دشمن باید بتوانیم 
بســیار فعاالنه برخورد کنیم. راهــکار آن نیز این 
اســت که تولید ادبیات و محتوای مناسب داشته 

باشــیم. ضمن اینکه دولت و مسئولین باید بیشتر 
با مردم ســخن بگویند؛ چرا که هر میزان ارتباط 
بین مردم و مسئولین شــفاف تر باشد رسانه های 
معاند نمی توانند نشــر اکاذیب کنند؛ چون مردم 
واقعیت های داخل را بیشــتر می داننــد. مثال در 
ماجرای اصالح یارانه ها، دولت می توانست از ابتدا 
همه مسائل و روند این طرح را برای مردم روایت کند 
و سپس طرح را اجرایی می کرد تا رسانه های دشمن 
فرصت تحریک افکار عمومی را نداشته باشند. باید 
درنظر گرفت ما در جنگ روایت ها قرار گرفته ایم و 
در این جنگ باید خود روایت گر باشیم. بستر آن نیز 
جهاد تبیین است که رهبر معظم انقالب بارها بر آن 
تأکید داشته اند. بدیهی است جهاد تبیین ما باید در 
راستای متنوع سازی  روایت های جذاب و صحیح 
باشد؛ تا جایی که دامنه تأثیرگذاری و روشنگری 

در جامعه باال برود«. 
 در واقع خورسند معتقد است که جنگ شناختی 
وجود دارد و قابل انکار نیست و تنها راه این است 
که آن را درک کنیم. بدیهی اســت که مردم نیز 
باید بدانند که رســانه های معاند و اپوزیســیون 
خارج نشین دلسوز ما نیستند. در واقع آنها مزدور 
اربابان خود هستند تا بی ثباتی داخلی را به غلط به 
مردم ما تلقین کنند تا راه برای ورود افکار لیبرال، 
ایدئولوژی های مخالف اسالم و نفوذ دشمنان باز 
شود. در واقع آنها دشمنان قسم خورده ای هستند 
که منابع مالی کافــی برای ضربــه زدن به افکار 
عمومی مردم ایران را دارنــد؛ بنابراین باید خود 
تحلیلگر روندهای خود باشــیم تا آنها. راهکار نیز 
در باالبردن سواد رسانه ای است. باید به این نکته 
نیز توجه داشته باشــیم که کشورهای مستقل و 
آزادی خواه هیچ گاه از جنگ نرم در امان نیستند. 
بنابراین باید آگاهی های عمومی را افزایش دهیم و 
هر فرد از افراد جامعه یک سرباز در جنگ نرم علیه 

رسانه های معاند باشد.

چرا باید در جنگ روایت ها تهاجمی عمل کنیم؟
کشورهای مستقل و آزادی خواه هیچ گاه از جنگ نرم معاندان در امان نیستند

ماجرای جاسوسانی که با نقاب گردشگری در ایران دستگیر شدند 

دام تور اطالعاتی به جای گردشگری

صفیه رضاییگزارش
روزنامه نگار

بانیان جنگ های هیبریدی 
کارشناس مسائل سیاسی معتقد است دشمن برای هدف 
قرار دادن نظام به جای توسل به ابزار نظامی، استفاده 
از سالح های کاربردی تر مانند شبکه های اجتماعی و 
رسانه ای را به دلیل اثرگذاری بیشتر بر افکارعمومی و 
هزینه کمتر نظامی در دستور کار خود قرار داده است. 
ابزاری که برای مقابله با آن بایــد از هر زمان دیگری 

هوشیارتر بود.

جمهوری اســالمی ایران کانون الهام بخشی و مقاومت در 
برابر سیاست ها و رویکردهای سلطه گرانه و یکجانبه گرانه 
غرب اســت. از این رو ایران در کانون تهاجم شناختی آنها 

قرار گرفته است.
 با این حال خود را متعهد به دفــاع از اصول و ارزش های 
الهــی، انســانی و غیرمــادی می داند. بدیهی اســت که 
رویکردهای تهاجمــی عناصر غربی هیــچ گاه علیه ایران 
پایان ندارد. از این رو باید این روندهای تهاجمی را در قالب 
جنگ شــناختی آمریکا و غرب علیه ایران تحلیل کرد.در 
این راستا رسانه ها و شبکه های اجتماعی وابسته به غرب و 
کشورهای معاند علیه ایران به مثابه سالح جنگ هیبریدی 
و شناختی هستند. هدف رســانه های غربی و معاند ایجاد 

فروپاشی روانی است.
 در واقع آنها می خواهند احساس هراس از آینده و ذهنیت 
کم یابی را در جامعه به وجود آورند. تــا جایی که می توان 
گفت مخرج مشترک همه این رسانه های معاند تالش برای 
ناامید ساختن مردم ایران از آینده از طریق برجسته سازی  
مستمر و ضریب دادن به نقاط منفی و سانسور نقاط مثبت 

و امید آفرین و دستاوردهاست. 
در واقع آنها می خواهند که در بســتر مهندسی اجتماعی 
جامعه ایران، رفتار ایرانیان را جهت دهند. این رفتارشناسی 
و جهت دهی در راستای منافع سیاسی و اقتصادی غرب و 
کشورهای متبوع آنهاست. به ویژه اینکه می خواهند القاگر 
شکنندگی و بی ثباتی در ایران باشند. در الیه های بنیادی 
اهداف این رسانه ها، تالش برای توســعه و نهادینه سازی  
ارزش ها و نگرش های لیبرالی و ســبک زندگی غربی نیز 

دیده می شود.
الزم به ذکر اســت که از ســال2003میالدی رسانه های 
اجتماعی تبدیل به یــک ابزار کامال جدیــد و فوق العاده 
قدرتمند برای پخش اکاذیب و احساســات که پیش برنده 
جنگ هیبریدی هســتند، شــده اند. در این میان جنگ 
هیبریدی به معنای وضعیتی است که در آن دشمن به طور 
همزمان و هماهنگ از ســالح های متعارف، تاکتیک های 
نامنظم، تروریســم و رفتار جنایی در فضــای نبرد برای 

به دست آوردن اهداف سیاسی خود استفاده می کند.
 8ابزار برای نبردهای هیبریدی عبارتند از: جنگ اطالعاتی، 
حمالت سایبری، جنگ اقتصادی، دیپلماسی، حمایت از 
شــورش های داخلی و محلی، استفاده از نیروهای نامنظم 
چریکی و نظامی؛ در نبردهای هیبریدی اقدامات فیزیکی 
همچون حمله به زیرســاخت های اطالعــات، ترورهای 
بیولوژیک و ترورهای مســلحانه نیز در دســتورکار قرار 

می گیرد.
 جنگ هــای اینترنتی در کوزوو در ســال 1999میالدی، 
مناقشــه ما بین حزب اهلل و رژیم صهیونیســتی، بیداری 
اســالمی در شــمال آفریقا و خاورمیانه، کودتای ترکیه، 
در گیری ها در ســوریه و اوکراین نشان می دهد که چگونه 
رسانه های اجتماعی برای شــکل دادن به افکار عمومی و 

بسیج طرفداران استفاده می شوند.
 در واقع این شبکه ها به طور فزاینده ای سالح انتخابی برای 
بازیگران دولتی و غیردولتی هستند. نمونه عینی جنگ های 
هیبریدی را در حوادث ســوریه و عراق هم می توان دید؛ 
جایی که غرب گروه های تکفیری را با کمک کشــورهای 
عربی برای شکســت محور مقاومت با منطــق نبردهای 
هیبریدی، ســازماندهی کرد. همچنین آمریکا همزمان با 
حمایت گروه های تروریستی در ایران و نبردهای سایبری 
از تمامی عناصر جنگ ترکیبی علیه ایران استفاده می کند.

بنابراین دشــمن با رســانه های خود امروز در صحنه های 
عملیات روانی بیشــتر حضور دارد. جایی که رســانه های 
اجتماعی تالش در جهت بســیج منابع دارند یا با رویکرد 
تعارضی خاصیت ضد بســیج به خود می گیرنــد. از این رو 
می توان گفت رسانه های معاند به عنوان سالح جنگی تالش 
دارند که با اخالل در نظام ارزشی و باورها در نظام اجتماعی 
ایران به نوعی دگرگونی در ریخــت جامعه به وجود آورند. 
تبلیغ سبک زندگی لیبرالی، مخالفت با سیاست های نظام 
سیاسی جمهوری اســالمی و تالش برای جذب مخاطبان 
از اهداف آنهاست. ضمن اینکه آنها پروژه ناامید سازی  را در 

جامعه پی می گیرند.
 در واقع رســانه های اجتماعی با اهــداف از پیش تعیین 
شده مخالف انقالب اسالمی ایران، با هدف عملیات روانی، 
سایبری و خبرچینی و نفوذ تالش دارند که نوعی مهندسی 
اجتماعی را رقم بزنند که بدیهی است باید در مقابل چنین 
هدفی اقدام متقابل انجام داد. ازجمله راهکارهای مهم در 
این راســتا می توان به سواد رســانه ای و ارتقای آن اشاره 
کرد. متأسفانه عموم مردم سواد رسانه ای مناسبی ندارند و 
نمی دانند ما در یک جنگ رسانه ای و شناختی هستیم و در 

این جنگ هر نوع جعل و شایعه بسیار رایج است. 
ضمن اینکه نمی دانند که رسانه های معاند ضد منافع ملی 
ما هستند و فقط در راستای منافع ملی خود و کشورهای 
متبوع خود فعالیــت می کنند. از ایــن رو باید ضمن امید 
بخشــی به جامعــه بســترهایی را که 
می توان در آن روزنه هــای ایجاد 
شــایعات، فیک نیوزها و مطالب 
جعلی را شــناخت، بررسی کرد؛ 
بنابرایــن برایند فعالیــت ما در 
فضای جنگ شــناختی باید 
ایجاد امیــد و آگاهی در 

جامعه باشد.

نقل قول خبر

دولت

مطالبه گری برمبنای منطق باشد
دبیراتحادیه جنبش عدالتخواه دانشــجویی گفت: 
در دیدار اخیر دانشــجویان بــا رهبرمعظم انقالب، 
منطقی که رهبــر انقالب درعرصــه مطالبه گری 
برای دانشــجویان توضیح دادند برمبنای عقالنیت 
بود و دانشــجویان را با روش مطالبه صحیح آشــنا 
کردند. محمد اسکندری افزود: رهبری برای حفظ 
پرچم عدالت خواهی در کشــور، بــر مطالبه گری 
منطقی تأکیــد کردند تا بهانه دســت دشــمنان 
عدالت خواهی داده نشــود. وی با تأکیــد بر اینکه 
در عرصــه عدالت خواهی نباید با دشــمن مخرج 
مشترک پیدا کرد، گفت: رهبر انقالب این نکته مهم 
را به ما دانشجویان متذکر شــدند که دانشجویانی 
که درجریان انقالبی در حال فعالیت هســتند فارغ 
از گفتمان هــا بایــد دارای مرزبندی هــای هویتی 
باشند و مشــخص باشــد که این فرد مطالبه گر در 
دفاع و برمبنای دلسوزی آرمان های انقالب اسالمی 
سخن می گوید. اسکندری افزود: در بحث انتقادات 
از وضعیت اقتصــادی باید بین ما و دشــمن فرقی 
باشــد و آن فرق هم مبنای فکری و دیدگاهی ما با 
دشمن است، باید هدف ما از مطالبه گری مشخص و 
مرزبندی دانشجویان با دشمن مشهود باشد. / فارس

 خبر

محسن محمدی خانقاهی؛ تحلیلگر ارشد مدیریت رسانه یادداشت

تبیین گفتمان دولت ضروری است 
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بر اهمیت 
بهره مندی از نظرات نخبگان در نظام حکمرانی کشور تأکید کرد 
و گفت: یکی از مأموریت های ما در مرکز بررسی ها، توسعه  شبکه  
نخبگانی کشور و تسهیل ارتباط این شبکه با نظام حکمرانی کشور 
است. محمدصادق خیاطیان سه شنبه در دیدار با استاندار فارس با 
اشاره به مأموریت های این مرکز در دولت سیزدهم، نقش آفرینی 
جدی این مرکــز در فرایند سیاســتگذاری را اراده جدی دولت 
خواند و گفــت: برنامه ریزی های الزم برای انجــام ماموریت ها و 
مســئولیت های مرکز صورت گرفته و در حال ارتقای کنشگری 
مرکز در این زمینه ها هستیم. رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری در ادامه تبیین گفتمان دولت، مبانی نظری 
این گفتمان و اقتضائات آن در حــوزه اجرا را از وظایف مهم مرکز 
بررسی های استراتژیک دانست و با اشاره به انتشار ماهنامه برداشت 
اول از سوی مرکز در این راستا، گفت: این ماهنامه در راستای تحقق 
گفتمان عدالت و جمهوریت که گفتمان اصلی دولت ســیزدهم 
است، منتشر می شــود. در این نشریه پیوند موضوعات سیاسی و 
سیاستی در دولت و نیز هم افزایی سیاست ورزی و سیاستگذاری 
در چارچوب گفتمان عدالت و جمهوریت را دنبال می کنیم. وی 
در ادامه به اهمیت بهره مندی از نظرات نخبگان در نظام حکمرانی 
کشور اشاره کرد و گفت: یکی از ماموریت های ما در مرکز بررسی ها، 
توسعه  شبکه  نخبگانی کشور و تسهیل ارتباط این شبکه با نظام 
حکمرانی کشور اســت لذا به انحای مختلف از نخبگان برای حل 
مسائل و مشــکالت کشــور دعوت کرده ایم تا با همکاری آنها به 
راهبردهایی برای حل چالش ها برسیم. از سوی دیگر سامانه ای 
را تحت عنوان سرآمدان برای ارتباط نخبگان با راس و بدنه دولت 
طراحی کرده ایم که در آن نخبــگان و صاحب نظران حوزه های 
مختلف می توانند نظرات و ایده های خود را در مسائل راهبردی 
و چالش های سیاستی کشور در آن مطرح کنند.خیاطیان افزود: 
امروز بسیاری از استادان دانشگاه عالقه مند هستند که از دانش و 
تجربه آنها در دولت استفاده شود، لذا باید از این فرصت و ظرفیت 
به نحو احسن استفاده و نتیجه آن در حل مسائل و مشکالت کشور 

منعکس شود. / ایرنا 

غالمحسینمحسنیاژهای
رئیسقوهقضاییه

رفعدردهایمزمنبادرمانعادیممکن
نیســتونیازمنــددرمــانویــژهاســت؛
درمانــیکــههزینــهداردوبایــدمســتمر
ومداومباشــدتــااثــراتبرجایمانــدهاز
دردهــایمزمــنوکهنــهرابهطــورکامــل
مداواکند.ایندرمانومداوایدردهای
مزمنکهبخشهاییازنظاماداریکشور
بهآنمبتالاستبايدباهمكاریتمامی

دستگاههاانجامشود./میزان

عبدهللاحاجیصادقی
نمایندهولیفقیهدرسپاه

دشمنباتحریف،فریبوشبههافکنی
بــهجنــگباورهــایجامعــهآمــدهو
جهادگرانیکهدراینعرصهمیتوانند
ایستادگیکنندخبرنگارانوروحانیون
هستند.دشمنبافتنهانگیزیبهدنبال
تغییــرالگوهــایرفتــاریوتضعیــف
گفتمانمقاومــتاســتومیخواهد

فضاراتاریککند./ایرنا

احمدعلیرضابیگی
نمایندهمجلس

برخــینماینــدگاناصالحطلــبمجلــس
فعلــیکــهدرمجلــسســابقهــمبودنــد،
بــهسیاســتهایدولــترئیســیحملــه
میکننــدامــاســال۹۸هیــچاظهارنظــری
دربارهسهمیهبندیبنزیننکردند.سؤال
ایناستکهچرادرآنمقطعودرشرایطی
کــهرئیسجمهــورقبــلهممیگفــتمن
ازموضــوعســهمیهبندیبنزیــنبیخبــر

هستم،اظهارنظرینکردند؟/مهر

اردیبهشت  ماه اســت و هرساله معلمان 
کشورمان به مناسبت روز معلم با برپایی 
مراسم ها و تجمعاتی عالوه بر گرامیداشت 
این روز به بیان مطالبات و خواسته های 
خود می پردازند. تعطیلی روند آموزش 
حضــوری درمدارس و شــیوع ویروس 
کرونا در 2سال گذشته اما رمق برگزاری 
این مراسم را گرفته بود. با فروکش کردن 
همه گیری کرونا و بازگشــایی مدارس؛ 
معلمانی کــه در دوران کرونا از آموزش 
به دانش آموزان دســت نکشیده بودند 
همزمان بــا روز معلم به مانند گذشــته 
ســازوکارهای تجمعات خود را طراحی 
کردند تا هم مشکالت خود را بیان کنند و 
هم روزشان را گرامی بدارند. جریان های 
معاند نظام کــه از مدت ها قبل درکمین 
طراحــی برنامه ای بــرای چنین روزی 
بودند، تالش داشتند با دستی پر مراسم 
روز معلم را به نفع خود تعبیر و تفســیر 
کنند. از این رو فرودگاه بین المللی امام 
خمینی)ره(، ســاعت 50دقیقه بامداد 
8 اردیبهشت شــاهد حضور 2مسافر در 
پروازی بود که از مبــدا ترکیه به تهران 
آمده بود. 2مســافری که بالفاصله بعد 
از ورود به فــرودگاه امام خمینی)ره( در 
رصد اطالعاتی مأموران وزارت اطالعات 
قرار گرفتند، مســافرانی عادی نبودند. 

مســافرانی با تابعیت فرانســوی. یکی 
خانمی 37ساله به نام سیسیل کوهلر و 
دیگری مردی 69ساله به نام چک پاریس. 
مسافرانی که با ویزای گردشگری به تهران 
ســفر کرده بودند اهداف گردشگری و 
توریستی نداشــتند. درحالی که انتظار 
می رفــت گردشــگران فرانســوی در 
محل های گردشگر پذیر ایران دیده شوند 
و مانند دیگر میهمانان خارجی از جاذبه ها 
و دیدنی  های بکــر و دیدنی ایران بازدید 
کننــد، تصاویر و صداهای ضبط شــده 
از آنان در جلســات گروهی موســوم به 
کانون معلمــان ایران پــرده از اقدامات 
این 2 مسافر خاص برداشت. 2جاسوس 
فرانسوی 12 اردیبهشــت با حضور در 

جلســه اعتراضی کانون معلمان ایران 
به آنان راهکارهــای اعتراض و پیگیری 
مطالباتشان را یاد می دادند؛ چک پاریس 
حتی پا را از این فراتر می گذارد و به افراد 
حاضر درجلســه می گوید »دنبال ایجاد 
بســته های انقالبی در ایران هستند.« 
درهمــان ایــام شــورای خودخوانده 
هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
ایران در یکی از آخرین بیانیه های خود در 
روز 17 اردیبهشت مسئوالن را تهدید کرد 
اگر معلمان بازداشت شــده آزاد نشوند، 
تجمع سراسری برگزار می کنند. درادامه 
ماجراهــای حضور ایــن دو به اصطالح 
گردشگر فرانسوی، آنان درجمع افرادی 
چون اســکندر لطفی، مسعود نیکخواه، 

شعبان محمدی و رســول بداغی حاضر 
می شــوند. افرادی که بعد از این دیدار 
سرشان شلوغ می شود و به شکل مستمر 
با حضور در رسانه های ضد انقالب دست 
به تحریک معلمان برای اعتراض و آشوب 
می زنند. تصاویر و صدای دو مسافر خاص 
پرواز ســاعت 50دقیقه 8 اردیبهشــت 
مدارک کافی در نقش داشــتن و دخالت 
این دو جاسوس فرانسوی در ایجاد فضای 
ناآرام به نام معلمــان را تکمیل می کند. 
کوهلــر و پاریــس که تصــور می کنند 
توانسته اند به اهدافی که در این سفر برای 
آنان تبیین شده است دست پیدا کنند، 
با تهیه بلیت برای خروج از کشــور اقدام 
می کنند اما مأمــوران وزارت اطالعات 

درساعت 23و 30دقیقه 17اردیبهشت 
این دو را دستگیر می کنند.

واکنش شوک آلود فرانسه 
بالفاصله پس از دستگیری این دو مأمور 
فرانســوی، وزارت امور خارجه فرانسه 
اتهامات واردشده به این افراد را بی پایه و 
اساس خواند و خواستار آزادی فوری آنان 
شد. کریستوف الالند، دبیرکل اتحادیه 
آموزشــی و تحصیلی فرانسه، گفته بود 
که حدس می زند این دو نفر یک کارمند 
زن این اتحادیه و همسرش باشند. الالند 
مدعی شــد، این دو نفر برای تعطیالت 
به ایران رفته بودنــد. او همچنین تأکید 
کرده اســت که این کارمند زن برای کار 
در زمینه تخصص خود به ایران نرفته بود. 
گرچه الالند هرگز توضیحی درباره چرایی 
حضور این به اصطالح گردشــگران در 
جمع عناصر سازماندهی کننده تجمعات 
اعتراضی معلمان نداد. به نظر می رســد 
برخی کشــورهای غربی مانند گذشته 
درقالب اعــزام مأموران خــود در قالب 
گردشــگر تالش می کنند تا شبکه ای را 
در داخل کشور ســازماندهی کنند که 
بتوانند با استفاده از آنان و نیز با استفاده از 
برخی گالیه های مردم، از آن به نفع خود 
ماهی صید کنند. موضوعــی که به نظر 
می رسد با اشراف اطالعاتی دستگاه های 
مسئول درکشــور تا حدود زیادی ناکام 

باقی مانده است.
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پس از فرازونشیب های فراوان روز 

فناوری
گذشته سرانجام وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در مراســمی 
آغاز به کار آزمایشــی پنجره ملی خدمات دولت 

هوشمند را به صورت رسمی اعالم کرد.
درحالی که تاکنون کاربــران مجبور بودند برای 
استفاده از خدمات دستگاه های مختلف دولتی 
هر کدام به صورت جداگانه فرایند احراز هویت را 
طی کنند با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت 
هوشمند می توانند همه فرایندها را تنها با یک بار 

احراز هویت انجام دهند.
عیسی زارع پور در مراسم روز  جهانی ارتباطات 
و جامعه اطالعاتی با بیان اینکه دولت سیزدهم 
به دنبال این است که از این فناوری برای تسهیل 
زندگی مردم استفاده کند، گفت: ما برای اینکه 
بتوانیــم حکمرانی مبتنی بر داده را در کشــور 
راه اندازی کنیم و تصمیمات مان برپایه حدس و 
گمان نباشد و براساس اطالعات باشد، نیازمند 
اســتفاده از ظرفیت های فنــاوری اطالعات و 

ارتباطات هستیم.
وزیر ارتباطات یکی از پروژه های کلیدی بخش 
فناوری اطالعات را ایجاد پنجره واحد خدمات 
دولت هوشــمند عنوان کرد و با بیان اینکه این 
باید یک مطالبه عمومی شود تا همه دستگاه ها تا 
شهریورماه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند 
را راه انــدازی کنند، گفت: فعال ۱۰دســتگاه به 
این پنجره متصــل شــده اند و درواقع ۵درصد 
کار تا به حال انجام شــده و با پــای کار آمدن 
سایر دستگاه های اجرایی، تا شهریورماه شاهد 
حداکثر حضور دستگاه ها خواهیم بود. نزدیک به 
2دهه است که مسئوالن می خواهند پنجره واحد 
خدمات دولت را راه اندازی کنند و ما امیدواریم تا 

شهریورماه این مهم به نتیجه برسد.
وزیر ارتباطات همچنیــن درباره اهمیت پنجره 
واحد خدمات دولت در گفت وگو با همشــهری 
حذف امضاهای طالیی، مردمی شــدن دولت 
و تســهیل انجــام کار مــردم را از مهم تریــن 

ویژگی های این اقدام دانست.

وضعیت گذشته شایسته مردم نبود 
زارع پور در این رابطه به همشهری گفت: با وجود 
همه تالش هایی که صــورت گرفته، به ویژه طی 

2سال گذشته که با شیوع ویروس کرونا مقارن 
شد، اما همچنان عقب هستیم. دولت الکترونیک 
مربوط به کل دولت و نه صرفا وزارت ارتباطات 
است، اگرچه وزارت ارتباطات هماهنگ کننده و 
راهبر است. در این حوزه هم ضعف جدی وجود 
دارد و به اعتقاد من شــاید بین 2۰ تا 2۵درصد 
از خدمــات اکنون به صــورت الکترونیکی ارائه 
می شــوند. اگر بخواهیم خدمات هوشمند را به 
این معنی که مردم به هیچ عنوان نیاز به حضور 
فیزیکی در ســازمان ها و ادارات نداشته باشند، 
برشماریم، شــاید کمتر از ۱۵درصد از خدمات، 
این ویژگــی را دارنــد. این وضعیت شایســته 

جمهوری اسالمی نیست.
براســاس مصوبه مجلس همه دستگاه ها مکلف 
هستند تا شــهریور۱4۰۱ پنجره واحد خدمات 
خود را به شــکلی راه اندازی کنند که یک سوم 
خدمات خود را به شــکل غیرحضوری و کامال 
آنالین ارائه دهنــد. بنابراین ما ظرف 3ســال 
می توانیم همه خدمات دولتی را بر بســتر یک 
پلتفرم واحــد ارائه دهیم. یعنی مــردم یک بار 
احراز هویت شوند و یک بار نیز وارد سامانه شوند 
و ســپس به همه خدماتی که الکترونیکی شده، 
دسترســی پیدا کنند. درواقع دیگر الزم نیست 
که برای هر خدمت دوباره احراز هویت شوند یا 

یک رمز مشخص برای هر سامانه داشته باشند.

تفاهمنامــه بــا ۹ اپراتور برای گســترش 
فیبرنوری 

روز گذشــته همچنین رگوالتــوری با امضای 
تفاهمنامه ای، توسعه اینترنت پرسرعت بر مبنای 

فیبرنوری را به ۹اپراتور ارتباطی واگذار کرد.
صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر ارتباطات و 
رئیس رگوالتوری در مراســم روز گذشته اعالم 
کرد که برای رسیدن وزارت ارتباطات به هدف 
2۰میلیون پوشش فیبرنوری تا پایان سال۱4۰۱ 
باید گام های مشخصی برداشته شود. او گفت: در 
نخستین گام کار ما باید تأمین منابع باشد. این 
پروژه توسط بخش خصوصی انجام می شود؛ ولی 
آن بخش هایی را که اقتصادی نیست باید دولت 
به نحوی حمایت کند. در این زمینه یک مصوبه 

مهم از هیأت دولت گرفته شده است. طبق این 
مصوبه ۸درصد از 2۸درصــد درآمد اپراتورهای 
تلفن همراه که به دولت تعلق می گرفت به آنها 
برای توسعه شبکه فیبرنوری بازگردانده می شود 
و در بخش ثابت نیز کل 3درصد ســهم درآمد 
اپراتورهای ثابت که باید به دولت اختصاص داده 

می شد، در اختیار خود اپراتورها می ماند.
به گفته او اجــرای این مصوبه مشــروط به این 
شده که ظرف 3سال آینده پوشش 2۰میلیونی 
فیبرنوری در کشــور اجرا شــود. به باور او این 
مصوبه نشان می دهد که عزم دولت برای توسعه 

فیبرنوری در کشور جدی است.
عباســی در ادامه اعالم کرد کــه گام دومی که 
باید برداشته شود تا به هدف پوشش 2۰میلیون 
پورت فیبرنوری رسید، تقسیم عادالنه کارها بین 

اپراتورهای ارتباطی کشور است.
به گفته او بــرای پروژه گســترش فیبر نوری از 
بین 2۱اپراتور ثابت و ســیار، ۱2مجموعه اعالم 
آمادگی کردنــد. تا این لحظه صورت رســمی 
با ۹اپراتور این تفاهمنامه امضا شــده است. در 
مراسم روز گذشته همچنین ۶۰۰روستا به شبکه 

ملی اطالعات متصل شدند. 

همه خدمات دولت 
هوشمند در یک پنجره
پنجره واحد خدمات دولت هوشمند که به وسیله آن مردم 
می توانند با یک بار احراز هویت از همه خدمات دستگاه های 
دولتی استفاده کنند از دیروز کار خود را به صورت آزمایشی 

شروع کرد 

 شروع مأموریت اصلی 
مریخ نورد ناسا

کاوشگر مریخ نورد اســتقامت به لحظه تاریخی و بزرگی در 
ماموریت خود رسیده است. این ربات شش چرخ سرانجام قرار 
است شروع به صعود از یک نمای دلتای باستانی در دهانه ای 
که در آن فرود آمده است کند تا ســنگ هایی را که به نظر 
می  رسد شواهدی از زندگی گذشته روی این سیاره را در خود 
دارند، بررسی کند. در مسیر بازگشــت به پایین، استقامت 
برخی از این ســنگ ها را جمع  آوری می کند و نمونه ها را در 
پایه دلتا قرار می دهد تا در ماموریت های بعدی بازیابی شوند.

به گزارش بی بی ســی، هدف بازگرداندن این ماده به زمین 
در دهه 2۰3۰ برای بررسی دقیق است. دکتر کیتی استک 
مورگان، معاون دانشمند این پروژه، گفت: دلتا در دهانه جزرو 
هدف اصلی برای اختر زیست شناسی این مریخ نورد است. این 
سنگ ها  احتماال باالترین پتانسیل برای نشانه هایی از زندگی 
گذشته دارند و همچنین می توانند در مورد آب و هوای مریخ 

و چگونگی تکامل آن در طول زمان به ما توضیح دهند.

مطالعه رسوبات 
مریخ نورد اســتقامت ۱۸فوریه سال گذشــته فرود دیدنی 
خود را در وسط دهانه 4۵کیلومتری جزرو مریخ انجام داد. 
از آن زمان به بعد در حال آزمایش ابزارها و پرواز با یک مینی 
هلی  کوپتر آزمایشی و جمع آوری تصویر کلی از محیط اطراف 

خود است.
اما هدف اصلی ربات از رفتن به ســیاره ســرخ، مطالعه تپه 
عظیم رســوبات در غرب دهانه جزرو بوده است. مشاهدات 
اولیه استقامت روی سطح مریخ که مدت ها براساس تصاویر 
ماهواره ای مشکوک به دلتا بودن آن بود، اکنون این ارزیابی 
را تأیید کرده است. دلتا سازه ای است که از گل و الی و شن 
و ماسه ای که رودخانه هنگام ورود به حجم وسیع تری از آب 
تخلیه می  کند، ساخته می شود. کاهش سرعت ناگهانی که در 
جریان رودخانه رخ می دهد باعث می شود هر چیزی معلق در 
آن به بیرون بیفتد. در مورد جزرو، حجم وسیع تر آب احتماال 
دریاچه ای به وسعت دهانه ای بوده که میلیاردها سال پیش 

وجود داشته است.

پروفسور ســانجیو گوپتا، دانشــمند این ماموریت، گفت: 
رودخانه هایی که بــه دلتا می ریزند، مــواد مغذی که برای 
زندگی مفید است به همراه دارند. همچنین، اگر زندگی در 
مناطق داخلی وجود داشته باشد، می تواند از رودخانه پایین 
آمده و در دلتا متمرکز شود. در روزهای اخیر، استقامت روی 
یک رمپ به سمت دلتا موسوم به Hawksbill Gap مانور 
داده است. این یک شیب مالیم است که ربات را به ارتفاع چند 
ده متری از کف دهانه می برد. استقامت به دنبال جذاب ترین 

سنگ دلتا می گردد.

ابزارهای هوشمند برای کشف حقیقت
پروفسور بریونی هورگان، دیگر دانشــمند این ماموریت از 
پوردو، گفت: کاوشگر استقامت مجموعه ای شگفت انگیز از 
ابزارها دارد که می تواند با بررسی رسوبات تا مقیاس یک دانه 
نمک، درباره شیمی، کانی شناسی و ساختار دلتا به ما نکات 
مهمی بگوید. ما در مورد شیمی این دریاچه باستانی، اسیدی 
یا خنثی بودن آب آن، محیط قابل سکونت بودن و نوع حیاتی 
که ممکن است در آن وجود داشته باشد، یاد خواهیم گرفت.

هیچ کس نمی داند که آیا زندگی در مریخ آغاز شده است یا نه، 
اما اگر چنین بود، 3 یا 4 سنگی که استقامت انتخاب می  کند 
تا در مسیر بازگشــت به کف دهانه، حفاری و ذخیره سازی 

کند، می تواند در این باره جزئیاتی در اختیار ما بگذارد.
هرچند ابزارهای ربات بسیار هوشمند هستند اما بعید است 
که خود ربات بتواند اظهارات قطعی در این رابطه داشــته 
باشــد. حتی در زمین، جایی که می دانیم حیات میکروبی 
از میلیاردها سال قبل وجود داشته است، شواهد مربوط به 
نخستین اشکال فسیل شده آن دشوار است. بنابراین، برای 
کشــف حقایق زندگی در مریخ باید منتظر ماند تا مجموعه 
ســنگ هایی که مریخ نورد برای تحقیقات دقیقی که تنها 
بزرگ ترین آزمایشــگاه ها برای انجام آن مجهز هستند، به 

زمین آورده شود.

بررسی دقیق تر در زمین
جنیفر تروسپر، مدیر پروژه استقامت ناسا گفت: ادعای وجود 
حیات میکروسکوپی در سیاره دیگری در منظومه شمسی، 
ادعای بزرگی اســت. بنابراین، اثبات آن نیز باید قاطع و به 
محکمی این ادعا باشد. من فکر نمی کنم که ابزارهایی که ما 
در اختیار داریم به تنهایی بتوانند این سطح از اثبات را ارائه 
کنند. ابزارهای فعلی فقط در حد شاید و اگر، می توانند وجود 
چنین حیاتی را اثبات کننــد. بنابراین باید منتظر بمانیم تا 
نمونه های جمع آوری شــده به زمین برسد تا در آزمایشگاه 
برای حصول اطمینان با ابزارهای پیچیده تر و با دقت باالتری 

بررسی شود.
انتظار می رود که اســتقامت در پایان سال پس از بازگشت 
به کف دهانه، نخســتین ذخیره ســنگ خــود را تحویل 
دهد. این انبار نه تنها شامل ســنگ  هایی است که در طول 
نزول هاکســبیل جمع آوری شــده اند، بلکه شامل 4نمونه 
جمع آوری شده در ماه های گذشته در کف دهانه است. ناسا 
به همراه آژانس فضایی اروپا در مراحل پیشرفته برنامه ریزی 
ماموریت های مورد نیاز برای رفتن و بازیابی این انبار هستند. 
این سرمایه گذاری ها که شامل یک مریخ نورد دیگر، موشک 
و فضاپیمای مخصوص مریخ نورد می شود، باید تا پایان این 

دهه به مدار پرتاب شوند.

ماسک در انتظار تعیین تکلیف 
اسپم ها برای خرید توییتر

ایالن می گوید، پیشنهاد 44میلیارد دالری او تا زمانی که 
توییتر نتواند ثابت کند که روبات های جعلی کمتر از ۵درصد 
از کل کاربرانش را تشکیل می دهد، اعتبار نخواهد داشت. 
به گزارش رویترز، ماســک در توییتی نوشت: »پیشنهاد 
من براســاس دقیق بودن پرونده هــای SEC توییتر بود. 
مدیرعامل توییتر علنا از نشان دادن مدرک کمتر از ۵درصد 
خودداری کرد.« ماسک پس از توقف پیشنهاد خود در هفته 
گذشته، در انتظار اطالعات مربوط به حساب های اسپم است 
و می گوید که گمان می کند، دست کم 2۰درصد از کاربران 
را حساب های جعلی تشکیل داده اند. این درحالی است که 

توییتر این رقم را تنها ۵درصد عنوان کرده است. 
او دوشنبه در کنفرانس All-In Summit 2022 در میامی 
گفت: »شــما نمی توانید برای چیزی که بسیار بدتر از آنی 
اســت که آنها درباره اش ادعا می کردنــد، همان قیمت را 
بپردازید.« ماسک در این کنفرانس در پاسخ به این پرسش 
که آیا معامله توییتر با قیمت متفاوتی قابل اجرا اســت یا 
خیر، گفت: »منظورم این است که دور از ذهن نیست. هر 
چه سؤاالت بیشتری بپرســم، نگرانی های من هم بیشتر 
می شود. آنها ادعا می کنند که روش پیچیده ای را دارند که 
فقط خودشــان می توانند آن را درک کنند. این نمی تواند 
رازی عمیق تر و پیچیده تر از روح انســان یا چیزی شبیه 

به آن باشد.«

کادیــاک قصــد دارد یــک خــودروی 
برقــی جدیــد تولید کنــد کــه لیریک 
نام دارد و قیمت پایه آن ۶۲۹۹۰دالر 
خواهــد بــود. کادیــاک جزئیــات 
بیشــتری را در مــورد ایــن خــودرو و 
ویژگی هــای آن پیــش از بازگشــایی 
مجــدد امــکان ثبــت ســفارش های 
آناین در ۱۹می  منتشر کرده است. 
قیمت این کراس اوور از ۶۲۹۹۰دالر 
شــروع می شــود و تنهــا ۲هــزار دالر 
بیشــتر بــرای مــدل 4WD آن درنظر 

گرفته خواهد شد.

۶۳ 
هزار دالر

کارشناسان Analysis Group یکی 
از بزرگ ترین شرکت های مشاوره در 
سطح جهان پس از بررسی تأثیرات 
احتمالی متاورس در آینده، تخمین 
زده اند که ایــن فنــاوری در یک دهه 
آینده می تواند تــا 3تریلیون دالر به 
اقتصاد جهانی کمک کند. به عقیده 
آنهــا، اگــر متــاورس مــورد پذیــرش 
عمــوم قــرار بگیــرد، ســهم تولیــد 
ناخالــص داخلــی آن در دهمیــن 
ســال آغاز به کارش به باالترین حد 

خود خواهد رسید.

۳ 
تریلیون دالر

اینترنت

عدد خبر

فضا

عقب نشینی تسال درباره سایبرتراک 
تسال سفارش برای وانت برقی 

حمل و نقل
 )Cybertruck( »سایبرتراک«
خــود را در خــارج از آمریکای 
شمالی متوقف کرده است. به گزارش وب سایت 
تسال، خودروساز برقی آمریکایی فقط رزروهای 
این وانت برقــی را در کانادا، ایــاالت متحده و 
مکزیک انجام می دهد. تسال از اظهارنظر در مورد 
تغییرات شــکل گرفتــه و دلیل ایــن کار در 
وب سایتش خودداری کرده است. پیش تر گفته 
شده بود که شرکت تسال قصد دارد تولید اولیه 
»سایبرتراک« مورد انتظار خود را تا پایان 3 ماهه 
اول ســال 2۰23 آغاز کند. این در حالی بود که 
تاریخ پیشــین برای شــروع این برنامه، اواخر 
سال جاری میالدی اعالم شــده بود. همچنان 

انتظار می رود، تسال در 3 ماهه اول سال2۰23 
تولید محدود ســایبرتراک )Cybertruck( را 
شروع کند. این اتفاق با توجه به مشکالت موجود 
در زنجیره تامین چه به خاطر همه گیری کووید-

۱۹و چه به خاطر بحــران اوکراین، چیز چندان 
عجیبی نخواهد بود، اما به طور حتم می تواند روی 

ارزش سهام تسال تأثیرگذار باشد.

تصویبکلیاتآییننامهحمایتازتولیددانشبنیان
کلیات آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات و اقتصاد دیجیتال کشور در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسید. 
سومین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاست عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات و با حضور ســورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و نمایندگان تام االختیار وزارت تعاون، 
وزارت دفاع، سازمان صدا  و سیما و بانک مرکزی به عنوان اعضای این کارگروه در وزارت 
ارتباطات برگزار شد. در این جلســه مصوبات مربوط به تسهیل شروع کسب وکارها، 
کلیات آیین نامه حمایــت از تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین در حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال کشور و عضویت وزیر ارشاد در کارگروه ویژه اقتصاد 

دیجیتال به تصویب رسید.

مکث
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امسال شهرداری و شورای 
شهر مایل بودند نمایشگاه 
کتاب در شهر آفتاب برگزار 
شود. چرا این نمایشگاه باز 

هم در مصلی برگزار شد؟
امسال اعالم شد که نمایشگاه کتاب 60هزار مترمربع 
فضا نیاز دارد و به این دلیل که فضای سالن های ما 
40هزار مترمربع بود، نمایشگاه را در مصلی برگزار 
کردند. البته ما در شــورای عالی ترافیک از امکانات 
نمایشگاه دفاع کردیم و گفتیم آن سال که نمایشگاه 
کتاب در شــهر آفتاب برگزار شد، اعالم کرده بودند 
که 100هزار مترمربع فضا الزم است. بنا به تصمیم 
شهردار وقت برای تامین این فضا سازه های موقتی 
ایجاد کردند. دیوار های ســالن ها با ســاندویچ پنل 
ساخته شده بود، ولی ســقف، چادر بود. همین هم 
باعث شد که با بارش باران، آب به فضای نگهداری 
کتاب ها نفوذ کند و مشکل ایجاد شود. االن امکان 
اینکه هم دیوار ها و هم سقف با ساندویچ پنل ساخته 
شود و استحکام کافی داشته باشد، وجود دارد. درنظر 
داشته باشید که بخشی از فروش نمایشگاه کتاب در 
سال های اخیر به صورت اینترنتی انجام می شود که 
بر مساحت مورد نیاز تأثیر می گذارد. البته چند ماه 
مانده به پایان سال1400 توافق و تصویب شده بود 

که نمایشــگاه کتاب1401 در مصلی برگزار شود و 
دیگر نمی شد آن را تغییر داد.

شاید فاصله شهر آفتاب تا تهران و 
رفت وآمد به آن، مانع برگزاری نمایشــگاه های 

پرمخاطب در آنجا می شود.
شــهر آفتاب امتیازات خاصی دارد؛ یکی اینکه تنها 
نمایشگاه با ایستگاه متروی اختصاصی است؛ یعنی 
می شود از تجریش ســوار قطاری شد که مقصد آن 
شهر آفتاب اســت. در دوران اوج فعالیت شاید هر 
10دقیقه یک قطار از این ایســتگاه عبــور کند. از 
ایستگاه های شاهد و حرم مطهر هم می توان خطوط 
ون، مینی بوس یا اتوبوس به تناسب نیاز ایجاد کرد 
که در 5دقیقه مسافران را انتقال دهد. ظرفیت پارک 
خودرو های سواری و فضای ســبز شهر آفتاب هم 
زیاد است. همچنین امکانات مناسبی را برای تفریح 
در اختیار شهروندان قرار می دهد. در اینجا یکی از 
بزرگ ترین آب نما ها را داریم و همینطور بخش های 
چهارباغ و گودال باغچه و امکانات گوناگون دیگری 
که در طول این سال ها ساخته شده است. متأسفانه 
وقتی صحبت از برگزاری نمایشــگاه کتاب در شهر 
آفتاب می شود همه به یاد ماجرای بارندگی سال95 
می افتند و پیشرفت های پروژه در این مدت را درنظر 

نمی گیرند.

پروژه فازهای دیگر شهر آفتاب در چه 
مرحله ای قرار دارد؟

تا کنون یک ســوم از طرح نهایی شهر آفتاب توسعه 
پیدا کرده است. با کامل شدن سالن های نمایشگاهی 
و بخش های دیگر به توســعه نهایی خواهیم رسید. 
االن نزدیک 40هزار مترمربع فضای ســالن داریم. 
عالوه بر آن، می شود از ســاختمان تجارت جهانی 
هم اســتفاده کرد؛ زیرا بخش عمده این ساختمان 
بنا شده است و قسمت هایی باقی مانده که می شود 
به سرعت آنها را تکمیل کرد. این ساختمان فضای 
بزرگی دارد کــه مجموع آن و ســالن های ما برای 

برگزاری نمایشگاه های مختلف کافی است. در این 
3 ماه بیشتر از 20سرمایه گذار به طور جدی راغب به 
حضور در این پروژه بودند و می توانند در مدت کمتر 
از یک سال این ساختمان را قابل بهره برداری کنند. 
از طرف دیگر می توان ساخت سالن ها را هم به صورت 
جداگانه از ســاختمان تجارت جهانی انجام داد. به 
این معنا که چند راه مختلف برای وسعت بخشیدن 
به فضای مفید شــهر آفتاب داریــم و اگر بودجه یا 
سرمایه گذاری مناسب را در اختیار داشته باشیم تا 
پایان امسال هم می شود به مساحت موردنظر برای 

برگزاری نمایشگاهی مانند نمایشگاه کتاب رسید.

شهر آفتاب؛ آماده میزبانی از نمایشگاه های بزرگ
مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب: اکنون 40هزار مترمربع سالن در اختیار داریم که قابل افزایش است

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن ارائه توضیحاتی 
درباره آخرین اقدامات طرح ساخت مسکن اعالم کرد 

پایان تابستان، شروع کار موزه سیمان 
اواخر سال گذشته بود که شهرداری تهران در تفاهمنامه هایی با 
وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، همکاری در اجرای طرح تأمین مسکن مورد نیاز 
پایتخت را پذیرفت و این پروژه را کلید زد. این اقدام در راستای 
»طرح نهضت ملی مســکن« دولت سیزدهم شروع شده است. 
در همین چارچوب قرار است امســال حداقل 120هزار واحد 
مسکونی در شهر تهران ســاخته شــود تا هم بخش زیادی از 
خانه های لرزان و فرسوده، نونوار شوند و هم انبوه سازان واحدهای 
مسکونی را تولید کنند که آرزوی خانه دار شدن عده ای سرانجام 
برآورده شود. وام های 450میلیون تومانی ساخت و 200میلیونی 
اسکان موقت بخشی از تسهیالتی اســت که در این زمینه ارائه 

می شود تا مسیر سخت داشتن سرپناه شخصی را آسان کند.
البته اینطور که مدیرعامل ســازمان نوسازی شهر تهران اعالم 
می کند ساخت 120هزار واحد مســکونی در سال 1401، کف 
برنامه ها و خواسته های شهرداری در این حوزه است و به دنبال 
تحقق اعداد و ارقام باالتری هســتند. کاوه حاجی علی اکبری 
می گوید: »پروژه هایی که باید در قرارگاه جهادی تأمین مسکن 
پیگیری شوند، مشخص شده اند. ما یک عدد 1۸0هزار واحدی 
را هم مدنظر داریم که به عوامل مختلفی بســتگی دارد؛ چراکه 
بخشی از پروژه ساخت مســکن های جدید در حوزه اختیارات 
و چارچوب های کاری شــهرداری تهران اســت؛ مثل سرعت 
بخشــیدن در رســیدگی به پرونده های مرتبط در کمیسیون 
ماده 5 و شورای عالی معماری و شهرسازی. این موضوع اکنون 
به صورت جدی پیگیری می شــود و یک نمونــه آن هم، پروژه 
جنگ افزارسازی یا ســاصد با ظرفیت 2هزار واحد مسکونی به 
شمار می آید؛ پروژه ای که هفته گذشته در شورای عالی معماری 
و شهرسازی به تصویب رسید. مورد بعدی، تالش برای کاهش 
زمان صدور پروانه به 2 ماه است که معاونت معماری و شهرسازی 

تالش می کند تا آخر خردادماه این مسئله به سرانجام برسد.«
او همچنین درباره پروژه بازآفرینی کارخانه سیمان  ری می گوید: 
»اقدامات اجرایی را برای بازآفرینی کارخانه سیمان ری شروع 
کرده ایم و طبق برنامه قرار است فاز نخست آن تا پایان شهریور 
به نتیجه برســد. در آنجا 3پروژه در دســت اقدام است؛ یکی 
راه اندازی موزه صنعت سیمان که در یکی از ساختمان ها عملیات 
اجرایی اش پیگیری می شــود، مورد بعدی ایجاد فضایی برای 
استقرار شرکت ها و گروه های خالق و شــرکت هایی که در آن 
حوزه های دانش بنیان فعالیت می کنند و دیگری هم ایجاد فضای 

رویدادمحور و تعاملی برای برگزاری رویدادهای 
اجتماعــی و فرهنگــی. 

امیدواریــم هر3مورد 
تــا پایــان تابســتان 
1401به نتیجه برسد 

و بهره برداری شود.«

سید احمد محیط طباطبایی
 رئیس کمیته ملی موزه های ایران)ایکوم(

تبدیل خانــه اخوان ثالــث به خانــه موزه 
یکــی از مهم تریــن اقداماتــی اســت کــه 
شــهرداری تهران با هدف حفــظ بناهای 
تاریخــی شــخصیت های مهــم تاریخی، 
فرهنگی، هنری، سیاسی در تهران انجام 
داده اســت. امیدواریــم در ایــن دوره، 
شــهرداری توجــه ویــژه ای بــه خانه هــای 
تاریخی شخصیت های برجسته فرهنگی 

داشته باشد.

مهرشاد کاظمی
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران

امســال بــرای نخســتین بــار ویــژه نامــه 
»تهــران شــهر موزه هــا« بــا معرفــی 
کامــل موزه هــا )تاریــخ، اشــیایی کــه 
نگهداری می شــوند، نوع معمــاری و...( 
اوایــل هفتــه آینــده منتشــر و از طریــق 
 ســامانه جامــع گردشــگری شــهر تهران
)visit.tehran.ir( در دســترس عمــوم 

قرار می گیرد. 

نقل قول خبر

عدد خبر
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ســخنگوی شــهرداری تهــران از دســتور 
علیرضــا زاکانــی بــرای افزایــش حقــوق 
اردیبهشــت کارمنــدان قــراردادی خبــر 
داد. عبدالمطهر محمدخانی در حساب 
توییتر خود نوشت: »پس از بررسی های 
انجام شــده، به دســتور شــهردار تهران، 
کارکنــان  اردیبهشــت ماه  حقــوق 
قراردادی شــهرداری تهران و ســازمان ها 
و شــرکت های تابعــه، تا تعییــن تکلیف 
قطعــی از مجــاری قانونــی، بــا افزایــش 

۴۰درصدی پرداخت خواهد شد.«

40
درصد

احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان 
رفاه شهرداری تهران گفت: »2کارگروه  در 
راستای برنامه های قرارگاه اجتماعی شهر 
تهران و با نگاه ویژه و تخصصی به کودکان  
کار، معضــل زباله گــردی و زباله گردهــا 
و خانواده هــای مددجویــان و معتــادان 
متجاهر در کالنشهر تهران تشکیل شده 
و جلســه آن با حضور جمعی از مدیران و 
نمایندگان ارگان ها و دستگاه های متولی 

و تشکل های مردمی برگزار شد.«

2
کارگروه

با وجود اینکه شهرداری و شورای شهر بر انتخاب »شهر آفتاب« برای 
مراسم ساالنه نمایشگاه کتاب تأکید می کردند، نمایشگاه امسال باز 
هم به مصلی رسید. طبیعی اســت که بحران اقتصادی و گرانی های 
بازار مشتریان کتاب ها را کمتر می کند. شاید به همین دلیل برگزاری 
نمایشگاه پرمخاطب کتاب در میانه شهر باعث ترافیکی شدید نشد. 
قبال هم مشــکالت گوناگون بر فروش کتاب تأثیر گذاشته بود، ولی 
حاال بعد از 2سال از شیوع کرونا و زمانی که تعداد درگذشتگان روزانه 
یک رقمی شده است، نمایشگاه دوباره در شبستان مصلی و چادر های 
درون حیاط، برپا شده است. عده ای از ناشران شرکت نکردند و بخش 
زیادی از حاضران هم مؤسســات کنکوری و دانشگاهی بودند، اما 
شرایط آینده قابل پیش بینی نیست. آیا سال آینده نمایشگاه کتاب 
در مصلی برگزار می شود یا در شــهر آفتاب؟ عباس تقدسی نژاد، 
مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب می گوید که می توان 
فضای نمایشگاهی شهر آفتاب را در مدت کمتر از یک سال به حدی 

رساند که برای برگزاری نمایشگاه های پرمخاطب کافی باشد.

مشخصات شهر آفتاب
 وسعت مکانی شهر آفتاب 414هکتار است.

  ساختمان تجارت جهانی 70هزار مترمربع وسعت دارد.
 80درصد پروژه ساختمان تجارت جهانی ساخته شده است.
 40هزار مترمربع مساحت سالن های فعلی نمایشگاه است.

120هزار مترمربع مساحت نهایی سالن های شهر آفتاب خواهد شد.
  مساحت سالن ها و ساختمان تجارت جهانی به 190هزار مترمربع می رسد.

  قسمت های جانبی نمایشگاه بین 10 تا 15هزار مترمربع مساحت دارد.
 فضای سبز شهر آفتاب بیش از 50هزار هکتار است.

 پارکینگ شهر آفتاب اکنون ظرفیت 25هزار خودرو را دارد.
 ظرفیت پاکینگ های شهر آفتاب، حرم مطهر و ... به 40هزار خودرو می رسد.
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مبلمان مناسب خانه ما 
یکی از اصلی ترین عناصر دکوراسیون خانه، مبلمان است. اگر 
بودجه مورد نظر را که نقش مهمی در انتخاب دارد کنار بگذاریم، 
سبک مبلمان موضوع مهمی اســت. سلیقه شما براساس آنچه 
تاکنون دیده و تجربه کرده اید شکل گرفته اما اگر در حال خرید 
مبلمان هستید باید به نکاتی مهم توجه کنید. اگر برای جهیزیه 
آن را تهیه می کنید باید به هماهنگی الزم در انتخاب فرش و پرده 
و دیگر عناصر چیدمان منزل تان نیز دقت کنید. اما اگر قرار است 
مبلمان یک خانه چیده شــده،  تغییر کرده و نو شود، دست تان 
در انتخاب باز نیست، طرح و رنگ فرش و پرده و دیوار هم نقش 
تعیین کننــده ای در انتخاب مبلمان خواهند داشــت. کیفیت 
پارچه مبلمان اهمیت ویژه ای دارد و نمی توان در انتخابش،  زیاد 

صرفه جویی کرد. 
فضا و متراژ خانه نیز نقش مهمــی در انتخاب مبلمان دارند اما 
متأسفانه در بیشتر مواقع، تناســب میان سبک مبلمان و فضا 
وجود ندارد. نمی توان از میان دو سبک شناخته شده در میان 
ایرانیان،  سبک مدرن یا راحتی و ســبک کالسیک، به راحتی 
و بدون توجه به متــراژ خانه یکی را انتخاب کــرد. هرچند که 
ســبک های مبلمان در دنیا شــامل سه ســبک اصلی مدرن، 
 کالسیک و پست مدرن است که هر کدام زیر شاخه هایی دارد 
اما فروشندگان مبلمان و عامه مردم در ایران، مبلمان را در دو 
نوع راحتی یا مدرن و استیل و کالسیک شناخته و طبقه بندی 
می کنند. هر چند دو مورد اخیر تفاوت هایی با هم دارند اما جدا 
کردن آن در میان ایرانیان رواج ندارد. مبلمان استیل برای فضای 
بزرگ مناسب است، تاج و پایه های کنده کاری شده دارد،  چوب 
بیشتری در آن به کار رفته و در مجموع از نوع کالسیک گران تر 
است.مبلمان کالسیک رایج در ایران،  تاج و پایه ظریف تری دارند 
و از نوع استیل، ارزان تر هســتند. یکی دیگر از تفاوت هایشان 
این است که مبلمان استیل دارای ست 9نفره است اما مبلمان 
کالسیک ســت 7نفره دارد.گران تر بودن مبلمان استیل تنها 
به دلیل چوب بیشتری است که در آن به کار رفته و این گران تر 
بودن دلیلی بر کیفیت باالتر و انتخاب اصلح نخواهد بود. مبلمانی 
برای خانه شما مناسب است که متناسب با فضا و چیدمان باشد. 
اگر فضای بزرگی دارید به سراغ استیل و کالسیک بروید اما اگر 
فضای خانه تان کوچک است،  در انتخاب مبلمان راحتی یا مدرن 
شــک نکنید. مبلمان مدرن که ما ایرانی ها آن را با نام راحتی 
هم می شناسیم، برخالف مبلمان کالسیک هم مناسب فضای 
مسکونی است و هم قابلیت استفاده در فضای اداری را دارد. از 
اشکال هندسی منظم در ساخت آن استفاده می شود و با توجه به 
مدنظرقراردادن ارگونومی بدن، احساس راحتی بیشتری روی آن 
می کنید، اما مبلمان کالسیک مناسب لم دادن نیستند. این یکی 
از همان دالیلی اســت که برای خانه های کوچک، باید به سراغ 
مبلمان مدرن رفت. در این نوع مبلمان، از پارچه های ســاده و 
بدون نقش استفاده می شود. متداول ترین نوع آن نیز مدل »ال« 
است که به راحتی در کنج خانه جای می گیرد، بعضی از انواع آن 

نیز قابلیت تبدیل شدن به تخت را دارند.

با کودکان در جست وجوی یار مهربانزهرا اردم؛ کارشناس طراحی داخلیچیدمان
فرزندان  را با حال خوب به نمایشگاه کتاب ببریم و برای شان خاطره ای دلچسب از یک گردش فرهنگی بسازیم

کودکان  درصدی از مخاطبان نمایشگاه 
کتاب هستند. سال های گذشته سالن 
ناشــران کودک با جمعیت بیشتری از 
ناشران و کودکان و والدین مواجه می  شد اما به دالیل مختلف ازجمله گران شدن 
کاغذ و افزایش قیمت کتاب، این بخش از نمایشــگاه هم خلوت تر از سال های 
گذشته است اما با این حال آنها که ترجیح می دهند کودکانشان را برای خرید 
کتاب به نمایشگاه بیاورند تا هم با فضای نمایشگاهی و حال و هوای آن یا دیدار 
با چهره ها و نویسندگان کودک آشنا شوند و هم کتاب های موردعالقه شان را با 
تخفیف نمایشگاه خریداری کنند، باید فوت و فن نمایشگاه رفتن با کودکان را 
بدانند و به کار ببندند تا خاطره ای دلچسب از نمایشگاه و از آن مهم تر، لذتبخش 

کردن کتاب برای کودکانشان رقم بخورد.

روز من جدا،  روز تو جدا 
 والدین و مربیانی کــه تجربه رفتن به 
نمایشــگاه کتاب یا مراکزی شــبیه به 
نمایشگاه را دارند می دانند تاب و توان 
کودکان در ســنین مختلــف متفاوت 
اســت. پس با توجه به طاقت فرزندتان 
برنامه نمایشگاه را بچینید. برای راحت تر 
گذراندن این روز از برنامه طوالنی مدت 
و اذیت کننده برای کودکان کوچک تر 
باید پرهیز کرد. خرید کتاب بهتر است 
با خاطــره ای خوش همراه باشــد. در 
برنامه ای که ترتیــب می دهید آن روز 
را فقــط برای حضــور در غرفه کودک 
درنظربگیرید، بگذارید روز از آن کودکان 
شما باشــد. همراه بردن آنها در غرفه 
بزرگساالن هم شما را خسته می کند و 
هم کودکتان را،  در این صورت مجبورید 
یــا از تمرکز برای انتخــاب کتاب های 
خودتان کم کنید یــا بچه ها را مجبور 
کنید ســریع کتاب بخرنــد و تجربه 
حضور در نمایشگاه را از دست بدهند؛  
نتیجه اش یک روز خسته کننده و سخت 
اســت با بی تابی های کودکان و لذت از 

دست رفته خرید کتاب.

به همه غرفه ها سر نزنیم
برای حضور در نمایشگاه و سر زدن به 
غرفه ها بهتر است برنامه ریزی داشت تا 
بهترین نتیجه با صرف کمترین زمان و 
انرژی حاصل شود.  رؤیا شهری، مدرس 

و پژوهشــگر ادبیات کودک و نوجوان 
و مــروج کتابخوانــی، در گفت وگو با 
» همشهری« توصیه می کند ترجیحا 
والدین یــا مربیان کودک،  ناشــران و 
کتاب های مورد نظــر را از قبل انتخاب 
کنند. او می گوید: » یادمان نرود ما برای 
کودکمان آمده ایم،  او را نباید خســته 
کنیم و مثل ساک خرید دنبال خودمان 
بکشیم. پس برای جلوگیری از این اتفاق 
الزم نیســت همه غرفه ها را بچرخیم. 
بهتراســت گزینش داشــته باشــیم 
به خصــوص اگر بچه هــای کوچک تر 
همراهمان هســتند. کودکان بزرگ تر 
حوصله جست و جوی بیشتری دارند، 
می توانند در میــان کتاب ها و غرفه ها 
زمان بیشــتری صرف کنند«. یکی از 
راه های لذت بخش تر کردن حضور در 
نمایشــگاه به خصوص برای کودکان 
بزرگ تر،  توجه به برنامه ای اســت که 
ناشران از جشن امضای نویسندگان و 
حضور آنها در غرفه شان خبر می دهند. 
مالقات کودکان بزرگ تــر و نوجوانان 
با نویســندگان مورد عالقه شان تجربه 

لذت بخشی برای آنها خواهد بود.

کودک باید تجدید قوا کند 
شرایطی را برای کودکمان فراهم کنیم 
تا اگر خسته و گرســنه شد به راحتی 
در گوشه ای اســتراحت کند، خوراکی 
بخورد و نوشیدنی بنوشد، به دستشویی 

برود و  تجدید قوا کند تــا بتواند دوباره 
شــاداب و ســرحال به حضورش در 
نمایشگاه و خرید کتاب بپردازد. بهتر 
است خوراکی و تنقالت و ساندویچ های 
خانگــی و ســالم و آب و نوشــیدنی 
همراه مان ببریم تا وقت مان در صف های 
طوالنی غرفه های خوراکی نمایشگاه، 
 زیر آفتــاب و همراه بــا بچه هایی که 
خسته و گرسنه شــده اند تلف نشود. 
یکی از نکاتی که در کمتر خسته شدن 
کودکان مان در نمایشــگاه کتاب باید 
مورد توجه قرار دهیم، پوشاندن لباس 
و کفش مناسب و راحت برای راه رفتن 
و متناســب با دمای هواست. اینها هم 
ازجمله عوامــل تأثیرگــذار در ایجاد 

خستگی و خلق و خوی کودک است.

هدفمان را گم نکنیم
به جز راهکارهایی که برای زمان بندی 
و انتخاب کتاب و ســرزدن به غرفه ها 
وجود دارد،  نکاتی در حاشیه برگزاری 
نمایشــگاه نیز هســت که اگر به آنها 
توجه کنیــم آموزش هــای خوبی به 

فرزندان مان نیــز داده ایم. عدم مصرف 
کیسه های پالستیک یکی از این موارد 
است. بهتر است کودکانمان کوله پشتی 
همــراه ببرند و کتاب هــای خریداری 
شــده را بدون دریافت پالســتیک در 
کوله هایشان قرار دهند. شهری در این 
خصــوص می  گوید: »  وقتــی بچه ها از 
همین سنین رفتار ما را مشاهده کنند، 
 خواهند آموخت. گاهی اوقات نیز والدین 
یا کودکانشــان در صف هــای دریافت 
هدایــای تبلیغاتی ناشــران مختلف 
می ایســتند که به هر صورت دریافت 
هدایای تبلیغاتی،  آن هم به این روش 
در نمایشــگاه کتاب، تأثیر خوبی روی 
کودکان نمی گــذارد و گویی هدف از 
خرید کتاب به چیز دیگری تغییر کرده 
است«. این مروج کتابخوانی البته این 
را هم می گوید که خوشبختانه در این 
دوره، برخی ناشــران از شخصیت های 
محبوب کتاب های کودکان عروسک ها 
و مجسمه هایی بزرگ آماده کرده اند و 
کودکان با آنها عکس یادگاری می گیرند 

که این اقدام به مراتب بهتر است.

متأسفانه در طراحی های شهری  
کودکان را  نمی بینیم،   قدمان را 
به اندازه آنها پایین نمی آوریم 
و دنیــا را از زاویه دید خودمان 
برای آنها طراحی می کنیم. این 
موضوع در نمایشگاه فرهنگی 
کتاب و سالن ویژه کودکان نیز 
وجود دارد.  رؤیا شهری، مدرس 
و پژوهشــگر ادبیات کودک 
و نوجوان می گوید: »  همیشــه 
بدترین ســالن در نمایشگاه 
کتاب،  متعلق به کودکان است؛ 
گرم ترین و داغ ترین سالن ها. 
البته امسال ســالن کودکان را 
در طبقه زیرزمین قرار داده اند 
که ایــن کار موجــب خنک 
بودن محیط شــده اما به دلیل 
عدم کف سازی  مناسب،  گرد و 
خاک در هوا می پیچد و تهویه 
مناســبی وجود ندارد که این 
مسئله کودکان و والدین را اذیت 

می کند«. 

مکث

کودکان 
را شهروند 

حساب کنیم

الهام مصدقی رادگزارش
روزنامه نگار

تو بی نظیری
در کتاب »تــو بی نظیری« 
می خوانیم، شما همواره از نظر 
خداوند ارزشمند هستید. این 
کتاب به قلم مکس لوکیدو و 

ترجمه لیال کاشانی وحید است و توسط انتشارات 
مهرسا منتشر شده است. تو بی نظیری سرگذشت 
کودک درون هر کدام از ماست تا باور کنیم کسی 
وجود دارد که بدون توجه بــه ظاهر، دارایی ها یا 
مهارت هایمان به ما عشق می ورزد تا با اطمینان 
به عشق او ارزش وجودی خود را فراموش نکنیم، 
به قضاوت های دیگران اهمیت ندهیم و در مسیر او 
حرکت کنیم.  مجموعه داستان های »ومی کی ها« 
درباره آدم چوبی هایی اســت که توســط فردی 
به نام ایالی ساخته شــده اند. این کتاب ها سعی 
دارند گامی در راستای پرورش عزت نفس و تفکر 

عمیق تر درباره  زندگی بردارند. 

راهنما

تندرست

ویتامین D را بشناسید
حفظ ســطح طبیعی ویتامین D برای یک زندگی ســالم 
ضروری اســت اما کمبــود آن می تواند باعث بــروز عالئم 
خطرنــاک شــود. ویتامیــن D، می تواند از شــما در برابر 
ســرماخوردگی محافظت کند و انرژی شما را افزایش دهد. 
ویتامین D به تنظیم مقدار کلسیم و فسفات در بدن کمک 
می کند. کلسیم و فسفات، مواد مغذی و ضروری برای حفظ 
سالمت اســتخوان ها، دندان ها و ماهیچه ها هستند. انرژی 
کافی داشتن، یکی از دالیل مهم است که اغلب نادیده گرفته 
می شود. بسیاری ممکن است اصال متوجه نباشند که چقدر 
کم انرژی هستند و روزبه روز خسته تر می شوند و حتی فکر 
کنند که این وضعیت عادی اســت. با این حال، اغلب علت 
 D خســتگی های طوالنی مدت و مداوم، کمبــود ویتامین
است. کمبود ویتامین D منجر به ناهنجاری های استخوانی 
می شود که مســتقیماً باعث کاهش روند رشد و کم شدن 
قدرت عضالت می شود. گیرنده های ویتامین D بر عملکرد 
ماهیچه های اسکلتی تأثیر می گذارد. اساسا، سطوح پایین 
ویتامین D باعث مشکالت استخوانی، ضعیف شدن قدرت 
عضالنی و کاهش عملکرد در سراســر بدن می شــود. این 
شرایط ممکن است شما را در انجام کارهای اساسی زندگی 

هم ناتوان بگذارد.
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آنچه بیشتر از جنگ های منطقه ای، معادالت 
سیاســی را در تامیــن امنیت غذایــی تغییر 
می دهد، روند افزایشــی تأثیر تغییرات اقلیمی 
است. کشورها به منظور افزایش امنیت غذایی 
روش های مختلفی را دنبــال می کنند. میزان 
تطابق کشــورها با پیامد های تغییــر اقلیم نیز 
متفاوت است. برخی از کشورها نرخ تعرفه های 
گمرکی را از مواد غذایی کاهــش می دهند تا 
واردات با روال ساده ای انجام شود. برخی مانند 
هند به دلیل بروز موج شــدید گرما، امســال 
صادرات گنــدم را که محصولی اســتراتژیک 
در دنیا به حســاب می آید به طور کلی متوقف 
می کنند. بخش کشاورزی اما بیشترین تأثیر را 
از تغییرات اقلیمی می گیرد و تجربه نشان داده 
است که درصورت نرســیدن به شاخص های 
تولید در بخش کشــاورزی این منابع طبیعی 
و محیط زیست است که فشار اصلی را متحمل 

می شود.
به طور مثال، در شرایطی که دریاچه ارومیه در 
حال تبدیل شــدن به کانون گردوغبار نمکی 
است، سطح زیرکشــت در این حوضه آبریز رو 

به افزایش است. 
کشــاورزان این مناطق برای جبــران میزان 
محصول، عالوه بر اینکه از کود و سم بیشتری 
استفاده می کنند، ســطح زیرکشت را افزایش 
داده، زمین های دیم را نیز به کشــاورزی آبی 
تبدیــل می کنند. به گفتــه متخصصان خاک، 

آبیاری بیشــتر منجر به شــور شــدن اراضی 
کشاورزی شده و خاک شــور شده پس از چند 
سال دیگر با کود و ســم هم محصول مناسبی 

به دست کشاورز نمی دهد.
براساس بررسی های دفتر تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیســت، پیش بینی ها نشــان 
می دهد در شــرایطی که تقاضای جهانی غذا 
روزبه روز در حال افزایش اســت، در عین حال 
یک سوم موادغذایی تلف می شود و شواهد نشان 
می دهد که تغییرات اقلیمی بیشترین تأثیر را بر 
کشاورزی می گذارد، تا ســال2030 بهره وری 
تولید 90درصد محصوالت کشــاورزی کاهش 
خواهد یافت و مدیریت کشــاورزی در شرایط 
اینچنینی، با هدف تطابق بــا تغییرات اقلیم و 
حفظ محیط زیست تنها وظیفه یک نهاد دولتی 
نیست، بلکه کشاورزان نیز باید خود را برای این 

تغییرات و تطابق با آن آماده کنند.

 پیامد های تغییر اقلیم
  الگوی بــارش متغیر، موج هــای گرمایی و 

خشکسالی، افزایش دمای میانگین، سیالب
 کاهش ســطح زمین های قابل کشت، بروز 
آفات ناشــناخته و مقاوم در برابر آفت کش ها، 
کاهش بهره وری تولید محصوالت کشاورزی، 
اختــالل در انتقــال و توزیع غذا بــا تخریب 

زیر ساخت ها
  افزایش قیمت محصــوالت و تورم، کاهش 
درآمد و بیکاری کشاورزان، مهاجرت از روستاها

برای مقابله با تغییــر اقلیم چه کار می توانیم 
انجام دهیم

  کاهش دورریز غذا
  نصب مخازن ذخیره آب باران در باغ ها

  ایجاد تنــوع در کشــت با افزایش ســهم 
گونه های مقاوم اقلیمی

  کشاورزی پایدار
  توسعه کشت گلخانه ای

  آبیاری قطره ای
  استفاده بیشینه از ابزارهای اندازه گیری

  استفاده از انرژی خورشیدی در زمین های 
کشاورزی

کشاورزی هوشمند
کشاورزی هوشمند نیاز به کشاورز آموزش دیده 
و هوشــمند دارد. در شــرایطی که کشورهای 
توســعه  یافته در حال وقت کشــی هســتند و 
تعهدات خود را نیمــه کاره رها می کنند، آنچه 
کشاورزان را نجات می دهد، تطابق حداکثری 

با پدیده تغییر اقلیم است.
  حفاظــت از خدمــات دارای اهمیــت 
اکوسیستمی در راستای امنیت غذایی، توسعه 
کشاورزی، ســازگاری با تغییر اقلیم و کاهش 

انتشار کربن
  مدیریت یکپارچه کشــاورزی، دامداری و 
پرورش آبزیان با اولویت سازگاری با تغییر اقلیم

  توانمندسازی کشاورزان و صاحبان زمین ها 
جهت مقابله با پیامد های تغییر اقلیم

  تغییر نظام غذایی در ابعاد گسترده که شامل 
مداخله در سمت تقاضا نیز می شود

پیش بینی تأثیر
 تغییرات اقلیمی بر روند

 تولید و قیمت محصوالت در 2030
ذرت: کاهش 12درصدی نرخ رشد 

و افزایش 90درصدی قیمت

گندم: کاهش 13درصدی 
نرخ رشد و افزایش 75درصدی قیمت

برنج: کاهش 23درصدی نرخ رشد
 و افزایش 89درصدی قیمت

تطابق با تغییر اقلیم برای حفظ امنیت غذایی
دفتر تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست: تا سال 2030  بهره وری تولید 90درصد محصوالت غذایی کاهش می یابد

رویای مالزی برای بازگشت گردشگران ایرانی
 مقامات گردشگری کشور مالزی در سفر به تهران: بازار هدف گردشگری مالزی در خاورمیانه بر ایران متمرکز شده است

مالزی در رؤیای بازگشــت به بازار هدف طالیی گردشگری ایران 
پس از حدود نزدیک به 2دهه از مرگ بازار سنتی گردشگری خود 

در ایران است.
نزدیک به 2دهه قبل مالزی چنان توانســته بود بازار گردشــگری 
خروجی ایران را در تســخیر خود قرار دهد که تمامی رسانه های 
مکتوب، چاپی و تبلیغات سطح شــهرهای ایران بر سفر به مالزی 
تأکید داشــتند و از این کشور، بهشــتی برای گردشگران ترسیم 

کرده بودند.
تبلیغات ســفر به مالزی آن زمان چنان با اســتقبال گردشگران 
خروجی ایران مواجه شــد که مقامات آن کشور ایران را در جایگاه 
بازار سنتی و تثبیت شده گردشگری خود قرار دادند و البته با این 
تصور اشتباه که بازار گردشــگری ایران را به طور سنتی در اختیار 
گرفته و ســفر به مالزی برای ایرانی ها تثبیت شده است، فعالیت 
تبلیغاتی خود در ایران را طی سال ها کنار گذاشتند و همین تصور 
بود که در فاصله زمانی کوتاه مدت موجب شــد ایران به ناگهان از 
بازارهای سنتی مالزی حذف شود و ایرانی ها کشورهای جایگزین در 
آسیای جنوب شرقی و شرق ازجمله تایلند و هندوستان را جایگزین 

سفر به مالزی کنند.
2دهه است که حاال مالزی بازار سفر خود در ایران را از دست داده 
و طی 10سال گذشته مقامات آن کشــور بارها تالش کرده اند این 
بازار از دست رفته را با برپایی نشست های مشترک با تورگردان ها و 
هتل داران ایرانی احیا کنند تا شاید توان رقابت با همسایه خود یعنی 

تایلند و البته هندوستان و حاال ترکیه را داشته باشند.
مالزی با تغییرات سیاسی در ایران در 2دولت اخیر تالش کرده است 
با اعزام سفرای گردشگری خود به ایران این پیام را به دفاتر خدمات 
مسافرتی ایران منتقل کند که آمادگی میزبانی دوباره از گردشگران 

ایرانی را دارد. این تالش یک بار در دولت حســن روحانی صورت 
گرفت و آن زمان وزیر وقت گردشگری مالزی در سفر به ایران تالش 
کرد فعاالن صنعت گردشگری ایران را ترغیب به بستن پکیج های 
ســفر به مالزی پس از غیبت طوالنی در صنعت گردشگری ایران 
کند. آن تالش اما با شکست مواجه شد و حاال در دولت سیزدهم بار 
دیگر تالش کرده اســت تا با اعزام زین الدین عبدالوهاب، مدیرکل 
گردشگری آن کشور و مانوهاران پریاسامی، مدیرکل بخش تبلیغات 
بین المللی گردشــگری در قاره آفریقا و آسیا در وزارت گردشگری 
مالزی به تهران، بار دیگر پیام تمایل برای حضور در بازار گردشگری 
ایران را مخابره کند. آیا مالزی در تالش دوباره خود برای حضور در 
بازار گردشگری ایران و جذب انبوه گردشگران ایرانی به آن کشور 

همچون 2دهه قبل موفق خواهد شد؟
این سؤال در شرایطی مطرح می شود که ایرانی ها به دلیل افزایش 
سرســام آور هزینه بلیت هواپیما و البته مهم تر از آن کاهش ارزش 
پول ملی و در نتیجه گران تر شدن ســفر به خارج از کشور تمایل 
کمتری به سفرهای خارجی یافته اند و ترجیح می دهند برای سفر 
خارجی ترکیه و کشــورهای ارزان تر را انتخاب کنند. این تصمیم 
البته شامل 10درصد برخوردار کشور نمی شود که اگر نرخ دالر به 

50هزار تومان هم برسد باز هم سفرهای گران و الکچری شان را در 
سبد هزینه های زندگی حفظ خواهند کرد.

روزنامه همشــهری از زین الدین عبدالوهاب، مدیرکل گردشگری 
وزارت گردشگری مالزی می  پرسد، بازار گردشگری مالزی در ایران 
سال ها پیش از دست رفته است و این کشور هرازگاه تالش داشته 
بازار از دســت رفته خود در ایران را بازیابی کند، اما حاال ترکیه و 
تایلند جای مالزی را در ایــران گرفته اند. پول مالزی هم گران تر از 
پول آنهاست. در این شــرایط چه تضمینی برای ارزان شدن سفر 

ایرانی ها به آن کشور دارید؟  
وی می گوید: اگر قیمت هــای مالزی را با کشــورهای اطراف آن 
مقایسه کنید، می بینید که هتل های آن از هتل های بالی اندونزی یا 
سنگاپور ارزان تر هستند؛ به طوری که با کمتر از 100دالر می توانید 
اتاقی در هتل های مالزی داشته باشید، ولی در کشورهای اطراف 
این ممکن نیســت یا با 2۷0دالر می توانید یــک هفته در مالزی 
اقامت داشته باشید، ولی در هتل های بالی یا سنگاپور با چند برابر 
این قیمت این امکان را خواهید داشت. قیمت های مالزی را باید با 
کشورهای مشابه آن مقایسه کنید، نه با ترکیه یا کشورهای دیگر. 
هزینه سفر هم فقط به قیمت هتل محدود نمی شود و بخش زیادی 
از این هزینه به قیمت بلیت پرواز برمی گردد که به علت کرونا قیمت 
آن بیشتر هم شــده اســت؛ برای نمونه هیأت گردشگری مالزی 
برای یک پرواز اکونومی 2ساعته از دوبی تا تهران حدود ۸00دالر 

پرداخت کرده است.
همین اظهارات مدیرکل گردشــگری مالزی کافی است که بدانیم 
یک سفر یک هفته ای به مالزی با پرواز رفت و برگشت اکونومی به 
آن کشور 1500دالر و بیشتر از 40میلیون تومان تنها برای اقامت در 
هتل و بلیت پرواز هزینه دارد. طبیعی است که ایرانی ها رغبتی برای 
چنین سفری که یک روز آن در آسمان تلف می شود، نداشته باشند.

مدیرکل گردشگری مالزی همچنین ادامه داد: ما امیدواریم تا یکی، 
دو سال آینده با توجه به افزایش پروازها شرایط سفرهای بین المللی 

آسان تر و قیمت ها کمتر شود.

محمد باریكانیگردشگری
دبیر گروه زیست بوم

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

 میزان تبخیر در حوضه های
آبریز کشور افزایش می یابد

مؤسســه تحقیقات آب وزارت نیرو وضعیت تبخیر آب در 
حوضه های آبریز اصلی و فرعی کشور برای این هفته و هفته 
منتهی به ۶خردادماه پیش بینی کرد که بر این اساس هفته 

آینده میزان تبخیر در برخی حوضه ها  بیشتر خواهد شد.
به گزارش همشهری، براساس اعالم تازه مؤسسه تحقیقات 
آب وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط 5سال اخیر 
در بیشتر مناطق کشور به جز سواحل دریای خزر و شمال 
غرب کشور افزایشی و نسبت به هفته گذشته نیز در بیشتر 
مناطق کشور به جز برخی از مناطق واقع در مرکز، شرق 
و جنوب کشــور افزایشــی خواهد بود. وضعیت پتانسیل 
تبخیر برای هفته دوم )منتهی به ۶خردادماه( نســبت به 
متوسط 5سال اخیر در بیشتر مناطق کشور )به جز سواحل 
دریای خزر و شمال غرب کشور( افزایشی و نسبت به هفته 
گذشته در عمده مناطق کشور همراه با افزایش پیش بینی 

می شود.
اختالف هفتگی پتانســیل تبخیر در حوضه آبریز دریای 
خزر در این هفته )منتهی به 30اردیبهشــت( نسبت به 
هفته گذشته 2.3میلی متر اســت درحالی که این میزان 
نســبت به دوره مشابه 5ســال اخیر منفی 0.3میلی متر 
اســت. این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به 
این شکل است که نســبت به هفته گذشته 1.۸میلی متر 
خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه 5سال اخیر 

0.1میلی متر است. 
اختالف هفتگی پتانســیل تبخیر در حوضــه آبریز فالت 
مرکزی در این هفته )منتهی به 30اردیبهشــت( نسبت به 
هفته گذشته 0.5میلی متر است درحالی که این میزان نسبت 
به دوره مشابه 5سال اخیر 1.2میلی متر است. این وضعیت 
برای حوضه آبریز قره قوم به این شــکل است که نسبت به 
هفته گذشته 0.۸میلی متر خواهد بود و این میزان نسبت به 

دوره مشابه 5سال اخیر منفی 0.2میلی متر است.
اختالف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق 
در این هفته )منتهی به 30اردیبهشــت( نســبت به هفته 
گذشته 0.۶میلی متر است درحالی که این میزان نسبت به 

دوره مشابه 5سال اخیر 1.2میلی متر است.
 این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان 
به این شکل است که نسبت به هفته گذشته یک میلی متر 
خواهد بود و این میزان نســبت به دوره مشابه 5سال اخیر 

1.3میلی متر است. 
اختالف هفتگی پتانســیل تبخیر در حوضــه آبریز دریای 
خزر در هفته منتهی به ۶خرداد ماه نسبت به هفته گذشته 
3.1میلی متر خواهد بود درحالی که این میزان نســبت به 
دوره مشابه 5ســال اخیر صفر میلی متر است. این وضعیت 
برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شــکل اســت که 
نسبت به هفته گذشته 2.4میلی متر خواهد بود و این میزان 
نسبت به دوره مشابه 5سال اخیر 0.2میلی متر خواهد بود. 
همچنین اختالف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز 
فالت مرکزی در هفته منتهی به ۶خردادماه نسبت به هفته 
گذشته 1.۶میلی متر است درحالی که این میزان نسبت به 

دوره مشابه 5سال اخیر 1.9میلی متر است.

 درآمد ۳۰۰میلیارد تومانی 
از زراعت چوب 

درآمد حاصل از زراعت چوب در 12ماه اخیر 300میلیارد 
تومان بوده است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی منابع طبیعــی، میراحمد 
اختری، مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری گیالن خبر 
داد که در برنامه ششــم توسعه، اســتان گیالن به زراعت 
چوب در ۶۶00هکتار از اراضی ملی مکلف شــد، ولی بنا به 
دالیلی این کار به تعویق افتاد و اتفاق خاصی در زراعت چوب 
دراستان صورت نگرفت. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
گیالن با اشاره به توسعه زراعت چوب از تابستان سال1399، 
افزود: زراعت چوب با 4 سال تأخیر در گیالن شروع شد و تا 
پایان همین سال، هزارو۸۷0هکتار زمین، زیرکشت صنوبر 
رفت. وی با اشاره به تحول بودجه ای ناشی از زراعت چوب 
گفت: در سال گذشــته از طریق زراعت چوب با 132هزار 
مترمکعب چوب، حدود 300میلیارد تومان بودجه به استان 
تزریق شد و این رقم، یک تحول بودجه  ای محسوب می شود. 
اختری درباره مزیت های زراعت چوب، افزود: برای گیالن 
که میراث دار بخش وســیعی از جنگل های هیرکانی است، 
زراعت چوب موجب پیشــگیری از دســت اندازی و قاچاق 
چوب از جنگل های گیالن می شــود و این زراعت، یکی از 
مهم ترین مزایای این طرح اســت. وی با بیان اینکه استان 
گیالن 5۶5هزار هکتار جنــگل دارد که هر هکتار از جنگل 
حدود 2.5تن اکســیژن تولید می کند، گفــت: این میزان، 
مصرف 10نفر انسان در سال است، بنابراین 1500هزار تن 
اکســیژن از این میزان جنگل برای ۶میلیون نفر در سال، 

تولید می شود. 
اختری دیگر مزایای زراعت چوب را ذخیره آبی عنوان کرد و 
افزود: هر هکتار جنگل 2500مترمکعب آب ذخیره می کند 
و هم اکنون با توجه به مشکل کم آبی، 5۶5هزار هکتار جنگل 
استان در سال بیش از 1400میلیون مترمکعب می تواند آب 

ذخیره کند.
مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری گیــالن جلوگیری 
از فرســایش خاک را از فواید دیگر جنگل  کاری دانســت و 
افزود: متناســب کردن دمای محیط، تنظیم بارندگی ها و 
حاصلخیزی خاک از مزیت های دیگر طرح توســعه زراعت 
چوب است. وی گفت: تامین نیاز چوبی کشور، صرفه جویی 
ارزی، کاهش فشــار بر جنگل های هیرکانی، ایجاد فرصت 
شــغلی و افزایش فرهنگ درختــکاری از دیگــر مزایای 
عنوان شــده پیرامون زراعت چوب است که مدیرکل منابع 

طبیعی بدان اشاره کرد.

محمدجواد اشرفی
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

خوزستان 
اقدامــات ملــی بایــد بــر دیپلماســی 
گردوغبار و مذاکره با کشورهای همسایه 
متمرکز شود و طرح مقابله با کانون های 
داخلــی گردوغبــار و تامیــن حقابــه 
تاالب ها، با توجه به ادامه خشکسالی، 

نباید مورد غفلت قرار گیرد. 

ترحم بهزاد
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان 

منابع طبیعی و آبخیزداری 
۳۶۰هــزار هکتــار گیاهــان دارویــی در 
مراتع کشور طی برنامه ششم توسعه 
کشت شده که ۱۱۰هزار هکتار بیش از 
ســطح هدفگذاری بــوده اســت.    برای 
ســال۱۴۰۱ مبلــغ ۳۵میلیــارد تومــان 
به منظــور مدیریــت، حفاظــت، احیا و 
تقویت پوشــش گیاهــی مراتع کشــور 

درنظر گرفته شده است.

مسعود منصور 
رئیس سازمان منابع طبیعی 

آبخیزداری کشور
طبق قانون منابع طبیعی سال۱۳۴۶، 
منابــع طبیعی بایــد تابع طرح باشــد و 
اکنون یک میلیون هکتار از جنگل  های 
هیرکانی دارای طرح جنگلداری است و 
تالش سازمان بر این است که تمامی 
عرصه های منابع طبیعی دارای طرح و 

مجری طرح باشد.

تــاالب دارای ارزش اکولوژیکــی بــا 
وســعت بیــش از ۳میلیــون هکتــار در 
کشور شناسایی شده که از این تعداد 
۲۵تاالب در رامســر سایت )ثبت شده 
در کنوانسیون رامســر( وجود دارد. به 
گزارش ایرنا، آذربایجان شــرقی دارای 
۲تــاالب قوری گــول در بســتان آباد و 

قره قشالق شهرستان بناب است.

۱۴۱

مرکــز درمانــی گیــالن اخطار پســماند 
همشــهری،  گــزارش  بــه  گرفتنــد. 
محیط زیســت گیــالن ٨٥اخطاریــه 
مدیریــت پســماند بــرای مطب هــا، 
درمانگاه هــای پزشــکی و ۵اخطاریــه 
برای بیمارستان های رشت صادر کرد. 
همه مراکز درمانی ملزم به جداسازی 
و بی خطرسازی پسماندهای عفونی و 

دارویی و شیمیایی از مبدأ هستند.

۹۰

هکتــار ازقلــب تــاالب انزلــی در طــرح 
و  خشــکيد  بايوجمــي  بــه  موســوم 
مدیــرکل محیط زیســت اســتان گیــالن 
بــا انتقــاد از برخــی طرح های خســارت زا 
در قالب احيــاي تــاالب انزلی گفــت: در 
ســال ۹۷ اجرای طرح بایوجمــی عالوه بر 
خســارت های زیســت محیطــی و ورود 
موادی مثل دی اکسید تیتانیوم، موجب 
خشــکی ۲۰۰ هکتــار از پناهگاه هــای 

حیات وحش سرخانکل شد.

 ۲۰۰

مرگ آرام در انتظار شیر 
باغ وحش ارم

مدیر باغ وحــش ارم تهران خبــر داد که 2مهره 
گردن شــیر شکسته اســت و به دلیل جلوگیری 
از عذاب کشــیدن حیوان، احتمــال مرگ آرام 
آن وجود دارد.  روند مرگ حیوانات در اســارت 
ایران متاســفانه طی ســال های اخیر با کاهش 
مشهود کیفیت نگهداری، افزایش زیادی داشته 
و هر از گاهی خبری در این باره شــنیده می شود. 
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران، پرویــز قندالی 
گفت: به دلیل وجود مشــکالت زیاد در اندام های 
حرکتی و عدم تحرک و تعادل، این شیر 3ساله به 
بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 
جهت سی تی اسکن و آزمایشات الزم فرستاده شد. 
قرار شد وضعیت حیوان بررسی و پس از مشورت 
با استادان دانشکده و جواب آزمایش ها و تشخیص 
عارضه در مورد حیوان تصمیم گیری شود. به گفته  
قندالی، در نتایج اولیه احتمال شکستگی قدیمی 
در ناحیه مهره کمر و انتهای ستون فقرات حیوان 
رویت شده اســت.  او گفت: اظهارنظر و تصمیم 
نهایی بــرای عمل جراحی یا مــرگ آرام حیوان 
برای درد نکشیدن بیشتر منوط به بررسی و اعالم 
نظر کمیســیون مربوطه از دانشکده دامپزشکی 
است. در ماه گذشته یک قالده شیر نر 3ساله که 
غیرقانونی در یک باغ شخصی نگهداری می شد، 
توســط یگان حفاظت ســازمان محیط زیست 
گلستان کشف و ضبط و سپس برای نگهداری به 

باغ وحش ارم تهران منتقل شد.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

سوژه روز

خبر روز
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س: 
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کشتغلهشرقاصفهان
خوراکدامشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در حالی از 
کاهش خروجی ســد زاینده ر ود با اتمام نوبت چهارم توزیع 
۱۰روزه آب برای اراضی شرق اصفهان خبر داد که تنش های 
آبی و آب اندک اختصاص یافته برای آبیاری حدود یک پنجم 

از کشت انجام شده را خوراک دام کرد.

نوبتپنجمآبیاری،خردادماه
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه 
آب به میزان الزم و به ضرورت در حال رهاسازی است، گفت: 
پس از اتمام دوره توزیع آب، دریچه های ســد در وقت مقرر 

بسته می شود.
مهران زینلیان مرحله پنجم توزیع آب برای کشت کشاورزی 
شرق و نیز نوبت دوم رهاسازی آب برای باغ های غرب اصفهان 
را خرداد دانســت و افزود: قرار است طی ۲، 3نوبت آب برای 
باغ های غرب اصفهان رهاسازی شــود و در مجموع حدود 

۱۰۰میلیون مترمکعب به این منطقه اختصاص یابد.

امیدواریبهآبیاریآخر
عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان هم با ابراز 
امیدواری از   اینکه کشت غله شرق اصفهان تا ۱۵خرداد به 
ثمر برسد، گفت: بعد از کاهش خروجی سد از ۲۶اردیبهشت  
زاینده رود 7روز بســته می شــود و سپس از ســوم خرداد 
تحویل حقابه ۱۰روزه کشــاورزان در نوبــت پنجم انجام 
می شود که امیدواریم تا ۱۵خرداد کشت غله به نتیجه برسد.
حســین وحیدا تأکید کرد: کشــت های صورت گرفته در 
شــرق اصفهان مرغوب نیســت و بخشــی از اراضی شرق 
اصفهان چــرای دام و بخشــی دیگر دچار تنش شــد، اما 
امیدواریم در نوبت پنجم تحویل حقابه کشت ها به ثمر برسد.

زمینهاسیرابنشد
عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان هم با تأیید 
این موضوع به همشهری می گوید: در 4مرحله آبیاری صورت 
گرفته، میزان آب به قدری که بتواند کشت های انجام شده را 

سیراب کند، نبوده است.
حسین محمدرضایی توضیح می دهد: در مجموع به دلیل 
تنش های آبی به طور میانگین ۲۵درصد زمین های شــرق 
اصفهان زیرکشت غله رفته بود که کشاورزان از روی ناچاری 
و به دلیل کمبود آب تقریبا یک پنجم از این میزان را خوراک 

دام کردند تا بتوانند بقیه کشت خود را نجات دهند.
او با بیان اینکه آب نوبت پنجم آبیاری در میان کشــاورزان 
به دوناب مشهور اســت، گفت:  آبیاری مرحله آخر اهمیت 
زیادی دارد و کشــاورزان معتقدند اگر این آب کم باشــد، 
گندم دانه نمی گیرد. فصل برداشــت گندم کشت شده در 
شــرق اصفهان تیر امسال اســت، اما محصول کشت شده 
 به گفته عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان

مرغوب نیست.
او در این باره می گوید: غله باید در آبان کشت می شد، اما بهمن 
انجام شد و از سوی دیگر تنش آبی و کاهش بارندگی ها هم 

موجب شد کشت مطلوبی در شرق اصفهان نداشته باشیم.

   
خروجی سد زاینده رود به منظور توزیع مرحله چهارم آبیاری 
برای کشت کشاورزان شرق اصفهان از بامداد ۱۶اردیبهشت 
افزایش یافت و از ۲۶اردیبهشــت نیز بسته شــد. تاکنون 
 4نوبت ۱۰ تا ۱روزه آب برای کشت شرق اصفهان رهاسازی

شده است.

اصفهانپیگیری

بهمن امیری مقدم  
استاندار کرمانشاه  

دوشــنبه یــا سه شــنبه هفتــه آینــده دفتــر 
منطقه آزاد در قصرشــیرین افتتاح خواهد 
شــد که امــور اجرایــی طــرح جامــع منطقه 
و همچنیــن مقدمــات کاری و دعــوت از 
ســرمایه گذاران انجــام شــود. ایــن رخــداد 
اقتصــادی شــیرین رونــق اقتصــادی را بــه 
همراه دارد و راه ســرمایه گذاری در منطقه 
را هموار می کنــد. راه های ارتباطــی به ویژه 
ویــژه  امتیازهــای  از  ریلــی  حمل ونقــل 

قصرشیرین برای سرمایه گذاری است.

نقل قول خبر

خریدتضمینی۳۳هزارتن
گندمدرهرمزگان

مدیرتعــاون روســتایی هرمــزگان از خریــد 
بیش از 33هــزار تن گندم بــا قیمت تضمینی 
در هرمــزگان خبــر داد و گفــت: ارزش ریالی 
گندم هــای خریداری شــده از گنــدم کاران به 

3۸43میلیارد و3۰۰میلیون ریال می رسد.
 به گزارش ایسنا، ســیروس اسدپور اظهار کرد: از 
نیمه فروردین امسال که خرید تضمینی گندم در 
مناطق شمالی و غربی استان شهرستان حاجی آباد 
و پارسیان شروع شــد تا دیروز 33هزار و4۲۰تن 
گندم تولیــد داخلــی از کشــاورزان هرمزگانی 
خریداری شده است. به گفته وی، خرید در 4مرکز 
شهرستان حاجی آباد ادامه دارد و خرید تضمینی 
گندم در شهرســتان های میناب، رودان، بستک 
و پارسیان روزهای پایانی خود را سپری می کند. 
مدیر تعاون روســتای هرمزگان بیشترین مقدار 
گندم خریداری شــده را مربوط به شهرســتان 
حاجی آباد بــا ۲7هزار تن دانســت و اظهار کرد: 
پس از حاجی آباد، شهرستان های رودان، میناب 
و بســتک با بیش از ۵هزار تن خرید در رتبه های 
بعدی خرید استان قرار دارند. اسدپور با بیان اینکه 
بیش از 7۰درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت 
شده اســت، تأکید کرد: امســال براساس مصوبه 
شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم معمولی با افت 
مفید 4درصد و افت غیرمفیــد ۲درصد به مبلغ 
۱۱۵هزار ریال و گندم دوروم ۱۱هزار و ۹۲۰ریال 

خریداری می شود.

خبر کوتاه 

 سرپرســت اداره ایمنــی، ترافیــک و حریــم 
راه هــای اداره  کل راهــداری و حمل ونقــل 
گفــت:  سیستان و بلوچســتان  جــاده ای 
ســال گذشــته 4500تابلو و عالئــم ایمنی در 
اســتان تهیه و نصب شــد. به گــزارش ایرنا، 
امین سنچولی  اظهار کرد: این عالئم شامل 
تابلوهــای اخطــاری، اطالعاتی، مســیرنما و 
انتظامی بوده است. به گفته وی، نصب تابلو 
و عالئم ایمنــی برای افزایــش ضریب ایمنی 
راه هــا، ارتقــای ایمنــی جاده هــای ارتباطی و 
همچنین کاهش تصادفات انجام می شود.

4500
تابلو

عدد خبر

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت 
آب منطقــه ای البــرز گفــت: بررســی های 
آماری بیانگــر کاهــش ۲۲ تــا ۳5درصدی 
ذخایــر آب ســد های ایــن اســتان نســبت 
به مدت مشابه سال قبل است. به گزارش 
باشــگاه خبرنــگاران جوان، ســعید نقدی 
گفت: ۶5درصد ظرفیت ســد کرج از آب 
پــر و نســبت به مــدت مشــابه ســال قبل 
۳5درصــد پایین تــر اســت. به گفتــه وی، 
ســال گذشــته در همین مــدت ۹۸درصد 

ظرفیت سد کرج پر از آب بود.

۳5
درصد

البرز

سرپرســت اداره کل مدیریــت بحــران 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به سرمازدگی 
باغ هــا و مزارع این اســتان گفت: خســارت 
ســرمازدگی ۲۳۸0میلیــارد تومــان بــرآورد 
شــده اســت. بــه گــزارش تســنیم، خســرو 
کیانی اظهــار کرد: مابقــی حــوادث ازجمله 
رعــد و بــرق و ســیل های محــدود نیــز حدود 
ســه و نیم میلیارد تومــان خســارت برجــای 
گذاشتند. به گفته وی، ۸0درصد حق بیمه با 
دولت و ۲0درصد با کشاورز و دامدار است.

2۳80
میلیارد

لوبختیاری
چهارمحا

بلوچستان
سیستانو

برداشت محصول در جازموریان
شغل اصلی مردم منطقه جازموریان در جنوب کرمان 

کشاورزی است. در این منطقه محصوالت زراعی شامل 
گوجه فرنگی، هندوانه و سیب زمینی کشت و برداشت 

می شود.  در فصل برداشت محصول»فروردین تا 
اردیبهشت« زنان هم در گرمای طاقت فرسای جنوب که 
تا 45درجه هم می ر سد پابه پای مردان فعالیت می کنند. 

منبع: ایرنا  

کرمانعکس خبر

هرمزگان

 
 آن طور که اطالعات سازمان هواشناسی نشان 
می دهد روز گذشته ۱۶اســتان کشور با پدیده 
گرد و خاک و ریزگرد مواجه بودند که این شرایط 
هشدار سطح نارنجی را در این استان ها رقم زد؛ 
خوزستان، ایالم، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، 
نیمه جنوبی آذربایجان غربی، لرستان، همدان، 
مرکزی، قم، یزد، اصفهان، خراســان شمالی، 
سمنان، البرز و تهران سه شنبه )۲7اردیبهشت( 
شــاهد بروز گردوغبار بودند. امروز )چهارشنبه 
۲۸اردیبهشت( هم هشدار ســطح نارنجی در 
استان های خوزستان، بوشهر، ایالم و کرمانشاه 

برقرار است.

تعطیلیمدارسوادارهها
توده گردوغباری که آســمان اغلب استان های 
کشور را تیره کرده، از روز یکشنبه هفته جاری 
)۲۵اردیبهشت( وارد کشور شد. شرایط بحرانی 
ایجاد شــده در پی فعالیت این توده و افزایش 
شاخص آالیندگی در بسیاری از شهرها به ویژه 
در غــرب و جنوب غرب کشــور موجب شــد 
کارگروه های اضطرار آلودگی هوا در اســتان ها 
جلســه برگزار کنند. با توجه بــه تصمیم های 
صورت گرفته کارگروه ها روز گذشته مدارس و 
اداره های بسیاری از شهرهای کشور در نتیجه 
گردوخاک تعطیل اعالم شدند. بنابراین تصمیم، 
مدارس، دانشگاه ها و اداره های تهران، بوشهر، 
خوزستان، همدان، لرســتان، ایالم، کردستان، 
البرز، آذربایجان غربی، اصفهان، قم، کرمانشاه 
و مرکزی تعطیل شدند و یا کار خود را با تأخیر 

آغاز کردند یا به صورت مجازی فعالیت کردند.

ادامههشدارنارنجیبرای4استان
کارشناس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه 
گرد و خاک همچنان در هوای استان های مرزی 
و مرکزی تداوم دارد از ادامه هشدار سطح نارنجی 
در 4استان خبر می دهد و به همشهری می گوید: 
امروز گرد و خاک در خوزســتان، بوشهر، ایالم 
و کرمانشــاه ادامه دارد و با وجود تداوم شاخص 
آلودگی در کل کشور اما کیفیت هوا در استان های 
مرزی بسیار ناسالم خواهد بود. کبری رفیعی با 
بیان اینکه برای روز پنجشــنبه با کاهش گرد و 
خاک اوضاع در استان های مختلف بهبود می یابد، 
می افزاید: با وجود این برای روز پنجشنبه هم در 
استان های بوشهر، آذربایجان غربی، کردستان، 
کرمانشاه، ایالم، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
یزد، سمنان، خراسان جنوبی، شمال سیستان و 
بلوچستان و بخش های شــرقی کرمان هشدار 
سطح زرد صادر شده اســت و شاهد تداوم گرد و 

خاک خواهیم بود.  

گردوخاکدرخوزستان۲۲برابرحدمجاز
خوزســتان که به دلیل هم مرز بودن با عراق و 

وجود کانون هــای داخلی ریزگرد بســیاری از 
روزها را با این پدیده دست وپنجه نرم می کند، در 
روزهای اخیر هم اوضاع بحرانی ای داشت. میزان 
گرد و خاک در خوزستان صبح روز سه شنبه به 
بیش از ۲۲برابر حد مجاز رســید؛ شرایطی که 
امروز هم در این اســتان پایدار اســت و فردا با 

شدت کمتری ادامه خواهد داشت.
محمــد جــواد اشــرفی، مدیــرکل حفاظت 
محیط زیســت خوزســتان میــزان گــرد و 
خــاک روز گذشــته را در شوشــتر3333، 
امیدیه3۱4۰، بهبهان۲۸۸۶، هندیجان۲777، 
اندیمشــک۲43۹، اهــواز۲737، بنــدر 
ماهشــهر۲4۶۹،  امام خمینــی۲۶۰۱، 
شوش۲۲4۰، مسجدسلیمان۲۱۱۹ و شادگان 

۲۱۱۰میکروگرم بر مترمکعب اعالم کرد.
به گفتــه او، ایــن میــزان در آبــادان۱۹۰۰، 
آزادگان۱۶۵۸و   دشــت  گتونــد۱۶۸۰، 
حمیدیه۱۵۸۶ میکروگرم بــر مترمکعب ثبت 
شد درحالی که حد مجاز و استاندارد گرد و خاک 

۱۵۰میکروگرم بر مترمکعب است.
خوزســتان حدود یــک میلیــون و ۲4۰هزار 
هکتار بیابان دارد که از ایــن میزان، 3۵۰هزار 
هکتار کانون  گردوغبار بــا پراکنش در 7نقطه 
هســتند؛ ۵۰هــزار هکتــار در هورالعظیــم، 
۲۸هزارو۱۸4هکتــار شــمال خرمشــهر، 
۱۵هزارو۶۲۰هکتار در شــرق اهواز، ۱۱۲هزار 
هکتار در جنوب و جنوب شــرق اهواز، ۸۶هزار 
هکتار از بنــدر امام تا امیدیــه، 3۱هزار هکتار 
در ماهشــهر و هندیجان و ۱۸هزار هکتار شرق 
هندیجان که تبعات سوء خود را بر زندگی مردم 
گذاشته اند. این در شرایطی است که ریزگردهای 
خارجی هم بر این کانون ها اضافه شده اند و کام 

خوزستانی ها را بیش از پیش تلخ کرده اند.
این استان از ابتدای سال تا روز گذشته، 4۰روز 
خطرناک، ۲۱روز بسیار ناسالم و ۸۰روز ناسالم 
را در ایســتگاه های پایش شهرستان های خود 
ثبت کرده اســت درحالی که در مدت مشــابه 
ســال گذشــته فقط ۲روز هوای خطرناک در 

دشت آزادگان و گتوند ثبت شده بود.
)هر ایستگاه در یک شهرستان قرار دارد و ممکن 
است هوای خطرناک همزمان در چند ایستگاه 

برای یک روز ثبت شده باشد.(
اهواز بیشــترین درگیری را با ریزگردها در این 
اســتان دارد به طوری که با ثبت 7روز آلودگی 
هوا در حد خطرنــاک، در رده باالی جدول قرار 
گرفته و بعد از آن بهبهان و ماهشهر با ۶روز هوای 
خطرناک قرار دارند. این در حالی اســت که هر 
3شهر سال گذشته در مدت مشابه هیچ روزي 

هوای آلوده در حد خطرناک نداشته اند.
به گفته معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز، این شــرایط موجب شده 
است  ۶۵3بیمار دارای عالئم تنفسی روز گذشته 

به مراکز درمانی خوزستان مراجعه کنند.
حبیب حی بر توضیح می دهد که از این تعداد، 
۵۹۱نفر به صورت سرپایی درمان شده و ۵4نفر 
در بخش های عادی بیمارستان ها بستری شدند. 

۱۶نفر نیز در بخش های ویژه بستری شده اند.

بوشهریهاتاپنجشنبهنفستنگیدارند
بوشهر از اســتان هایی است که امسال بیشتر از 
سال های گذشــته در معرض تهدید ریزگردها 
قرار گرفته. با وجود اینکه این اســتان جنوبی 
۱۶کانون داخلی ریزگرد دارد، اما وزش بادهای 
شــدید در عراق و هجوم ریزگردهای خارجی 
از نوار غربی و جنوبی به کشــور این اســتان را 
در همسایگی خوزســتان بیشــتر از همیشه 

درگیر کرده است. کارشناس اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه غلظت 
ریزگردها در بوشــهر، گناوه، کنــگان و دیلم 
شــرایط جوی این شهرســتان ها را در شرایط 
خطرناک قرار داده اســت، می گوید: براساس 
داده های آماری ایستگاه های سنجش آلودگی 
هوا میزان ریزگردها در شــهر بوشــهر دیروز 
۱۰7۰، گنــاوه۲۸3۹، دیلــم۲۰۰۶ و کنگان 
۵۶4میکروگرم بــر مترمکعب گزارش شــد. 
همچنین در شهر برازجان نیز با توجه به غلظت 
3۶۶میکروگرم بر مترمکعب شرایط جوی در این 

شهرستان نیز بسیار ناسالم گزارش شده است.
علیرضا مصلحیان با بیان اینکه میزان ریزگردها 
در بوشهر۱۱، گناوه۱۹، دیلم۱3 و برازجان ۲برابر 
استاندارد جهانی اعالم شــده است، می افزاید: 
کانون گردوغبار فرامرزی و از کشورهای عراق و 
عربستان و در استان بوشهر از طرف خوزستان 
گزارش شــده اســت. به گفته وی، گرد وخاک 
تا بعدازظهر روز پنجشــنبه در اســتان برقرار 
است و به همین دلیل هشدار سطح زرد در این 
روز صادر شــده. کورش دهقان، مدیرکل دفتر 
مدیریت بحران استانداری بوشــهر هم با بیان 
اینکه مــدارس، دانشــگاه ها و اداره های حوزه 
ستادی ۹شهرستان  روز گذشته تعطیل شدند، 
می گوید: براســاس اعالم اداره کل هواشناسی 
استان بوشــهر جهت وزش باد غالب به گونه ای 
است که انتظار می رود به مرور غلظت گردوغبار 
در این اســتان کاهش یابد. بوشهر در سال های 
گذشــته هم کمابیش با پدیده ریزگرد دست 
و پنجه نــرم می کرد به طوری کــه طبق اعالم 
مسئوالن این استان، 7۰درصد از عوامل روزهای 
غبارآلود این استان کانون های داخلی و مابقی 
از خوزستان و کشور عراق هستند. کانون های 
گردوغبار بوشهر واقع در جنوب، مرکز و شمال 
این استان است که مهم ترین و تأثیرگذارترین 
آنها در بحث کانون هــای گردوغباری واقع در 
منطقه حله است که شهر بوشهر را متاثر می کند. 

کرمانشاه،درمعرضتهدیدکانونهایداخلی
کرمانشــاه در نوار مــرزی غرب کشــور و در 
همســایگی عراق هم اوضاع بهتری نسبت به 
خوزستان یا بوشهر ندارد، این استان با داشتن 
37۱کیلومتر مرز با عراق یکی از اســتان های 
درگیر با گــرد و خاک اســت که بیشــتر ایام 
ســال به ویژه در شهرســتان های قصرشیرین، 
ســرپل ذهاب و گیالنغرب با این معضل دست 
 و پنجه نــرم می کند. این اســتان طی روزهای 
گذشته هم شــرایط خوبی نداشــت به طوری 
که هوای ۵شهرســتان آن بحرانی اعالم شــد. 
سرپرســت اداره کل حفاظت محیط زیســت 
کرمانشاه در این باره می گوید: شاخص ساعتی 
کیفیت هــوا روز گذشــته در ایســتگاه های 
قصرشیرین، ســرپل ذهاب، اســالم آباد غرب، 
کرمانشاه و کنگاور در وضعیت قهوه ای )خطرناک 
بحران( ثبت شد. به گفته احد جلیلیان، در همین 
زمان ایســتگاه پاوه عدد شــاخص۱۹۶ یعنی 

وضعیت قرمز، هشدار و ناسالم بود.
بنا بر اعالم مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه، روز گذشــته به دنبال نفوذ 
گردوغبار به فضای اســتان 4۸4بیمار تنفسی 
و قلبی را به اورژانس بیمارســتان های اســتان 
کشــاند. مهدی محمدی می گوید: از این تعداد 
۵4 نفرکــودک بوده اند که به دلیل مشــکالت 
تنفســی غیرعفونی به بیمارستان دکتر محمد 

کرمانشاهی مراجعه کرده اند.
گرچه بیشترین آسیب از ریزگردهای خارجی 

به کرمانشاه می رسد، اما همین چند روز پیش 
بود که معاون محیط زیست کرمانشاه در تذکری 
اعالم کرد ادامه کشت دوم منجر به ایجاد کانون 

ریزگرد داخلی در این استان خواهد شد.
معاون محیط طبیعی محیط زیســت کرمانشاه 
با بیــان اینکه در شــرایط کنونی کشــت دوم 
محصوالت کشاورزی منطقی به نظر نمی رسد، 
می گوید: ادامه کشت دوم خطر ایجاد کانون های 

ریزگرد را به همراه دارد.
فرشاد فتاحی می افزاید: وقتی که اراضی کشور 
به دلیل اســتفاده نادرســت لم یزرع شود و از 
ســوی دیگر منابع آب را هم از دست بدهیم و 
زمین خشک شــود، با وزش باد خاکی که دیگر 
 انسجام ندارد بلند شده و به شکل ریزگرد وارد

هوا می شود.

گردوغباردرایالمرقیقمیشود
ایالم هم در همسایگی کرمانشاه و خوزستان و 
در مرز با کشور عراق، آسیب زیادی از ریزگردها 
دیده است. هرچند در این استان 4۲۰هزار هکتار 
اراضی بیابانی مستعد تولید گردوغبار وجود دارد 
که از این میزان بیش از ۱4۰هزار هکتار به عنوان 
کانون بحران شناسایی شــده اند، اما تعطیلی 
مدارس، کاهش دید افقی و اختالل در پروازهای 
فرودگاهی چند روز گذشته این استان ناشی از 

ریزگردهای عراقی است.
رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان ایالم با 
وجود هشدار سطح نارنجی که برای امروز در این 
استان صادر شده است، می گوید:  این گردوغبار 

از غروب روز گذشته تا حدی رقیق شده است.
مجتبی میهن پرســت توضیــح می دهد: توده 
کنونی که باعث افت کیفی هوا و دید افقی شده 
یک توده جدید نیست، بلکه ته مانده گردوغبار 
روز دوشنبه در استان است. به علت وزش باد در 
نوار مرزی، باقیمانده توده گردوغبار سه َشــنبه 
وارد استان شد و هوا را تحت تأثیر قرار داد و آثار 
آن تا امروز هم در آسمان وجود دارد، اما نسبت 

به روز گذشته رقیق تر خواهد بود.
گرد و خاک در ایالم، دید افقی در شهرستان های 
مهران و دهلران را تا ۱۰۰متر، دره شــهر۲۰۰ و 
ســیروان و آبدانان 3۰۰متر کاهش داد. غلظت 
گردوغبار در شهرستان مهران به حدی بود که 

روز دوشنبه به بیش از ۶7برابر حد مجاز رسید.
از ابتدای ســال جاری تاکنون ۱۹روز آلوده به 

گردوغبار در استان ایالم ثبت شده است.

   
صادق ضیائیان، مدیرکل پیش بینی و هشــدار 
سازمان هواشناسی تأکید می کند شرایط جوی 
برای تشکیل مجدد این پدیده در کشور از بین 
رفته است. با وجود استمرار پدیده گرد و خاک 
در آسمان ایران اما هنوز پیش بینی دقیقی برای 

جمعه و هفته آینده نشده است. 

 نیمی از ایران، درگیر ریزگرد
   بیش از نیمی از استان های ایران از ابتدای 

هفته جاری درگیر گرد و خاک هستند
   امروز هشدار نارنجی برای 4 استان  خوزستان، 

بوشهر، ایالم و کرمانشاه صادر شده است
   با توجه به پیش بینی ها گرد و خاک و 
ریزگردها کمابیش تا پنجشنبه تداوم دارند

سیدهزهراعباسیگزارش
خــــوزســــــتان، ایـــــــــام، بــــوشهــــــــــر، روزنامه نگار

 کرمانشــاه، کردســتان، نیمــه جنوبــی
 آذربـــــــایجــــــــــــــان غربــی، لرســتان،

 همــدان، مرکزی، قــم، یــزد، اصفهان، 
خراسان شمالی، سمنان، البرز و تهران 
سه شنبه )27اردیبهشت( شاهد بروز 

گرد و غبار بودند 

 میزان گــرد و خــاک در خوزســتان صبح 
روز سه شــنبه بــه بیــش از 22برابــر حد 
مجاز رسید؛ شــرایطی که امروز هم در 
این استان پایدار است و فردا با شدت 

کمتری ادامه خواهد داشت

کرمانشاه

نجنوبی
خراسا

ایالم

وی
وس

ل م
خلی

د 
 سی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

حسن بهرام نیا 
استاندار ایالم 

همه مدیــران باید با جدیــت مصوبات 
ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان را 
پیگیــری کننــد تــا همــه تعهــدات ایــن 
ســفر به طور کامل اجرا شــود. اولویت 
مهم تخصیص اعتبــار بــا پروژه های با 
پیشرفت فیزیکی باالســت و در میان 
آنها، پروژه بیمارستان ۳۷۶تختخوابی 
به عنوان یک پــروژه مهــم و اولویت دار 
بایــد تــا پایــان خــرداد امســال بــه 

بهره برداری برسد. 

وحید داعی  
مدیرکل راه و شهرسازی  خراسان جنوبی 

 بنابر اعالم وزارت راه و شهرسازی، خراسان 
جنوبــی در ارزیابــی عملکرد طــرح نهضت 
ملی مســکن بین اســتان های کشــور رتبه 
دوم را به دســت آورده اســت. ایــن رتبــه 
براســاس شــاخص هایی ازجملــه نســبت 
تامین زمین »بدون خودمالکان«به برنامه 
ابالغی، نســبت متقاضیان تعیین تکلیف 
شده به کل متقاضیان ثبت نامی و نسبت 
تعــداد واحدهــای دارای شــروع عملیــات 
اجرایی پروژه ها به زمین تامین شده توسط 

آن استان، تعیین شده است. 
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تغییر ســبک 

خودرو
قرعه کشی خودرو در ســامانه یکپارچه خبر داد. طبق 
اعالم منوچهــر منطقی، از این پس در قالب ســامانه 
یکپارچه فروش، قرعه کشی خودرو هر 3ماه یک بار انجام می شود. به گفته 

او در هر دوره 3ماهه بین 200تا 300هزار خودرو عرضه خواهد شد.
به گزارش همشهری، عرضه قطره چکانی خودروهای داخلی جو بازار را 
ملتهب و خود زمینه افزایش قیمت را فراهم کرده است. تاکنون در هر 
دوره قرعه کشــی به طور معمول چند میلیون نفر شرکت می کردند اما 
تعداد خودرو های عرضه شده صرفا به چند ده هزار خودرو محدود بود. 
وزارت صنعت برای تغییر شرایط بازار، برنامه جدیدی را برای ثبت نام و 
فروش خودروهای صفر کیلومتر تدوین کرده است. بر همین اساس از 
دیروز سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز به کار کرد. قرار است دراین 
سامانه روش عرضه خودرو تغییر کند تا میزان التهاب در بازار به دلیل 

نحوه عرضه کاهش یابد.

عرضه های فصلی
معاون وزیر صنعت، که همزمان با شــروع فعالیت نمایشگاه خودرو در 
شهر آفتاب، در یک نشست خبری سخن می گفت، درباره روش جدید 
ثبت نام خودرو توضیح داد: از این پس ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو 
در دوره های زمانی 3ماهه انجام می شود و در هر دوره 200تا 300هزار 

خودرو عرضه می شود.
منوچهر منطقی، با بیان اینکه با روش جدید افراد بیشتری می توانند در 
طرح های فروش خودرو ثبت نام کنند، تأکید کرد: در روش قبلی تعداد 
محدودی خودرو در دوره های 15روزه عرضه می شــد، همین عرضه 

قطره چکانی فضای ناپایداری را در بخش عرضه به وجود آورده بود.
او با اعالم اینکــه در روش جدید، تعهدات خودروســازان، در تحویل 
به موقع محصوالت افزایش پیدا خواهد کرد، توضیح داد: قبال عرضه ها 
قطره چکانی بود اما از این پس خودروسازان باید تمام ظرفیت تولیدشان 
را بفروشند، به عنوان نمونه اگر خودروساز اعالم کند 200هزار خودرو 
می خواهد بفروشد راستی آزمایی های الزم انجام می شود و رقم قطعی 

برای ثبت نام اعالم می شــود، در ادامه نیز بررسی های الزم برای تحقق 
تعهدات خودروسازان بررسی می شود، به این ترتیب برای تحویل خودرو 
دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد و تحویل خودرو به مشتریان به موقع 
انجام می شود. او تأکید کرد: در روش جدید ثبت نام خودرو در سامانه 
یکپارچه وزارت صنعت فقط نظارت می کند و با توجه به اینکه اطالعات 
زیادی جمع می شــود قادر خواهیم بود با شناســایی کاربران واقعی 

تخصیص خودرو را هدفمندتر انجام دهیم.
معاون صنایــع حمل ونقل وزیر صنعــت ادامه داد: ســامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو یک سامانه هوشمند است و همین موضوع به ما کمک 
می کند تا کاربران واقعی شناسایی شوند به طور مثال برای حذف داللی 
در تالشیم با کمک مجلس شرایطی را ایجاد کنیم تا افرادی که نیاز واقعی 
ندارند و پس از خرید خودرو، آن را می فروشند مالیات بپردازند به طور 
مثال اگر شــخصی خودرو را 160میلیون تومان خرید و 300میلیون 
تومان فروخت باید مالیات بپردازد. امکان شناسایی این افراد در سامانه 

جدید کامال فراهم است.

واردات خودرو
منطقی درباره واردات خودرو های ارزان قیمت گفت: آیین نامه واردات 
خودرو هنوز نهایی نشده است اما در قالب این طرح خودروهای اقتصادی 
نیز وارد می شود. او با بیان اینکه پس از توقف تولید پراید هیچ خودرویی 
جایگزین آن نشده ادامه داد: در اغلب کشور های دنیا برنامه های مدونی 
برای تامین نیاز دهک های مختلف جامعه به خودرو تدوین می شــود، 
ما هم مطالعاتی در این زمینه انجام داده ایم، چنان که در طرح واردات 

خودرو این موضوع مدنظر قرار گرفته است.
منطقی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است خودروهای ارزان قیمت 
بی کیفیت از هند و برزیل وارد ایران شود؟ گفت: خیر وزارت صنعت هرگز 
به دنبال واردات خودرو های اینچنینی نیست. هم اکنون تکنولوژی های 
روز دنیا به سمت کاهش مصرف سوخت و افزایش توان حرکت کرده و 
خودروهایی در دنیا در حال تولید اســت که ظرفیت آن هزار سی  سی 

است اما توان خودرو افزایش و میزان آالیندگی آن کاهش یافته است.
او افزود: در نتیجه، در بازار، خودروهــای اقتصادی متنوعی وجود دارد 
بنابراین می توانیم خودروهای ارزان قیمت و متناســب با فناوری روز 

را وارد کنیم.
معاون وزیر صنعت در ادامه توضیح داد: به طور مثال هم اکنون خودرویی 
در کمپانی هیوندای با تکنولــوژی روز تولید می شــود که قیمت آن 
6800دالر است، یا داتسون و سوزوکی خودروهایی با قیمت 5700دالر 
در بازار دارند. همچنین شــرکت دای هاســت، از زیــر مجموعه های 

تویوتا، خودروهایی با قیمت 9800دالر عرضه می کند، یا یک شرکت 
زیرمجموعه رنو در چین خودرویی با قیمت کمتر از 10هزار دالر تولید 
می کند. او افزود: واردات خودرو به شکل خودروی کامل )CBU(  خواهد 
بود، اما در تالشیم برنامه های تکمیلی برای داخلی سازی این محصوالت 

نیز ارائه شود.
منطقی تأکید کرد: با توجه به تغییر نرخ پایه ارز از 4200تومان و افزایش 
نرخ ارز، برخی تعرفه های ورودی کاهش خواهد یافت تا قطعه سازان و 
واردکنندگان قطعات مجبور نباشند مبالغ بیشتری بپردازند. او تأکید 
کرد: اگر عرضه و تقاضای خودرو متعادل شود، به طور قطع روی قیمت 
اثر خواهد داشت و پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، 

قیمت ها به نظر مشتریان نزدیک تر شود.

ارتقای کیفی خودرو های داخلی
معاون وزیر صنعت درباره افزایش کیفیت خودرو های تولیدداخل نیز 
گفت: برای ارتقای کیفی خودروهای داخلی یک سلسله اقدامات باید 
انجام شود. در وهله نخست، قطعه سازان باید یک سری تجهیزات تست 
را وارد فرایند کار خود کنند، همچنین برخی فرایندها و استانداردهای 
85 گانه صنعت خودرو هنوز قابلیت راه اندازی در کشــور ندارند که در 
تالشیم این فرایندها را تکمیل کنیم. او ادامه  داد:  در تالشیم با تشکیل 
کنسرسیومی، در 18ماه آینده زیرساخت های انجام تست تصادف را در 
کشور ایجاد کنیم. او افزود:یکی دیگر از کارهایی که برای افزایش کیفیت 
خودرو های داخلی باید انجام شود کاهش خودرو های ناقص است، زیرا 
خودرو های ناقص کف کارخانه با افت شــدید کیفیت مواجه می شوند. 
این کار در حال انجام است. هم اکنون میزان تولید مستقیم خودرو به 
75تا 80درصد رســیده و به زودی کل فرایند به صورت تولید مستقیم 

انجام می شود و دیگر خودرو ناقص تولید نمی شود.
منطقی نیاز واقعی بازار خودرو را ساالنه بین 1.4تا 1.5میلیون دستگاه 
برشمرد و افزود: مطابق بررســی های انجام شده، نیم میلیون تقاضای 

کاذب و سفته بازانه در این حوزه وجود دارد.

صفر تا  صد  شیوه جدید فروش خودرو
شیوه نامه جدید قرعه کشی اعالم شد

رئیس سازمان خصوصی سازی:

سهامعدالتجاماندگانامسالتخصیصمییابد
آن دســته از کســانی که مشمول 

سهام 
عدالت

دریافت سهام عدالت بوده و به هر 
دلیلی این ســهام به آنها تخصیص 
نیافته، طبــق تکلیف قانون بودجــه 1401باید در 
سال جاری سهام خود را دریافت کنند؛ اما آنگونه که 
رئیس ســازمان خصوصی ســازی می گوید: هنوز 
ســازوکار و نوع ســهام قابل تخصیص به این افراد 

مشخص نشده است.
به گزارش همشــهری، حســین قربان زاده، دیروز 
در نشســت خبری نخســتین رویداد بین المللی 
خصوصی ســازی در اقتصاد ایران، بــه خبرنگاران 
گفت: ارزش ســهام باقی مانده دولت برای واگذاری 
به جاماندگان ســهام عدالت کافی نیست و دولت 
کار ســختی برای ایجاد یک پرتفوی )سبدسهام( 
مناســب برای تخصیص به این افراد دارد؛ اما طبق 
قانون بودجه، موظفیم تا پایان سال 1401 به تمام 
جاماندگان، سهام عدالت تخصیص دهیم. به گفته 
قربان زاده، هنوز مشخص نیست سهام این افراد مانند 
دوره قبل اختصاص داده شود یا به شکل دیگری، اما 
طبق قانون، ابتدا، جاماندگان 3دهک پایین یعنی 
خانوارهای تحت پوشــش نهادهای حمایتی سهام 
عدالت می گیرند و بعد نوبت به جاماندگان در سایر 

دهک های مشمول می رسد.

20سال خصوصی سازی در بوته نقد
حســین قربان زاده در ادامه این نشســت جزئیات 
نخســتین رویداد بین المللی خصوصی ســازی در 
اقتصاد ایران را که قرار اســت با حضور پژوهشگران 
و چهره های نامدار جهانی از 31اردیبهشت تا سوم 

خردادماه 1401در سالن اجالس سران برگزار  شود، 
ارائه داد. گفته های رئیس سازمان خصوصی سازی  
نشان می دهد؛ سیاســتگذار با برگزاری این رویداد 
به دنبال ارائه گزارش واقع بینانه از واگذاری های انجام 
شده، روشنگری افکار عمومی درباره خصوصی سازی، 
ایجاد اتفاق نظــر میــان دســتگاه های مختلف، 
بهره گیری از تجارب ســایر کشــورها، هم افزایی و 
تبادل نظر میان بخش خصوصی و دولتی و همچنین 
ترسیم چشــم انداز و افق خصوصی سازی کشور با 
رویکرد جدید است. به گفته او، عالقه مندان با ثبت نام 
 /https://event.ipo.ir در سایت مربوط، به نشانی

جواز حضور در این رویداد را دریافت می کنند.

تمرکز بر ارتقای بهره وری در واگذاری ها
رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به پرسش 
همشهری مبنی بر اینکه آیا دستاوردهای احتمالی 
این رویداد بین المللی می تواند در ســاختار خاص 
اقتصاد ایران مورداستفاده قرار بگیرد یا نه؟ گفت: در 
شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به شرایط خاص 
آن و حضور نهادهای مختلــف در عرصه اقتصادی، 
هدف واگذاری ها باید ارتقای بهره وری و بیشــینه 
کردن ثروت های ملی باشد از این رو در دوره جدید 
واگذاری ها، گرفتن اموال از دولت و ســپردن آن به 
غیردولت نخواهد بود. حسین قربان زاده اعالم کرد: 
برگزاری نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی 

در اقتصاد ایران، آغاز یک روند جدید در نگاه به امر 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران است و در جریان آن، 
از سامانه ای هم رونمایی می شود که همه جزئیات 
مربوط به واگذاری های انجام شــده اعم از شــیوه 
واگذاری، نحوه قیمت گذاری، پرداخت اقســاط و... 
در دســترس بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت. 
به گفته قربان زاده، در پاویــون پرتفوی فعلی دولت 
نیز، اطالعات مربوط بــه دارایی هــای باقی مانده 
در ســبد دولت که قابل واگذاری اســت در اختیار 
افراد قرار خواهد گرفت و حتــی موارد خاص مانند 
واگذاری های سرخابی ها و موضوعات مرتبط با آن 

نیز بررسی خواهد شد.

واگذاری سهام خودروسازان
منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت درباره آخرین تحوالت 
در حوزه واگذاری سهام دولت در شرکت های خودرو ساز 
گفت: به نظر می رســد فرایند ارزشگذاری قیمت سهام 
خودروسازان تا اوایل خرداد ماه به انجام برسد و قیمت ها 
مشــخص شــود. به گفته او، مذاکره با خریداران بالقوه 

بلوک های سهام خودروسازان آغاز شده است.

مکث
منطقی: ارزشگذاری سهام خودروسازان تا خرداد 
پایــان می یابــد، مذاکــره بــا خریــداران بالقــوه ایــن 

بلوک های سهام آغاز شده است

 قیمت میوه های فصل در میادین
با عرضه هلو پیش رس در میادین میوه و تره بار تعداد میوه های 
فصل در این مراکز خرید به 8رقم رســید. هلــو پیش رس در 
میادین با قیمت مناسب 22هزار تومان عرضه شده درحالی که 
در مغازه ها قیمت آن برای هر کیلو 100هزار تومان است. توت 
فرنگی تنها میوه ای است که در نرخنامه جدید افزایش قیمت 
داشــته و به باالی 50هزار تومان رسیده است. ملون همچنان 

ارزان ترین میوه فصل در میادین است.

توت فرنگی

52.000
90.000

توت سفید

22.000
45.000

هلو 
پیش رس

22.000
100.000

خربزه 
مشهدی

11.500
20.000

زردآلو

47.000
100.000

گوجه سبز

39.900
55.000

 قیمت
در میادین

 قیمت
در سطح شهر

کیلوگرم/ تومان

9.900
18.000

ملون

گرمک

10.000
20.000

  افزایش 30 درصدی نرخ تعمیرات لپ تاپ و تبلت
رئیس اتحادیه فنــاوران رایانه گفت: افزایش نــرخ لپ تاپ و 
افت توان خرید مصرف کنندگان باعث شــده است مدت زمان 
نگهداری از کاالهای خود را افزایش بدهند و سعی می کنند رم 
و هارد لپ تاپ خود را ارتقا بدهند. نرخ تعویض رم بین 100 تا 
250هزار تومان است. محمدرضا فرجی افزایش هزینه تعمیرات 
را متاثر از نوســان های نرخ ارز دانست و گفت: قطعات لپ تاپ 
و تبلت گران شــده  است؛ همچنین در ســال جاری دستمزد 
کارگران افزایش پیدا کرد و همه این عوامل دســت به دســت 
هم داده اند و باعث افزایش 30درصدی نرخ تعمیرات لپ تاپ 

و تبلت شده اند.

  احتکار، علت اختالل در بازار روغن
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: با 
مشکل احتکار در بسیاری از استان های کشور روبه رو هستیم، 
به طوری که در یکی از استان ها 631تن روغن مایع احتکار شده 
بود. محمد قربانی در حاشــیه بازدید از بازار عمده فروشی در 
گفت وگویی تلویزیونی درباره وضعیت عرضه کاالهای اساسی و 
چالش های توزیع، افزود: اکنون روزانه 3هزار تن روغن خوراکی 
در کشور توزیع می شود، بنابراین کمبودی در تولید نداریم؛ بلکه 

بخشی از مشکل مربوط به شبکه توزیع است.

 عبور کنسرو ماهی تن
از مرز 40هزار تومان

 با افزایش قیمت اخیر کاالهای اساســی، برخی از 
محصوالت پایین دستی این اقالم نیز افزایش قیمت 
داشته اند که انواع کنسرو ازجمله آن هاست. قیمت 
انواع کنســرو ماهی تن و دیگر کنسروهای غذایی 
و غیرمیوه ای در بازار متاثر از افزایش قیمت روغن 
باال رفته و کنســرو ماهی تن که در محدوده قیمت 
35هزار تومــان بود هم اکنون در برخــی برندها از 
40هزار تومان گذشته است. بخشی از محصوالت 
موجود در ســوپرمارکت ها هنوز با قیمت قدیم به 

فروش می رسند.

میادین

داده نما

خبر

سوپرمارکت

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

1315

1546

6329

6098

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.610

1.605

1.600

1.595

1.590

1.585

1.580

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 22هزار و 
223واحد، معادل 1.40درصد رشدکرد و به یک میلیون و 
606هزار و 24واحد رسید. دیروز اما شاخص کل هم وزن با 

1415واحد نزول به 447هزار و 809 واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
237شرکت رشد و 355شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 24شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز گذشته سهامداران حقیقی 6هزار و 
98میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش 
سهامداران حقیقی به 6هزار و 329میلیارد تومان رسید. 
سهامداران حقیقی دیروز 231میلیارد تومان نقدینگی از 

بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
در مبــادالت دیــروز 98هزارمیلیــارد تومــان رشــد کــرد و بــه 
7586هــزار میلیــارد تومان رســید. ایــن به معنای آن اســت 
که ارزش دالری کل بازار ســهام ایران با توجــه به قیمت روز 
گذشته هر دالر آمریکا در بازار تهران، که در محدوده 30هزار 
و 370تومان دادوستد شد، هم اکنون معادل 249میلیارد و 

790میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 13هــزار و 727میلیارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
7هــزار و 644میلیــارد تومان بــه معامالت خرد ســهام و 
بقیه به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت. 
ایــن ارقــام نشــان می دهــد ارزش کل معامــالت خــرد 
در دادوســتد های روز گذشــته نســبت بــه روز دوشــنبه 
223میلیارد تومان معادل 36درصد رشد کرده است. 

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

4

36

58
38

64

44,000 در روغن زیتون- 180گرمیمکنزی

35,000 در روغن زیتون- 180گرمیمحفل

38,000 در روغن گیاهی- 180گرمیالدن

40,000 در روغن زیتون- 180گرمیگالکسی

31,000 در روغن با طعم فلفل- 180گرمیشباب

31,000ماهی  با شوید- 180گرمیماوی

34,000ماهی  با شوید- 180گرمیخوشبخت

30,000 در روغن آفتابگردان- 180گرمیپیک

38,000 در روغن با طعم سبزیجات- 180گرمیشیلتون

41,000 در روغن زیتون- 180گرمیویلورا

قیمت ها به تومان

چگونه از بورس کاال خودرو بخریم؟ 
طبق اعالم بورس کاالی ایران امروز هزار دستگاه وانت کارای 
تک و دوکابین متعلق به گروه بهمــن در تاالر صنعتی عرضه 
خواهد شــد. در جریان این عرضه همــه متقاضیان می توانند 
درخواست های خود را در سامانه معامالت بورس کاال ثبت کنند.

مراحل خرید خودرو از بورس کاال

1  ثبت نام در سامانه سجام
2  دریافت کد سهامداری

3  تشکیل پرونده در نمایندگی های بهمن خودرو
4  ثبت سفارش از طریق سامانه معامالت بورس کاال

5  واریز نقدی وجه خرید مطابق عرضه و تقاضا
6  دریافت خودرو از عاملیت فروش بهمن خودرو

مشخصات عرضه خودرو کارا

تاریخ تحویل: 13تیر
 نوع خودرو: وانت کارای بهمن موتور

زمان ثبت سفارش: از زمان عرضه در سایت بورس کاال 
تا 8:30 صبح روز چهارشنبه

زمان عرضه: 9صبح روز چهارشنبه
قیمت پایه: کارا تک کابین 291 میلیون تومان و دوکابین 

301 میلیون تومان
قیمت نهایی: مطابق با عرضه و تقاضا

مــدل معاملــه: حراج بــاز )اگــر رقابــت زیــاد باشــد زمان 
معامالت طوالنی می شود، درغیر این صورت تا ساعت 

09:30 معامالت نهایی می شود(
 مکان تحویل خودرو: انبار کارخانه

زمان تحویل:13تیر ماه
و  تک کابیــن  خــودرو  میــزان عرضه:300دســتگاه 

700دستگاه خودرو دو کابین
نحوه پرداخت: نقد



سرنوشت مبهم
بهروز رسایلیتیتر یک

روزنامهنگار

فصل برای جالل در حالی به پایان می رسد 
که او تکلیفی کامال نامشخص دارد 

یکــیازتکراریترینتصاویراینســالهای
فوتبالایران،باالبردنجامقهرمانیتوســط
جاللحســینیبود.کاپیتانپرســپولیس
پیاپیکاپهایدروشــدهرارویدستبلند
میکردوآغازگرجشنهایقهرمانیتیمش
میشــد؛ازلیگوجامحذفیتاســوپرجام.
همیشــههماینطوربهنظرمیرسیدکهروز
اعالمخداحافظیاوازفوتبال،بعدازباالبردن
یکیازهمینجامهاخواهدبود.فصلهجدهم
زمانیکهپرسپولیسدبلکردولیگوحذفی
راباهمبرد،خیلیهــافکرکردنداینبهترین
زمانبرایخداحافظیجاللدراوجاســت.
شــایعاتزیادیدرمورداعالمبازنشستگی
اومنتشرشــد،اماحسینیموضوعراتکذیب
کرد.اوجامهایقهرمانینوزدهموبیستمرا
همباالیسربردوالبتهدرلیگبیستمبهترین
آمارگلزنیدردورانبازیاشرابهثبترساند!
اینقالیکرمان،نقشمؤثریدرموفقیتهای
تیمداشــتوهمســوباعالقههــواداران،
خداحافظیاشرابهتأخیرمیانداخت.روند
حرکتیپرســپولیسطوریبــودکهبهنظر
میرســیداوحاالحاالهامیتواندجامبگیرد
وبعدازبلندکردنیکــیازآنهافرصتالزم
برایخلققــابوداعراخواهدداشــت،اما
اوضاعبروفقمرادپیشنرفت.پرســپولیس
امسالهیچجامینگرفتوتورنمنتهارایک
بهیکواگذارکرد؛اولآســیا،بعدسوپرجام،
بعدحذفیوآخرسرهملیگ.موقعیتخود
حســینیهمدراینفصلمتزلزلبودواودر
مقاطعقابلتوجهیروینیمکتنشست.در
نتیجهحاالفصلبرایجاللدرحالیبهپایان
میرسدکهاوتکلیفیکامالنامشخصدارد؛

اینکهبماندیابدونجامبرود؟

  بر سر چند راهی
درشرایطکنونیجاللحسینیچندگزینهپیش
رویخودشدارد.اومیتوانددســتکمبرای
یکفصلدیگربهبازیبرایپرســپولیسادامه
بدهد،چراکهبهاذعانکارشناســانوبسیاری
ازهواداران،نسبتبهاستانداردهایلیگایران
همچنانازتواناییقابلقبولیبرخورداراســت.
مگربقیهمدافعاناینلیگچهکسانیهستند
وچهفرمیدارنــد؟یکگزینهدیگــربرایاو
پیوســتنبهیکتیمدیگر،مثالملواناســت؛
نخستینتیمحسینیدردورانحرفهایکهاو
همیشهمیگفتباپیراهنآنازدنیایفوتبال
خداحافظیخواهــدکرد.گزینهبعــدیادامه
حضوردرپرسپولیسبهعنوانمربیاست؛آنچه
اینســالهازیاددرموردششنیدهایم.راهآخر
همیکخداحافظیسادهوسنگینوآغازدوران
بازنشستگیبدونپلنمعیناست.فاصلهزیادی

تازمانتصمیمگیریجاللنداریم.

  گره خورده به یحیی
بــدونتردیدمهمتریــنفاکتــوردرفرایند
تصمیمگیریجاللحسینی،تعیینسرنوشت
یحییگلمحمدیوبهطــورکلیکادرفنی
پرسپولیساست.کاپیتانسرخهابایدمنتظر
بماندوببیندســرمربیجدیدکیستواورا
میخواهدیانه.یحییهمیشــهرابطهپرفراز

وفــرودیباســتارهها
داشــتهوشــایداگراو

روینیمکتسرخپوشانبماند،حسینییک
گامبهبازنشستگینزدیکترشود.

جشن، به اضافه هوادار
منهای جام طالیی

ممنوعیتورودتماشاگراندر3هفتهپایانی
لیگبرترفوتبــال،خبربدیبــودکهبعداز
برگزاریچندهفتهپرشورباحضورتماشاگران
باعثیاسهوادارانفوتبالشــد.بهخصوص
استقاللیهاکههفتهگذشــتهقهرمانیشان
درلیگبرترقطعیشــدومنتظــربرگزاری
یکجشــنباشــکوهدرروزپایانیمسابقات
بودند.اینکهجامقهرمانیآبیهادرورزشگاه
خالیاهداشود،نگرانیبزرگیبرایهواداران
اســتقاللبوداماایننگرانیخیلــیزودبا
صحبتهایمدیرروابطعمومیسازمانلیگ
رفعشد.بهمنیدوشنبهشــبدرگفتوگو
باتلویزیــوناعالمکردحضورهــواداراندر
آخرینبازیفصلاســتقاللبالمانعاستو
جشنقهرمانیباحضورآنهابرگزارمیشود.
اینخبرروزگذشــتهباتوییتســخنگوی
دولتتکمیلشــدوبهــادریجهرمیاعالم
کردطبقدســتورمعاوناولرئیسجمهور
تمامیمســابقاتفوتبالتاپایانلیگبرتربا
حضورتماشــاگرانبرگزارخواهدشد.بهاین
ترتیبهمبازیهایباقیماندهوهمجشــن
قهرمانیباحضورهوادارانبرگزارمیشــود.
البتهاســتقاللیهایکدرخواستدیگرهم
داشتندکهاینیکیمحققنشــد؛آنهاتوقع
داشتنددرصورتیکهبدونباختبهقهرمانی
برسندبهســنتلیگهایاروپایییکجام
طالییبگیرنداماســازمانلیــگاعالمکرد

خبریازجامطالیینیست.

خبر روز
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یحیی باید در پرسپولیس بماند
تارتار، یکی از چهره های هفته های پایانی لیگ 

اعتقاد دارد تیم ملی را طوری رها کرده اند که انگار 
قهرمان جام جهانی شده است

19

امشب نخستین فینال از فینال های 
سه گانه اروپایی این فصل برگزار می شود 

و لیگ اروپا قهرمانش را می شناسد

ونگر کجایی؟اولین فینال
رؤیای بازگشت به لیگ قهرمانان از دست رفت 

حاال آرسنالی ها یاد روزهایی افتاده اند که با 
ونگر خیلی راحت راهی این تورنمنت می شدند

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

لیگ برتر ایران - هفته 28

نساجی

هوادار
19:00

سپاهان

صنعت نفت

فجر 

شهرخودرو

مس

ذوب آهن

19:30

21:00

21:30

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
لیگ برتر ایران - هفته 28

پیکان

استقالل

فوالد

آلومینیوم

20:00

21:15

تراکتور

گل گهر

پرسپولیس

نفت م.س

19:00

20:00

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

فرانکفورت

گالسکو رنجرز
23:30

فینال لیگ اروپا

 ادامه  در
کاپیتان در غبار صفحه18

جاللحسينیفرصتوداعباجامراازدستداد؛آيااوادامهمیدهد؟

بارسلونا دست بردار 
 لواندوفسکی نیست؛
آیا مونیخ تسلیم شده؟

عملیات لهستانی

RobertLewandowski
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»امپراتور« همین ها بودی!

روزی 60 تا مصاحبه کن

راحت الف بزن

یحیی گل محمدی 48ســاعت بعد 
از پاره شــدن نــوار قهرمانی های 
پرســپولیس در تلویزیون ظاهر 
شد و توضیحاتی در مورد ناکامی 
تیمش داد. او در بخش های زیادی 
از این مصاحبه به فضای مجازی اشاره 
کرد و آن را »مسموم« دانســت. در شرایطی که انتقادات زیادی 
از کادر فنی و مخصوصا دســتیاران گل محمدی وجود دارد، او 
در دفاع از همکارانش گفت: »حاشیه هایی که در فضای مسموم 
مجازی به راه می اندازند حاصل ذهن افراد مریض بوده اســت و 
برای آنها متأسفم.« حرف یحیی بسیار ساده است؛ این یعنی تا 
زمانی که شما از من و همکارانم حمایت کنید و سخاوتمندانه لقب 
»امپراتور« به ما بدهید، فضای مجازی پاک و سالم است، اما به 
محض اینکه لب به انتقاد گشودید و نظر متفاوتی داشتید، تبدیل 
به یک سری آدم »مریض« خواهید شد. ممنون آقای گل محمدی!

طبیعتا فوتبالیســتی کــه کمتر 
مصاحبه کند و بیشــتر دل به کار 
بدهد، موفق تر اســت و حاشیه 
چندانی هم نــدارد. همه هم از او 
به نیکی یاد می کنند و ارج و قربش 
باالتر می رود. این اما لزوما به آن معنا 
نیســت که مصاحبه کردن کار بدی است یا هر کسی سکوت 
می کند باید تحســین شــود. حامد لک بعد از مدت ها لب به 
سخن گشوده و کلی منت سر مردم گذاشته که: »از روزی که به 
پرسپولیس آمدم، فقط یکی، دو مصاحبه از من منتشر شد که آن 
هم در میکسدزون ورزشگاه ها بود. حتی مصاحبه های خیالی را 
تکذیب نکردم چون سرم به کارم بود.« االن شما سرت به کارت 
بود که 6 ماه اســت داری بدترین گل های دنیا را می خوری؟ 
هواداران ترجیح می دادنــد روزی 60 تا مصاحبه کنی، اما 4تا 

توپ هم بگیری!

کرار جاسم فوتبالیست خوبی بود، اما 
تصویری که او از خودش می سازد 
یا در ذهن دارد، بیشــتر برازنده 
لیونل مسی است! مخصوصا وقتی 
کرار در رســانه های کشور خودش 
مشغول حرف زدن می شود، حسابی 
الف می زند و از انواع و اقسام پیشنهادهای خارجی سخن به میان 
می آورد. هافبک عراقی در تازه ترین مصاحبه اش دیگر به اغراق در 
مورد پیشنهادهای باشگاهی راضی نشده و بحث را به حوزه ملی 
کشانده است: »یک بار در حاشیه بازی استقالل و تراکتور کارلوس 
کی روش مرا دید و به تیم ملی ایران دعوت کرد، اما اطرافیانش به 
او گفتند که من عراقی هستم.« ما البته به آمال و آرزوهای جاسم 
احترام می گذاریم، اما خالی بندی جدید او یک جوری است که 
واقعا نمی گنجد. یعنی کی روش با آن همه وســواس و ریزبینی 

نمی دانسته کرار عراقی است؟ بگذار فراموشش کنیم...

سعید صادقی با میانگین امتیاز7.31 
بهترین بازیکن لیگ برتر فوتبال تا این 

مقطع بوده است. هافبک تکنیکی گل گهر 
برای کســب عنوان بهترین بازیکن در 
طول این فصل رقابت نزدیکی با دانیال اسماعیلی فر )سپاهان( داشته 
است. این دو بازیکن بارها در صدر جدول بازیکنان جابه جا شده اند و 
این هفته دوباره نوبت صادقی بود که با یک پاس گل و کســب نمره 
باالتر از اسماعیلی فر خودش را در جدول باال بکشد. سعید صادقی با 
11پاس گل بهترین پاسور لیگ است و 7گل هم برای تیمش زده تا 
با تأثیرگذاری روی 18گل از این لحاظ هم رکورددار باشد. او در این 

فصل 4بار به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده و 8بار هم در تیم 
منتخب هفته قرار گرفته است.

دانیال اسماعیلی فر که هفته های زیادی 
صدرنشــین جدول بازیکنان در سایت 
متریکا بوده اســت، این هفتــه مقابل 
پرسپولیس نمره باالیی نگرفت )6.98( 
و میانگین امتیازاتش افت کرد ولی امیــد نورافکن در همین بازی به 
نمره7.29 رسید تا در میانگین امتیازات، با اختالفی ناچیز دانیال را جا 
بگذارد. حاال نورافکن با معدل7.28 پشت سر سعید صادقی قرار گرفته 
و دومین بازیکن برتر این فصل است، دانیال اسماعیلی فر نیز با میانگین 
نمرات7.27 در رتبه سوم قرار دارد. رتبه های چهارم و پنجم هم مثل 
هفته های گذشته در اختیار برترین بازیکن های پرسپولیس و استقالل 
است. مهدی ترابی و مهدی مهدی پور هر دو به معدل7.25 رسیده اند اما 
ترابی چند صدم امتیاز بیشتر دارد و باالتر از مهدی پور قرار گرفته است.

بهترین دروازه بان لیگ برتر نیز همچنان 
محمدرضا اخباری اســت کــه در صدر 
جدول گلرها باالتر از فروزان و حســینی 
نشسته است. اخباری این هفته در تقابل با 
ذوب آهن یک گل خورد اما کمک داور به اشتباه این گل را مردود کرد و 
یک کلین شیت دیگر به نام کاپیتان تراکتور ثبت شد. او نمره6.94 گرفت 
که پایین تر از میانگین نمراتش در طول فصل است و حاال با میانگین 
7.18 در صدر جدول دروازه بان ها نشسته است. اتفاق مهم این جدول 
در این هفته سبقت فروزان از حسینی بود؛ دروازه بان گل گهر ستاره 
بازی با مس رفسنجان بود و میانگین نمراتش را از گلر استقالل بهتر 
کرد. فروزان حاال با امتیاز7.13 دوم است و حسینی با امتیاز7.12 در 

رتبه سوم. چهارمین گلر موفق هم ایمان صادقی از فجرسپاسی است.

بعد از شکست پرسپولیس برابر سپاهان و 
از دست رفتن قهرمانی برای سرخپوشان، 
سر و کله مهدی رســول پناه هم پیدا شد. 
مدیرعامل اسبق پرسپولیس که در زمان 
کارش به شدت با یحیی گل محمدی دچار 
اختالف شــده بود، این فرصت را مغتنم 
شمرد و اظهارات تندی علیه سرمربی فعلی 
ســرخ ها به زبان آورد؛ از زیر سؤال بردن 
توانایی های فنی یحیی تا تکرار اتهام رخنه 
دالل ها به پرسپولیس. رســول پناه برای 

هزارمین بار کدهایی در مورد تخلفات کادرفنی فعلی ارائه داد و گفت آماده 
مناظره تلویزیونی است. گل محمدی اما باز هم جواب مدیر سابقش را نداد، 
او را مهره سوخته دانست و گفت علیه اش شکایت خواهد کرد. به طور کلی 
دوران کار رسول پناه همچنان با ابهامات و عالمت سؤال های زیادی همراه 

اســت؛ مخصوصا که او به شکلی عجیب 
با افشــای قطره چکانی فایل های صوتی و 
تصویری مختلف ناچار به اســتعفا شد و 
به نظر می رسد یک جریان هدفمند پشت 
آن داستان قرار داشت. هر چه که بود تمام 
شد و رفت و بعید است دیگر فایل جدیدی 
برای افشا وجود داشته باشد! یحیی هم که 
تحت هیچ شرایطی تن به مناظره نمی دهد. 
بنابراین به رســول پناه توصیه می کنیم 
»مونولوگ« یا تک گویی را جانشین دیالوگ 
مدنظرش کند. وقتی او می گوید سند دارم، پس اصال نیازی به حضور طرف 
مقابل نیست. شما وظیفه داری حرف هایت را بزنی و هواداران را روشن 
کنی؛ مطمئنا گل محمدی هم اگر حرفی داشته باشد بعدا می زند. راستش 

این تهدیدهای بی سرانجام کمی تکراری و لوث شده است.

نكته بازی

متریكاآماربازی

مونولوگ به جای دیالوگ
یک پیشنهاد به مهدی رسول پناه که همچنان دنبال مناظره است

7/31

7/28

7/18

 با این حال هنوز آینده 
خــود گل محمدی هم 
مشخص نیست و هر روز شایعات ضد ونقیضی 
در این مورد به گوش می رسد. نکته مهم دیگر 
اینکه در پایان فصل، قــرارداد جاری جالل 
حسینی پایان خواهد یافت و در درجه اول، 
این باشگاه است که درصورت تمایل کادرفنی 

باید به حسینی پیشنهاد تمدید بدهد.

 نگاه سیدجالل
به سن سیروس

در حالی که لیگ بیســت ویکم به هفته های 
پایانی خــود نزدیک شــده، گمانه زنی درباره 
آینده سیدجالل حســینی کاپیتان و مدافع 
شماره4 پرسپولیس باال گرفته است. گروهی 
بر این باورند که با توجه به ماجرای چند سال 
پیش مهدی مهدوی کیا و یحیی گل محمدی، 
سرنوشتی مشابه در انتظار سیدجالل حسینی 
اســت و او در پایان فصل از پرســپولیس کنار 
گذاشته خواهد شــد؛ اگرچه خود سیدجالل 
و یحیی تمایلی ندارند که در این باره صحبت 
کنند اما سرک کشیدن به تمرین پرسپولیس 
حاکی از ارتباط صمیمانه کاپیتان و سرمربی 
پرسپولیس است. گل محمدی و حسینی مدتی 
است که ارتباطی گرم و صمیمی با هم دارند و 
حتی تمرینات سالنی پرسپولیس در مجموعه 
ورزشی حسینی برگزار می شود که سیدجالل 

مدتی قبل آن را دایر کرده است.
هنوز مشخص نیســت که در پایان فصل چه 
اتفاقی رخ خواهد داد و حتی این شایعه هم که 
سیدجالل خودش قصد خداحافظی دارد بین 
هواداران پرسپولیس به گوش می رسد. جالب 
اینجاست که حسینی چند روز پیش در صحبت 
با برخی از همبازی هایش به این موضوع اشاره 
کرد که شاید فصل بعد پیراهن ملوان انزلی تیم 
شهرش را بر تن کند. حسینی که سابقه بازی در 
ملوان را هم دارد چند سال پیش در مصاحبه ای 
به این موضوع اشاره کرد که یک روز به ملوان 
بازخواهد گشت. حاال خیلی ها در انتظار تصمیم 
حسینی هستند؛ ادامه همکاری با پرسپولیس، 

رفتن به ملوان یا خداحافظی از فوتبال؟

سرنوشت مبهم

شــاید اینطور به نظر برســد که با پاره کــردن نوار 
قهرمانی های پرســپولیس، استقالل فرهاد مجیدی 
زهر خودش را به رقیب ســنتی ریخته و کار را تمام 
کرده است. با این حال، ســناریوی بدتری هم برای 
پرســپولیس می تواند وجود داشــته باشد، چراکه 
تفاوت های محسوســی بین روند حرکتی 2 باشگاه 

به چشم می خورد و شــاید برتری آبی ها حاالحاالها 
ادامه بیابد. حقیقت آن است که در استقالل نسبت به 
پرسپولیس به آینده سازی توجه بیشتری شده و این 
مسئله به وضوح در تفاوت میانگین سنی 2تیم مشهود 
است. رسانه ها در مقاطع مختلف نسبت به این تفاوت 
واکنش نشان دادند و حاال با مقایسه میانگین سنی 

ترکیب اصلی 2تیم در بازی های هفته بیست وهفتم 
می توان هرچه بیشتر این مسئله را درک کرد. استقالل 
در روزی با برتری برابر فوالد قهرمانی اش در لیگ برتر 
را قطعی کرد که میانگین ســنی ارنج اصلی این تیم 
نسبت به ترکیب پرسپولیس مقابل سپاهان، تقریبا 

3سال جوان تر بود.

استقالل جوان، کابوس پرسپولیس
میانگین سنی تیم فرهاد مجیدی آشکارا پایین تر از رقیب سنتی است

فهرست نفرات پرسپولیس 
حامد لک )31(، جالل حسینی )40(، علی نعمتی )26(، رامین رضاییان )32(، علی 
شجاعی )25(، میالد سرلک )27(، کمال کامیابی نیا)33(، احسان پهلوان )28(، 
مهدی ترابی )27(، امید عالیشاه )30(، شیرزاد تمیروف )23(؛ میانگین سنی )29.2(

فهرست نفرات استقالل 
حسین حسینی)29(، رافائل ســیلوا )30(، عارف غالمی )25(، محمد دانشگر 
)28(، ابوالفضل جاللی )23(، صالح حردانی )23(، مهدی مهدی پور )28(، زبیر 
نیک نفس )29(، آرمان رمضانی )29(، امیرحسین حسین زاده )21(، کوین یامگا 

)25(؛ میانگین )26.3(

نکات مهم
شاید اینطور به نظر برسد که حضور جالل حســینی به عنوان یکی از مسن ترین 
بازیکنان لیگ برتر در ترکیب پرسپولیس میانگین سنی این تیم را تا این حد باال برده، 
اما واضح است که یک نفر بین 11نفر آنقدرها مؤثر نیست. به عالوه پرسپولیس در این 
بازی وحید امیری 33ساله را هم به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. قصه این است 
که نسل طالیی پرسپولیس رو به پیر شدن می رود و کسی هم در این تیم به فکر نیست. 
نفراتی که در این مدت جانشین بازیکنان کوچ کرده شده اند، اغلب کیفیت چندانی 
نداشته اند و این نگرانی وجود دارد که بعد از بازنشستگی امثال جالل، کمال، وحید 
امیری و... هم همین سهل انگاری در انتخاب نفرات جانشین تکرار شود. جوانان هم 

که کال راهی به تیم یحیی گل محمدی ندارند و فقط لیست را پر می کنند.

امیرحسین اعظمی |  مهدی تارتار یک 
نیم فصل سخت را در ذوب آهن پشت سر 
گذاشت و نتایجی که ذوبی ها در نیم  فصل 
اول گرفتند، به هیچ عنوان باب میل این 
مربی نبود. حتی در یک مقطع هم بحث 
قطع همکاری ذوب آهن با تارتار مطرح 
شــد ولی  مدیران باشگاه پای این 
مربی ایستادند و در ادامه لیگ نتایج 
خوبی گرفت. حاال اگر اتفاق خاصی 
رخ ندهد تارتار همکاری اش را با 

ذوب آهن ادامه خواهد داد.

  با ذوب آهن تمدید 
می کنید؟

 ما چند روز پیش جلســه خوبی 
داشتیم و صحبت های خوبی هم 
انجام شد.  از حسن اعتماد باشگاه 
تشکر می کنم، مدیران ذوب آهن در 
شرایط سخت پشــت ما ایستادند و این 

بسیار باارزش بود.

  چقدر احتمال دارد با این تیم 
بمانید؟

یکی دو پیشنهاد دارم ولی من و  باشگاه دوست 

داریم این همکاری ادامه داشته باشد، قرار است 
هفته بعد هم نشستی داشته باشیم.

  ظاهرا بابت اشتباه کمک داور در 
بازی با تراکتور به شدت عصبانی بودید؟

این فصل 5-4 کمک داور با اشتباهات شان به تیم ما 
ضربه زدندو حداقل 10امتیاز را به دلیل اشتباهات 
داوری از دست دادیم که دیگر قابل جبران نیست.  

اشتباه این کمک داور  برای من بسیار عجیب بود.

  از چه نظر؟
ما گل را زدیــم و ایشــان گل را قبــول کرد، 
بازیکنان ما هم خوشــحالی کردنــد ولی بعد 
از چند ثانیــه تصمیم کمک داور عوض شــد! 
چرا من با این اشــتباه نباید به داوری ها شک 
کنم؟ اگــر داوری عمدا این کارهــا را می کند 
به خــدا واگــذارش می کنم. در بــازی با نفت 
مسجدسلیمان به وضوح دیدم گل آنها آفساید 
بود ولی کمک داور پرچم نزد. کمک داور در این 
بازی به ذوب آهن و ابراهیــم زاده جفا کرد، گل 

ابراهیم زاده زیباترین گل لیگ می شد.

  کیفیت فنی لیگ خوب بود؟
لیگ ما دو تکه شده اســت؛ تیم هایی که برای 

فرار از ســقوط می جنگند و تیم هایی که دنبال 
قهرمانی و سهمیه آسیا هستند. حد وسط وجود 

ندارد. با این حال کیفیت لیگ خوب بود.

  استقالل هم قهرمان شد.
من در مورد استقالل حرف نمی زنم.

  پرسپولیس هم با از دست دادن 
قهرمانی فشار زیادی را تحمل می کند. 

اگر تیم نداشتم می توانستم در مورد پرسپولیس 
حرف بزنم ولی االن نمی توانم. 

  انتقاد از  یحیی گل محمدی زیاد 
است.  او باید در پرسپولیس بماند؟

باید بماند و کارش را انجام بدهد.

  در مورد روند آماده سازی تیم 
ملی چه صحبتی دارید؟

متأسفانه  صعود به جام جهانی را اندازه قهرمانی 
در این جام بزرگ کرده ایم و تیم ملی را طوری 
رها کرده اند که انگار قهرمان شــده است. همه 
انگار راضی هســتند ولی ما باید بدانیم که در 
جام جهانی کار ساده ای نداریم. اگر می خواهیم 

به موفقیت برسیم نباید بی تفاوت باشیم.

یحیی باید در پرسپولیس بماند
تارتار، یکی از چهره های هفته های پایانی لیگ اعتقاد دارد تیم ملی را طوری رها کرده اند که 

انگار قهرمان جام جهانی شده است
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پیشبازی

سوژهروز

اولین فینال
لیگاروپاامشبازقهرمانخودرونماییمیکند

امشبنخستینفینالازفینالهایسهگانهاروپاییاینفصلبرگزار
میشودولیگاروپاقهرمانشرامیشناسد.اینفینالمیتوانستبین
بارسلوناودورتموندبرگزارشوداماهردوتیمباخفتازدوررقابتها
حذفشدندواتفاقاحذفکنندگانایندوتیمبهفینالرسیدند.این
جایزهاینتراختفرانکفورتبودکهبارسارادردوریکچهارمحذف
کردهبودوجایزهرنجرزگالسکوکهتوانستدورتموندراباستارگانش
کناربزند.دراینبازیاستثنائاازاونایامرییاسهویاکهپرافتخارترین

سرمربیوتیمجامیوفاولیگاروپاهستند،خبرینیست.
    اینتراختبرایسومینباربهفینالیکرقابتاروپاییراهمییابد.
آنهاســال1960فینالرابــهرئالمادریدواگذارکردندودرســال
1980یعنی20سالبعدجامیوفاراازچنگمونشنگالدباخدرآوردند.
    اززمانیکهخودرنجرزبهفینالیوفادرسال2008راهیافت،هیچ
باشــگاهاســکاتلندیدیگریرنگیکفینالاروپایــیراندید.این
پنجمینباریاستکهرنجرهادریکفینالاروپاییحاضرمیشوندکه

بهاندازهمجموعهمهباشگاههایاسکاتلندیاست.
    اینتراختورنجرزپیشازاین2بارباهمروبهروشــدهاند؛هردودر
سال1960کهتیمآلمانیدرمجموع2دیداررفتوبرگشتتوانست12بر
4حریفاســکاتلندیخودراشکســتدهد.اینباالترینمیانگینگل
ردوبدلشدهبین2حریفدرتاریخرقابتهایقارهاست؛8گلدرهربازی!
    نمایندهاسکاتلنددرحالیبهفینالرسیدکههردودیدارنخستخود
رادررقابتهایاینفصلباختهبود.آنهاابتدابهلیونوسپسبهاسپارتا
پراگباختندبدونآنکهگلیبهثمربرسانند.حاالرنجرزنخستینتیم
تاریخجامیوفایالیگاروپامحسوبمیشــودکهباوجودشکستدر
2دیدارنخستتوانستهبهفینالبرسد.رنجرز3شکستدیگرراهمدر
ادامهمتحملشدوبا5باختراهیفینالشد.اینتراختباهوادارانپرشور
خودکهنوکمپ)بارســلونا(وورزشــگاهاختصاصیوستهم)ورزشگاه
المپیکلندن(راهمفتحکردهبودند،بدونباختبهفینالرسیدهاست.

ونگر کجایی؟
رؤیایبازگشتبهلیگقهرمانانازدسترفت

درانگلیسهرهفتههوادارانمنچســتریونایتدوآرسنالبهیاد
شکوهگذشــتهمیافتندومیگویند»کجاییفرگوسنکبیر«یا
»کجاییآرسنونگربزرگ«!آرسنالیهاپساز6سالفاصلهایتا
کســبجوازحضوردرلیگقهرماناناروپانداشتندکه2شکست
پیاپیمقابلتاتنهامونیوکاسلباعثشدرویایشانخرابشود.
باخت2برصفربهنیوکاسل،سیزدهمینشکستفصلتوپچیها
بودکهبهاندازهشکســتهایفصلپیشاستبایکبازیکمتر.
آرســنالفصلپیشبدوناینهمهخریــدو100میلیونیورو
ریختوپاش،55گلزدهبودواینفصل56گل.فصلپیشکمتر
گلخوردهبودند؛39گلخوردهدربرابر47گلخوردهاینفصل
وایندرحالیاســتکهرمزدیلرادروندروازهگرفتند،بهعالوه
بنوایتوتومیاســودرخطدفاعی.آرسنالدراینفصلدرهیچ
تورنمنتاروپاییحضورنداشــتواینمیتوانستبهاستراحت
بیشتربازیکنانونتایجبهترکمککندکهنکرد.شایداگرلسترو
منچستریونایتداینهمهافتنمیکردند،آرتتااینفصلهمهیچ

سهمیهاروپایینمیگرفت.
پیرسمورگان،روزنامهنگار،برنامهســازومجریتلویزیونیاهل
انگلستانکههوادارآرسنالاســتازاینکهباشگاهپیشازپایان
فصلقراردادآرتتارابادستمزدیباالترتمدیدکرده،ابرازخشم
کردوگفت:»رقتانگیزاست.چرابایدقبلازاتمامفصلبهآرتتا
پیشنهادتمدیدقراردادبدهیم؟بعدازخرجکردن250میلیون
پوندایننتایجطبیعتابایدباعثاخراجسرمربیآرسنالشودنه
یکتمدیدقراردادلعنتی!مابایــداوبامیانگراحفظمیکردیم،
ازشرآرتتاخالصمیشــدیمویکمربیباتجربهکهمیتوانست

ستارههایکالسجهانیرامدیریتکنداستخداممیکردیم.«
اگرهفتهآخرتاتنهامبانوریچتهجدولیمســاویکند،آرسنال
بایدبااختالف16گلبراورتونپیروزشودتاسهمیهچهارملیگ
قهرماناناروپارابرایفصلآیندهبگیرد.باشکستآرسنالسهمیه
اروپاییچلسیقطعیشد.اینفصلآرسنال6خطادرپرتاباوت
داشته؛بیشترازهرتیمدیگریدرلیگبرتر.بهایننکتههمباید
اشارهداشتکهایندومینپیروزینیوکاسلدر20رویاروییاخیر

2تیمبود.همهچیزفاجعهاست!

اشک های پایان فصل
اینروزهاورزشگاههایفوتبال،محلیبرایگریهجداییبازیکناناست

دراینروزهایآخرفصلفوتبالیاشکهایزیادیدرآمده؛نهبهخاطرشکستهاوناکامیها
وحذفها،بلکهاشکهایتلخجدایی.درروزهایاخیروآیندهستارههاییمثلکیهلینی،
دیباال،لواندوفسکی،لوئیسسوارس،مارسلو،گرتبیل،ایسکو،پوگبا،ماتیچ،ماتا،کاوانی،
امباپه،فرانککســیه،رودیگرو...یابهعنوانبازیکنآزادیابازیکنجداییطلببهگریه

افتادهاندیاقراراستاشکشاندربیاید.
    امباپهدرمراسمدریافتجایزهبهترینبازیکنفصللیگیکفرانسهباهوشدنمورد
استقبالهوادارانپاریســنژرمنقرارگرفتویکنفرهمبهســمتشپیراهنسفید
رئالمادریدراپرتکرد.گفتهمیشوداوبارئالبهتوافقنهاییرسیدهودرروزفیناللیگ
قهرمانانیایکروزپــسازآنتصمیمشرااعالممیکند.اودرپاســخبهخبرنگاریکه
پرسیدهبودآیاقصدنداردرکوردگلزنیکاوانیرابشکند،گفتهبودهمینکهبین3نفراول

است،برایشکافیاست.
    پلپوگبامدتیپیشمصدومشدوفصلراازدستداد.اوهیچوقتبراییونایتدبازیکن
بهدردبخورینشدوفقطبرایاینباشگاههزینهداشت.حاالاینفرانسویونمایندگانش
درحالمذاکرههمزمانبایوونتوس،پاریسنژرمنورئالهستند.باشگاهیکهپوگبارا
رایگانازدستداد،برایبازگرداندنش105میلیونیوروهزینهکردوبعداز6سال،دوباره

اورارایگانازدستخواهدداد.
    جورجوکیهلینیهمدوشنبهشبپساز17سالباهوادارانیووهخداحافظیکرد.اوبه
همینمناسبتدردقیقه17بازیباالتزیوزمینراترککرد.کیهلینیکهاحتماالبهزودی
بهلیگحرفهایآمریکامیرود،در550بازی،36گلو25پاسگلرابهعنوانیکمدافعبا
پیراهنیوونتوسثبتکردو19جامآورد.اینهفتهدرتورینفقطیکجشنآنهمبرای
کیهلینیبرگزارشدوگویندهورزشگاههرگزبهدیباالاشــارهاینکرد،آنهادیباالراوادار

کردندتاغرورخودرازیرپابگذاردواشکهایشفورانکند.
    ارلینگهالندهمدرآخرینبــازیبوندسلیگاخداحافظیباشــکوهیباهواداران
دورتموندداشت.بچهغولدر88بازیبرایزنبورها،85گلو23پاسگلرابهثبترساند.
آمارگلزنیاشدربوندسلیگا66گلدر56بازیبــود.اوبهزودیدرتمریناتپیشفصل
منچسترسیتیحاضرمیشود؛باشگاهیکهبرایبهدستآوردنش135میلیونیوروهزینه

کردهاست.
    زالتانایبراهیموویچچندماهپیشگفتهبودتاوقتیبامیالناسکودتونبرد،ازفوتبال
خداحافظینمیکند.اوحاالبهخداحافظینزدیکاستوممکناستیکشنبهشبپساز
قطعیشدنقهرمانیمیالنبهحرفشعملکند.دربارهاوگفتهشدهکهقصدداردبهجای

مربیگریبهحرفهداللیبازیکنبپردازدودرشرکتمینورایوالیمرحومشروعبهکارکند.
    مارسلوقطعادرروزفیناللیگقهرماناناروپااشکخواهدریختامابهنظرمیرسدپیش
ازآنیکبرنامهاشکانگیزدیگرهمجمعهدرورزشگاهسانتیاگوبرنابئوخواهدداشت؛جایی
کهدربازیبابتیسبرایآخرینبارباهواداراندراینورزشگاهروبهرومیشود.مارسلودر
سال2007ودر18سالگیبهسانتیاگوبرنابئوآمدودرطولاینسالهابهپرافتخارترین
بازیکنتاریخاینباشگاهتبدیلشد.مارسلودرآستانهتولد34سالگیخودشباورداردکه
هنوزازقدرتکافیبرایادامهحضوردرترکیبرئالبهرهمیبرد.بعیداستفلورنتینوپرس
کهبرایفصلآیندهدرپستمدافعچپبازیکنانیمثلمندی،آالبا،ناچوومیگلگوتیرس
رادارد،بامارسلوتمدیدکند.گرتبیلوایسکوهمقراردادشــاندرپایانفصلبهپایان
میرسدوشایدباخوشحالیتیمراترککنند.منتظرگریههایدیگریهمباشید،تایکشنبه.

    بااظهارنظرجدیدتنهاخکهاشتیاقخود
رابرایهمکاریباکریستیانورونالدواعالم
کرده،ستارهپرتغالیمنچستریونایتدیک
فصلدیگرهمدراینتیممیماندوبرای
اولینباردرلیگقهرمانانغایبخواهدبود.

این سومین فینال اروپایی است 
که در شهر سویل اسپانیا برگزار 

می شود. این شهر اولین بار فینال 
سال1986را بین آسته آوا بخارست 

و بارسلونا میزبانی کرد که تیم 
رومانیایی در ضربات پنالتی قهرمان 

شد و دومین بار ورزشگاه سانچس 
پیسخوان شاهد فینال جام یوفا بین 

پورتو و سلتیک بود که به قهرمانی 
تیم پرتغالی انجامید

سبد بارسلوناعملیات 
غیر از لواندوفسکی، باشگاه بارسلونا برای بازیکنان زیادی 
برنامه دارد؛ چه خرید، چه فروش. اول اینکه الکس کندال 
گزارش داده که مســی تصمیمی برای بازگشت به نوکمپ 
ندارد. بنا بر ادعای او، مســی در پایــان قراردادش یعنی 
سال2023 راهي باشــگاه متعلق به دیوید بکام در آمریکا 
مي شود. بکام به او پیشنهاد 35درصد مالکیت باشگاه اینتر 
مایامی را داده است. جرارد رومرو هم که یک خبرنگار معتبر 
و فعال در عرصه نقل وانتقاالت است، لیستی از برنامه های 

نقل وانتقاالتی بارسا را به این شرح اعالم کرده است.
    اینیگو مارتینس، مدافع بیلبائو به دالیل خانوادگی در 

بارسلونا حضور داشت. او گزینه خرید بارسا نیست.
    عثمان دمبله به مراکش سفر کرده، این نگرانی در باشگاه 
وجود دارد که دمبله قرارداد خود را تمدید نکند. سیسوکو، 
نماینده دمبله نیز در مراکش اســت. بایرن مونیخ که در 
زمستان هم دنبال دمبله بود، هنوز مذاکرات را با او ادامه 
می دهد. پاری ســن ژرمن هم خواهان عقد قرارداد با این 

مهاجم فرانسوی است.
    فرنکی دی یونگ نمی خواهد برود، اما تن هاخ که با او در 
آژاکس کار کرده، دنبال راهی بــرای انتقال این بازیکن به 
منچستر یونایتد است. بارتومئو به هافبک هلندی قول داده 
بود در فصل چهارم، حقوقش را بیشتر کند اما خود فرنکی 
می داند که چنین چیزی امکان پذیر نیست و او حتی مجبور 

به تخفیف در دستمزد خواهد بود. 
    باشگاه با نماینده گاوی برای تمدید قرارداد این بازیکن 
جلسه دارد. تمدید گاوی در مسیر درستی است. در صورت 
تمدید، رقم فسخ قرارداد او هم یک میلیارد یورویی می شود.
    پس از کریستنسن و فرانک کسیه، یک بازیکن دیگر 
هم قراردادش قطعی به نظر می رسد. بارسا برای جذب 

آسپلیکوئتا حاضر است 11میلیون یورو بپردازد. 
    بارسا دنبال گزینه ای برای دروازه بانی است 
اما هنوز به این جمع بندی نرســیده که 

تراشتگن را باید بفروشد یا خیر.

لهستانـی

دیبــاال چنــد ماهی اســت از 
یوونتــوس  در  شــرایطش 

ناراضی است. این آرژانتینی 
حاضر نشــد قراردادش را تمدید 

کند. احتماال به زودی بــه اینترمیالن 
مــی رود و شــاید اتلتیکــو یــا منچســتر. او 

دوشنبه شــب بــا چشــمانی اشــک  بار در 
آلیانتز بــا هواداران یوونتــوس خداحافظی 
کــرد درحالی کــه در 27ســالگی بازوبنــد 
کاپیتانــی را هــم در بــازی بــا التزیــو بــر بازو 
بســته بــود. دیبــاال در 292بــازی بــرای یــوو 
115گل زد و 12جام با این تیم به دست آورد

تمام جانشینان لواندوفسکی
باوجودحرفهایقاطعانهمدیرانباشگاهآلمانیدربارهماندن
لواندوفسکی،کیکرگزارشدادهکهبایرنبراییافتنجانشین
مهاجملهستانیدستبهکارشدهاســت.بدنیستنگاهیبه
نامهاییداشتهباشیمکهاینروزهانامشاندرکناربایرنمیآید.

    ریچارلیسون:بایرنبانمایندگانمهاجم25سالهاورتون
یعنیریچارلیســونبرزیلیهمدرهفتهگذشتهصحبتهایی
داشــته.ریچارلیســونتا2025قراردادداردامابعیداســت
یکفصلدیگرهمبماند.بارسلوناســالپیشحاضربودبرای

خریداو100میلیونپرداختکند.

    داروین نونیس: مهاجماروگوئهایبنفیکادراینفصلبا
زدن26گلدر28بازیوحضوردردوسومدقایقممکنتوانست
باالترازمهدیطارمی،آقایگلسوپرلیگپرتغالشود.درباره
اینمهاجم22ســالهتردیدهاییوجوددارد،ازجملهاینکهبا
یکفصلدرخششنمیتوانمعیاریکبازیکنراتشخیصداد.

خریداو60میلیونیوروهزینهدارد.
    سادیو مانه:مانهتنهایکسالدیگربالیورپولقرارداددارد.
بایرناورابرایجانشینیگنبریولواندوفسکیبهطورهمزمان
میخواهدچونهردومهاجمتنهایکســالقــرارداددارندو
ممکناستجداشوند.شایدانتقالاوبهفصلآیندهموکولشود.

    پاتریک شــیک: بایرلورکوزنکهســردارآزمونرادر
زمســتانخریده،برایفروشمهاجماهلچکخودمشکلی
نداردامابرایاینانتقال70میلیونیورومیخواهد.شــیکتا

سال2025قرارداددارد.
    انکونکو:مهاجمووینگرفرانســویالیپزیــشیکیاز
پرمشتریترینبازیکناننقلوانتقاالتتابســتانیاست.اوبا
30گلو14پاسگلبهترینبازیکنبوندسلیگادراینفصل

شناختهشد.
    سباستین هالر:اوپدیدهآژاکسدراینفصلبودوگلهای
زیادیبرایتیمهلندیبهثمررساند.سنهالرکمیباالستو
درنزدیکی30سالگینمیشودپولزیادیصرفخریدشکرد.

هالربهدورتموندنزدیکتراستتابایرن.

    لوکاکو:توخلاعالمکردهکهمیخواهددرفصلآیندهنقش
مهمیبهمهاجمبلژیکیچلسیبدهدامالوکاکوازوضعیتش
ناراضیاســت.اوحتیبهآثمیالنهمکهرقیبتیمسابقش
یعنیاینتراســت،پیشــنهادشــده.توخــلازعالقهمندان
لواندوفسکیاستومنابعمعتبرادعاکردهاندکهمربیآلمانی
میخواهدمهاجملهستانیراجانشینلوکاکودرچلسیکند.
خودلوادربارهرفتنبهلیگبرترتردیدداردوترجیحمیدهدبه

اللیگابرود.
    ساشا کاالدزیچ:مهاجــماتریشیتیماشتوتگارتگزینه
جانشــینینونیسدربنفیکامحســوبمیشــودامابایرنو
دورتموندهمبهاینبازیکنعالقهمندند.اشتوتگارتبادریافت

25میلیونیوروحاضربهفروشاینمهاجمجواناست.

LewandowskiRobert

 بارسلونا دست بردار لواندوفسکی نیست؛
آیا مونیخ تسلیم شده؟

ژاوی بعد از تســاوی با ختافه برای چندمین بار گفت 
که این بارســلونای واقعی نبود. او آشکارا از ترکیب 
بازیکنان و ســبک تیم ناراضی است و می خواهد در 
بیشتر پست  ها تغییراتی ایجاد کند اما دست باشگاه 
خالی است. بارســا در 52 بازی این فصل تنها ۸۴ گل 
به ثمر رسانده و این در حالی است که با مسی حداقل 
100گل در طول فصل وارد دروازه حریفان می شــد. 
رونالد کومان پس از رفتن مســی گفته بود که بارسا 
30گل در یک فصل را از دست داده است. حاال باشگاه 
می خواهد با تالش برای خرید لواندوفسکی این خأل 
30گله را جبران کند. لوا و مســی بازیکنانی هستند 
که در حالت عادی بــاالی ۴0گل می زنند. با آمدن لوا 
تیم گلزن تر خواهد شــد اما مشکالتی در این انتقال 

وجود دارد.
پدرو موراتا از ســایت گل اعالم کرده که منابعی در 
باشــگاه کاتالونی دارد که این انتقال را غیرممکن 
می دانند. منبع او می گوید بارسلونا باید 112 میلیون 
یورو از دســتمزد خود را کاهش دهد تــا بتواند لوا 

را بخرد. اگــر فرنکی دی یونگ 
با ۸0میلیون یورو به منچســتر 

فروخته شــود و لنگله، اومتیتی، 
سرخی روبرتو و دمبله بروند، 
در دستمزدها و بودجه تعادلی 

ایجاد خواهد شد.
خبرنگاران، روزنامه ها و سایت های 

زیادی از مذاکره و توافق لواندوفسکی با 
ژاوی خبر داده اند. ژاوی این بازیکن را برای رهبری 

پروژه آینده تیم می خواهد. اگر چنین چیزی صحت 
داشته باشد، بایرن مونیخ می تواند از بارسلونا شکایت 
کند چون مذاکره غیرقانونی بوده است. براساس قانون 
تنها در صورتی که 6ماه به پایان قرارداد یک بازیکن 
مانده باشد، او می تواند با باشگاه های دیگر مذاکره 
کند. فراموش نکنیم مدیــران بایرن به هیچ عنوان 
از فروش لوا به بارسا اســتقبال نمي کنند. اگر قرار 

به فروش باشــد، آلمانی ها ترجیح می  دهند او را 
به چلسی بفروشند نه بارسا که 

می خواهد  نیست  معلوم 
مبلغ ۴0میلیون یوروی 

این انتقال را از کجا 
بیاورد.
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تا فینال خبری نیست
مسابقاتوالیبالجامباشگاههایآسیاازامروزحساسترمیشوداماتافینالاحتمالیپیکانوشهداب،بازیهای

چندانجذابیدرکارنخواهدبود
جامباشگاههایوالیبالآسیابهمرحلهیکچهارمنهاییرسیدهاماهنوزبازیهابرای
نمایندگانایرانسختنشدهاست.نمایندگانایرانیعنیپیکانوشهداببهعنوان
صدرنشینبهیکچهارمنهاییرسیدهاند.شهدابیهاباپیروزیمقابلاربیلعراق،
الریانقطروتارازقزاقستانصدرنشینشدند.پیکانهمباشکستدادنتیمهای
گازجنوبیعراق،سانتوریسانبردزژاپنوناخونراتچاسیمایتایلندبهعنوانتیم
اولگروهشبهدوربعدرفت.تنهابازیجــذابپیکانمقابلنمایندهژاپنبرگزار
شدکهنمایندهایرانحتیستاولبازیراهمازدستداد.باستارههاییکهالریان
داردبهنظرمیرسیدبازیشهدابمقابلاینتیمتماشاییباشداماتماشاگرانبازی
دلچسبیراندیدند.بااینکهپیکاندربازیبانمایندهتایلندهمیکستازدست

داداماتنهاستازدستدادهشهدابدربازیباتارازبود.
ازروزاولمشــخصبودکهپیکانوشهدابفینالیســتهایجامهستند.نهتنها
میزبانیایراندراینمسابقات،شانسقهرمانیرابهیکیازایندوتیممیدهدبلکه
کیفیتبازیکنانوبازیهایایندوتیمهمیکســروگردنباالترازبقیهحریفان
اســت.پیکانبانیمیرعبدالعزیزواروینانگابتدرجامحاضرشدهاست.شهداب
همباسیمون،ژاورونوکوجانگردنپرین.البتهدرنبوداینستارههاهموضعیت
تیمهایایرانیبهترازمهماناناســت.بعدازشهدابوپیکانتنهاتیمیکهسطح
باالییدارد،سانتوریاســت.اینتیمژاپنیشــایدبازیکنانیدرحدستارههای
موقتیتیمهایایرانینداشتهباشدامادرترکیبشبازیکنملیپوشداردوازنظر

بازیتیمیهمتیمکاملینشاندادهاست.درلیســتاولیهایکهتیمسانتوری
برایحضوردرجاماعالمکرد،اسمنیشــیداهمدیدهمیشد.درمرحلهمقدماتی
اینبازیکنهمراهسانتورینبوداماایناحتمالوجودداردکهبعدازسختشدن
بازیهابشوداورادرسالن12هزارنفریآزادیدید.اگرایناتفاقبیفتدکاربرای
شهدابسختمیشود.اگرمعجزهایاتفاقنیفتد،شــهدابامروزگازجنوبیرا
شکستمیدهدودرمرحلهنیمهنهاییبابرندهبازیسانتوریوالریانبازیمیکند.
تیمقطریهرچندستارهکمندارداماازنظرتیمی،بازیهایقابلقبولیارائهنکرده

است.دراینشرایطباالترینشانسصعودراسانتوریدارد.
مسیرپیکانتارسیدنبهفینالازمسیرشــهدابهمهموارتراست.پیکانیهاامروزبا
اربیلعراقبازیمیکنندودرنیمهنهاییهمبایدبابرندهتارازوراتچاســیمایروبهرو
شوند.هرچنددیدارنمایندگانقزاقســتانوتایلندجذابیتهایخودشراداردوهر
دویآنهابرایرسیدنبهنیمهنهاییکارسختیدارندچراکهتقریباهمسطحهستنداما
هیچیکازآنهانمیتواندحریفقدریبرایپیکانباشدواینتیمرابهدردسربیندازد.
بازیهایمرحلهنیمهنهاییپنجشنبهوفینالجمعهبرگزارمیشود.پیشبینیایناست
کهجمعهپیکانوشهدابفینالرابرگزارمیکنند.تابهامروزپیکانتیمسرحالتری
نشاندادهاست.همنیمیروهمانگابتازخارجیهایشهداببهتربودهاند.حضورسعید
معروفدرتیمپیکانهمکفهترازورابهنفعاینتیمسنگینترکردهاست.امابااضافه
شدنسیمونبهشهداببهنظرمیرسدکهسطحکیفی2تیمبهتوازنمیرسد.سیمون

بااینکهدوشنبهبهتهرانرسیدامابهخاطرخستگیوهماهنگنبودنباساعتایران
بازینکرد.امادربازیباسانتوریوپیکاناومیتواندچهرهتعیینکنندهباشد.هرچند
شهدابنمیتواندهمزماناز3بازیکنخارجیاشدرزمیناستفادهکند.تماشاگرانکه
روزاولازاینجامخیلیاستقبالنکردهبودنددربازیهایبعدیحضورپررنگتری

درسالنمسابقاتداشتند.بهنظرمیرسدازامروزبازیهابرایآنهاجذابترشود.

برنامه مرحله یک چهارم نهایی 

شانس جهانی برای نوجوانان ایرانی

فیباقرعهکشیمسابقاتبســکتبالزیر16سالههایآسیارا
اعالمکردوطبقاینقرعهایرانبالبنانواندونزیدرگروهBقرار
گرفتهاست.اینمسابقاتبهمیزبانيقطروازیکماهدیگربرگزار
ميشود.ازغربآسیاایران)تیماول(بههمراهلبنانبهدورنهایی
صعودکردهاند.باتوجهبهکنارهگیریچینیهاشانسایرانبرای
قرارگرفتندرجمع4تیمپایانیوراهیابیبهمسابقههایجهانی
زیر17سالههازیاداست.ازسال2009کهبازیهاینوجوانان
آسیابهراهافتاد،ایراننتوانستهاستسهمیهمسابقاتجهانيرا
بگیرد.فقطسال2009تیمایرانبهمدالبرنزرسیدوپسازآن

درهیچدورهایرویسکويآسیایينرفت.

تقویت و تغییرات در کادر تیم ملی

باآنکهگفتهمیشدکادرفنیتیمملیبسکتبال»تقویت«میشود
امااینهفتهشــاهد»تغییرات«درایــنکادربودیم.مصطفی
هاشمی،سرمربیبهاتفاقمهرانحاتمیمربی،بهترتیبجای
خودرابهســعیدارمغانیومحمدکساییپوردادند.تغییراتدر
سایرتیمهایملیهمدیدهشد؛بهرامرمضانکناررفتومحسن
شــاهعلیروینیمکتنوجواناننشستوســیامکویسینیز
جانشینمحمدرضااسالمیدرتیمجوانانایرانشد.گفتهشد
جابهجاییهادرپیتسویهحسابهایشخصیاستامامربیاني
کنارگذاشتهشدهاندکهدرلیگفعالهستند.هیچکدامازنفرات
جدیديکهبرايتیمهاانتخابشدهاند،درلیگایرانتیمندارند.

اززمانریاستجوادداوریدرفدراسیونبسکتبال)50روز(،رضا
شجاعپورنخستیننفریاستکهازسمتخوداستعفاکردهاست.
تاکنونهرچهداشــتیمبرکناریبودوحتیدرسطحکارمندان
فدراسیونبسکتبالهمتغییراتداشتیماماشجاعپور3روزبعد
ازآنکهحکمسرپرســتيتیمملیبرایشصادرشد،استعفاکرد.
شجاعپورسابقهسرمربیگریدرتیمملیراداردوازپیشکسوتان
بســکتبالاســتکهانتخابشبهعنوانسرپرســتتاحدودی
غیرمنتظرهبود.اینپیشکسوت75سالهمدتهاستازکارفنیو
اجراییبسکتبالدوربودهوترجیحمیدهداستراحتکند.معرفی
شجاعپورحاکیازمشاورههاینادرستاطرافیانبهداوریاستو
بهنظرمیرسدبایددراینخصوصدرانتصاباتبعدیدقتکند.

داوري دقت کن

زیر حلقه
افشين رضاپور | کارشناسبسکتبال

راتچاسیما تایلندتاراز قزاقستان
10:00

سانتوری ژاپنالریان قطر
13:00

اربیل عراقپیکان ایران
16:00

گاز جنوبی عراقشهداب ایران
19:00
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شهریارسلسلهکیان
2-نایبقهرمانجامجهانی
208روسیه-سفارشکردن-
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اجراممیانستارهای-غذای

خرگوش
4-الفپــــهلوانیزدن-
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انگور-کفشدوز
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قرآنکریم
12-درختمجنون-مکرو

حیله-کشورزیتون
13-پروتئیــنگیاهــی-از
باشگاههایفوتبالاسپانیا-
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5-فرکانــس-پیچیــدهدر
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6-سالآذری-اسباصیلو
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7-کشــتیجنگیمجهزبه

موشک-کهنوقدیمی
8-دردورهساســانیانبــه
شهرستانمیگفتند-بیزار-

خوابیده
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10-درحالگریستن-میله
فلزینازک-دارایاخالقو

رفتارخشک
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خطر
12-ازاجزایدرخت-گروه-وزیر
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 مادری با غم غربت
 40هزار فرزند! 

نگاهی کوتاه به فعالیت های »بهجت افراز« که تا روزهای 
پایانی عمرش همراه خانواده های اسیران و مفقودان بود

 انسان؛»حیوان ناطق« 
یا »حی متأله«؟

 پیش به سوی 
کتابخانه ها

 نگاهی به تعریف »انسان«
 براساس نظریات آیت اهلل العظمی جوادی آملی 

اهمیت کتابخانه های عمومی در افزایش سرانه مطالعه 
در دورانی که گرانی باعث کاهش خرید کتاب است

ترجمه در کشور مقصد
دیروز بخش حضوری نمایشگاه کتاب به دلیل 

آلودگی هــوا تعطیل شــد و بخــش مجازی کتاب
نمایشــگاه باید جــور بخش حضــوری را هم 
می کشید. با این حال، برای آنهایی که دل و دماغ نمایشگاه رفتن 
دارند، حضور در نمایشگاه و چرخیدن در میان غرفه ها کجا و خرید 
از نمایشگاه مجازی کجا. هرچند اختصاص بن های تخفیف به خرید 
 مجــازی می توانــد انگیــزه خوبــی بــرای خریــد آنالیــن از

 نمایشگاه باشد.
البته ناشــران از خریدهای مجازی نمایشگاه دل خوشی ندارند و 
عموما خرید حضوری را به خرید مجازی ترجیح می دهند. آمار نیز  
نشان می دهد خریداران کتاب هم بیشتر متمایل به خرید حضوری 
هستند و با همه امکاناتی که برای کتاب دوستان مهیا شده، خرید 
مجازی نتوانســته جای خرید حضوری را بگیرد. معاون فرهنگی 
وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی، ضمن ارائه آمار فروش نمایشگاه تا 
پایان روز ششم، درباره موضوعاتی مثل ترجمه آثار فارسی در قالب 

طرح گرنت به سایر زبان ها نیز نکاتی را مطرح کرد.

فروش ۸4 میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب تا پایان روز ششم
به گفته، یاسر احمدوند، رئیس سی و سومین دوره نمایشگاه کتاب، 
آخرین آمار فروش در نمایشگاه کتاب تهران تا پایان ششمین روز 
از برگزاری این رویداد حدود ۸۴میلیارد تومان است که حدود ۳۵ 
تا ۳۶میلیارد تومان آن نتیجه خرید از سامانه فروش مجازی است. 
درواقع کمی بیش از ۴0درصد از فروش کل نمایشــگاه کتاب به 
فروش مجازی تعلق دارد، اما باید دید چرا ناشران همچنان فروش 
حضوری را به فروش مجازی ترجیح می دهند و آیا فروش مجازی 
هزینه های اضافه ای را به ناشران تحمیل می کند که آنها به فروش 

حضوری رغبت بیشــتری دارند؟  احمدوند در برنامه گفت وگوی 
ویژه بخش خبری ۲۱سیما در بخشــی از سخنانش با اشاره به راه 
توسعه کتابخوانی و صنعت نشر گفت: مجموع شمارگان کتاب های 
کشور در سال۱۴00، ۴درصد نسبت به سال۱۳۹۹ افزایش داشت 
و مجموع عناوین حدود ۱۴درصد افزایش داشته است. میانگین 
شمارگان منتشرشده در کشــور حدود ۱0۲0نسخه و میانگین 
مقبولی است؛ با این ظرفیت توزیع و کتابفروشی، میانگین تیراژ و 
شمارگان، میانگین قابل قبولی است. اما شاخص جدی برای نشر 

این است که   شمارگانمان افزایش پیدا کند.
یکی از راه های این کار، اطالع رســانی و ترویج است. یکی دیگر از 
راه ها، توسعه فروشگاه ها و همچنین تقویت بخش خرید از ناشران 
برای تجهیز کتابخانه هاست. در این زمینه احتیاج به کمک بیشتر 
برای تأمین اعتبار موردنیاز جهت تجهیز کتابخانه ها داریم. تقریبا 
در سال گذشته حدود ۳0میلیارد تومان اعتبار جهت خرید کتاب 
برای کتابخانه ها درنظر گرفته شده بود؛ درحالی که تقریبا ارزش 

تولید کتاب های کشور نزدیک به ۵هزار میلیارد تومان است. 
می بینید که فاصله خیلی زیاد است و در سال جدید هم این عدد 
افزایش چشمگیری ندارد. حجم قابل توجهی از کتاب های خوب 
کشور را وزارت ارشــاد نمی تواند برای کتابخانه ها خریداری کند؛ 
بنابراین باید راه هــای دیگری برای ترویج کتاب ها و پشــتیبانی 

مصرف فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اتخاذ شود.«

ضرورت فروشگاه بودن نمایشگاه
همچنین، احمدوند در بخش دیگری از ســخنانش درباره دالیل 
فروش مستقیم کتاب در نمایشگاه گفت: »ویژگی های مختلفی 
در صنعت نشر وجود دارد که موجب می شود انتظار از نمایشگاه، 

به عنوان یک فروشگاه هم باشد. یکی از این ویژگی ها این است که 
بخش قابل توجهی از مردم کشور ما دسترسی به کتاب ندارند، در 
روستاها و شهرهای کوچک کتابفروشی وجود ندارد، این یکی از 
دالیلی است که توقع می رود در طول ســال حداقل یک بار مردم 

بتوانند از نزدیک همه محصوالت و انتشارات را ببینند.
نکته دیگر اینکه تعداد کتابفروشی های کشور چون کمتر از تعداد 
ناشران است و میزان تولید کتاب بیشــتر از ظرفیت ویترین های 
موجود اســت، کتابفروشــی ها نمی توانند همه تولیدات ناشران 
را بگیرند و به نمایش بگذارند. شــاید به طور متوســط از هر ناشر 
کمتر از ۱0 تا ۲0درصد کتاب هایش را می تــوان به طور عمومی 
در فروشگاه های مختلف دید و بخش جدی کتاب های ناشران در 
کتابفروشی ها امکان عرضه ندارند؛ تعدادی از کتاب ها هم مخاطب 
عمومی ندارند، کتاب های تخصصی کتاب های خاص هستند که 
مخاطب خــاص دارند و برای کتابفروش صرفــه اقتصادی جهت 
ارائه ندارند. مجموع این عوامل باعث می شود که ما ناگزیر باشیم 
در سال به این مجموعه ناشران و کتاب ها فرصتی دهیم که خود 
را به مخاطبان ارائه کنند. این دلیل اصلی است که همچنان وجه 

فروشگاهی در نمایشگاه وجود دارد.«

توجه به بازارهای منطقه ای برای آثار فارسی ترجمه شده 
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی دربــاره ترجمه 
کتاب های فارسی به زبان های دیگر گفت: »تاکنون حدود ۴۵0 اثر 
ایرانی با حمایت طرح گرنت در کشــورهای دیگر ترجمه و منتشر 
شده اســت. اصل ایده و طرح، بسیار خوب اســت و باید از ناشران 
خارجی که عالقه مند هستند آثار ناشــران و نویسندگان ایرانی را 
ترجمه کنند حمایت کنیم و بهترین راه هم همین اســت که آثار 

ایرانی و فارسی توسط ناشران خارجی انتخاب، ترجمه و در بازارهای 
آنها عرضه شوند، ترجمه باید در کشور مقصد صورت بگیرد. حتما 
باید این توسعه تقویت شود و به بازارهای منطقه ای توجه شود. در 
خیلی از کشورهای دنیا نمی توانیم مخاطب جدی پیدا کنیم؛ چون 
اشتراکات فرهنگی زیادی نداریم. اولویت ما باید با کشورهایی باشد 
که با آنها اشتراکات فرهنگی داریم؛ ممکن است از نظر جغرافیایی 
همسایه ما باشند یا همسایه فرهنگی ما باشند که کشورهای زیادی 
در دنیا این ویژگی را دارند.«  وی درباره روش کار در این طرح گفت: 
»ناشران خارجی به پایگاه اینترنتی طرح ِگَرنت مراجعه می کنند 
و کتابی را که می خواهند به زبان خود ترجمه کنند آنجا معرفی و 
عنوان کتاب را اعالم می کنند. بعد طی چند روز همکاران بررسی 
می کنند که آیا این کتاب ویژگی ترجمه را دارد، قبال ترجمه نشده 
یا به ناشر دیگری در آن کشور حق ترجمه اش فروخته نشده باشد. 
بعد از چند روز که ارزیابی های اولیه صورت گرفت به ناشــر اعالم 
می شود که می تواند این کتاب را در قالب طرح گرنت ترجمه کند. 
یک مبلغ حمایتی برای آن ترجمه تعیین می شود و در اختیار ناشر 
قرار می گیرد، یک مبلغی به عنوان پیش پرداخت واریز شده و بعد 
از انتشار کتاب هم مبلغ تکمیلی داده می شود که کتاب به آن زبان 
در کشور مورد تقاضا منتشر شود. استقبال ناشران خارجی از این 
طرح خوب است. ما منابع ارزی کافی در گذشته به این کار اختصاص 
ندادیم و باید این اتفاق تقویت شــود. بدون سرمایه گذاری طبیعتا 
طرح کامل و مفیدی نخواهد بود. همچنین برخی ناشران خارجی 
هم ممکن است ناشران تراز اولی برای ترجمه نباشند و صرفا برای 

فعالیت اقتصادی سراغ کتاب های ما بیایند که 
باید ارزیابی دقیق تری در انتخاب ناشران طرف 

قرارداد هم صورت بگیرد.« 

طرح وزارت ارشاد برای ترجمه کتاب های فارسی به زبان های دیگر

 پاسداشتی 
برای یک فتح

 جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر 
در ۲ شهر برگزار می شود

بیســت و چهارمین جشــنواره ملی تئاتر فتح 
خرمشــهر از ۳0اردیبهشت تا ســوم خرداد 
به دبیری رضــا مردانی در خرمشــهر برگزار 
می شود. این دوره از جشــنواره در شهرهای 
آبادان و خرمشهر برگزار می شود. قرار بود روز 
گذشته)سه شنبه، ۲7اردیبهشت ماه( از پوستر 
این دوره از جشنواره رونمایی شود که به دلیل 
آلودگی هوا این اتفاق رخ نداد. این جشــنواره 
جدا  از جشنواره تئاتر مقاومت است که امسال 
به دبیری فخرموســوی هجدهمین دوره اش 
سپری می شود. این جشنواره ملی که میزبان 
و برگزارکنندگانش شــهرهای جنوب کشور 
هستند، در ۳بخش تئاتر صحنه ای، خیابانی و 
میهمان برگزار می شود و هدف از برگزاری اش 
توجه ویژه به اثرگذاری ادبیات و هنر مقاومت 
در عرصه هــای مختلف فرهنگی، سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و ترغیب جوانان هنرمند 
به مشارکت در تولید آثار هنری بر پایه مضامین 
ملی و مذهبی و مفاهیم ارزشــمند پایداری و 
مقاومت است. برگزارکنندگان محورهایی را 

برای تولید آثار نمایش درنظر گرفته اند.
در ایــن دوره از جشــنواره ملــی تئاتر فتح 
خرمشــهر، در بخش صحنــه ای نمایش های 
»آالء« به نویسندگی و کارگردانی محمد کاظم 
تبار از تهران، »در انتهای شب« به نویسندگی و 
کارگردانی سیدمحمد محمدی از اراک، »قبل 
از شروع حرف بزن« به نویسندگی و کارگردانی 
مصیب داوری از رودان هرمزگان، »همه  چیز 
درباره فروید و دایه فانوس« به نویســندگی 
و کارگردانــی محمدســعید فرازمند و آرش 

منصوری از کرمانشاه اجرا می شوند.
همچنین نمایش های »بادسرخ وزیدن گرفت« 
به کارگردانی نرگس نوری از رامهرمز، »فصلی 
برای شکســتن اســتخوان ها« به کارگردانی 
پژمان مهراب پور از خرمشــهر، »همه برادران 
من« به کارگردانی راضیه فصیح از گچساران و 
»بهشت حکیم  اهلل« به کارگردانی ویدا موسوی 
از اصفهان در بخش صحنه حضور خواهند یافت. 
در بخش خیابانی نیز نمایش های »یادآوری« 
به نویسندگی کورش نیک پیام  و به کارگردانی 
پویان عطایی از اصفهان، »عاشق کشــی« به 
نویســندگی مژده مرادی و کارگردانی بهزاد 
اسکندری از کرمانشاه، »احترام« به نویسندگی 
و کارگردانی محمدقدیمی از ایالم، »۶۵۹۹« 
به نویسندگی و کارگردانی مسعود براهیمی از 
تهران از سوی هیأت انتخاب جشنواره معرفی 
شدند. در آستانه برگزاری این جشنواره، عالوه 
بر دبیر جشــنواره  ملی فتح خرمشهر، معاون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند پیامشــان را دادند. در بخش هایی از 
پیام معاون فرهنگی آمده اســت: »جشنواره 
ملی تئاتر فتح طی سال ها برگزاری اش تالش 
داشــته تا این حادثه شــکوهمند را که یادآور 
عملیات غرورآفرین بیت المقدس است، زنده 
نگه دارد. جشنواره تئاتر فتح یکی از مهم  ترین 
رویدادهــای هنری منطقه اســت که فرصت 
ایجاد بروز خالقیت بــرای هنرمندان و پیوند 
میان مردم، هنرمندان و صحنه را بیش از پیش 

فراهم می کند.«

دیو و دلبر در تاالر وحدت
بعد از مدت ها، باز هم تاالر وحــدت میزبان یک 
نمایش موزیکال می شــود؛ نمایشی که براساس 
رمان فرانسوی که انیمیشن و فیلم سینمایی اش 
ساخته شده، روی صحنه خواهد رفت. به گزارش 
همشــهری، تئاتر موزیکال »دیو و دلبر« نوشته 
و کار ماهان  حیــدری با ترجمــه آرش نعیمیان 
و تهیه کنندگــی ماهان  حیــدری و النا خلیلی و 
آهنگســازی بهزاد عبدی از ۱۸ خرداد ســاعت 
۱۸ در تاالر وحدت روی صحنــه می رود و پیش 
فروش بلیت های آن از امروز- ۲7 اردیبهشــت- 
آغاز می شــود. حمید حامی، بهزاد عمرانی، آرش 
نعیمیان، خسرو  پسیانی، کامران جهانبانی، نیکا 
افکاری، امیررضا توانایی، ثمیال تحویلداری، مدیا 
هاشمی، رها میرمیثاقی و مایسا مظلومی بازیگرانی 

هستند که در این نمایش ایفای نقش می کنند.

 حسن معجونی
در پردیس باغ کتاب

 نمایش »بــاغ« به عنــوان جدیدترین تجربه 
کارگردانــی حســن معجونــی از اول خرداد 
در پردیس تئاتر و موســیقی بــاغ کتاب روی 
صحنه می رود. به گزارش همشــهری، گروه 
تئاتر »لیو« به سرپرســتی حسن معجونی در 
جدیدتریــن تجربه خود نمایش »بــاغ« را با 
طراحی و کارگردانی او اجرا می کند. در این اثر 
نمایشی که قرار است از  اول خرداد در پردیس 
تئاتر و موســیقی باغ کتاب روی صحنه برود 
به ترتیب حروف الفبا وحید آقاپور، برنا انصاری، 
رضا بهبودی، داوود  پژمان  فر، مهسا جمشیدی ، 
هدیه حسینی نژاد، مازیار  سیدی، آوا  شریفی، 
کتایون طالیی، زینب عباسی، هومن  کیایی و 

فرزانه میدانی به ایفای نقش می پردازند. 

فهیمه پناه آذرتئاتر
روزنامه نگار

ناگفته های 
جنگ 33روزه 

صفاءالدین تبرائیان، مترجم 
کتــاب »ناگفته های جنگ 
33روزه« در انتشارات »مرکز 
اســناد انقالب اسالمی« به 
گفت و گو با مخاطبین نشست.

به گزارش همشــهری، این 
نویســنده و مترجــم که 
به خاطر آثارش برنده چندین 
جایزه ملی شــده است، در 
بیان خصوصیــات این کتاب 
گفت: درباره جنگ 33روزه 
در ســپتامبر2006 تاکنون 
کتاب های زیادی چاپ شده 
است. این کتاب ها بیشتر به 
ابعاد نظامی و عملیاتی جنگ 
می پردازنــد. خصوصیــت 
این کتاب این اســت که به 
پشــت پرده و درگیری های 
سیاسی، فشارهای نمایندگان 
برای  کشــورهای مختلف 
آزادی 2اسیر اســرائیلی و 
خلع سالح حزب اهلل در داخل 
لبنان پرداخته اســت وبرای 
نخستین بار ما را با نیمه پنهان 
جنگ آشنا می کند. این کتاب 
توسط »علی حسن خلیل« 
از کادر برجسته امل، نماینده 
مجلس و وزیر سابق اقتصاد 
و دارایی لبنان نوشته شده و 
او بعد از انتشار این کتاب در 
لیست تحریم های آمریکا هم 
قرار گرفته است.  تبرائیان با 
اشاره به اینکه لبنان، عراق و 
سوریه عمق استراتژیک و خط 
مقدم ما هستند و طبیعی است 
که برایمان مهم باشد در آنجا 
چه اتفاقی رخ داده و می دهد، 
اضافه کرد: حضرت آقا دو پیام 
مربوط به این جنگ دادند که 
من اینها را در مقدمه آورده ام. 
یکی در ابتدا این جنگ را به 
یکی از جنگ های صدر اسالم 
تشــبیه کردند، یکی هم در 
انتهای جنگ کــه خطاب به 
سیدحسن نصراهلل بود و تعبیر 
فتح الفتوح را استفاده کرده 
بودند. جا دارد درباره این واقعه 
عظیم بسیار کار شود. بعد از این 
جنگ بعضی مراکز نظامی دنیا 
که روی استراتژی های نظامی 
کار می کنند به صرافت افتادند 
که علل پیروزی حزب اهلل را 

مطالعه و تدریس کنند.

نمایشگاه 
»نغمه« در 

گالری گل های 
داوودی

نمایشگاه گروهی  پنجمین 
هنرهای تجسمی و نقاشی 
»نغمه« به همت »گروه هنری 
رویای من« روز جمعه سی ام 
اردیبهشــت از ساعت 17 تا 
20 افتتاح می شــود. در این 
نمایشگاه آثاری از 22 هنرمند 
تجسمی به نمایش درمی آید. 
این نمایشگاه تا چهارم خرداد 
 برقرار اســت و عالقه مندان
می توانند از شنبه تا چهارشنبه 
از ساعت 16 تا 19 برای بازدید از 
آن به آدرس خیابان طالقانی، 
بین حافظ و نجات اللهی، پالك 
263، گالری گل های داوودی 

مراجعه کنند.

به امید آثار 
درخشان جنگی 

مرتضی سرهنگی پیشکسوت 
ادبیــات دفاع مقدس گفت: 
ناشران برای کار کردن در حوزه 
ادبیات جنگ مشتاق هستند. 
امیدوارم طوری هدف گذاری 
کنند که به تولید آثار درخشان 
منجر شود؛ حتی آثاری نیز 
ترجمه شوند و خارج از ایران 

نیز خواننده داشته باشند.
به گزارش همشــهری، این 
پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس 
درباره تشابه آثار نویسندگان 
مختلف ادبیات دفاع مقدس 
تصریح کرد: این شباهت ها 
اگر ادامه پیدا کند، آســیب 
محسوب می شود. با وجود این 
از آنجایی که موضوع واحد و 
درباره جنگ است، طبیعی 
است که شــباهت هایی نیز 
به وجود بیاید؛ حتی ادبیات 
دفاع مقدس ما با ادبیات جنگ 
روسیه به دلیل جنس دفاعی 
شباهت هایی  مشترکشان، 
دارد. نکته مهم این است که ما 
هنوز به آثار درخشان پرتعداد 
در این حوزه نرسیده ایم. باید 
تالش کنیم و به جایی برسیم 
که هر ناشر چند کتاب خوب 
تولید کند و از بین آنها یک اثر 

درخشان بیرون بیاید.

عصر روز گذشته هفتاد و پنجمین جشنواره کن با نمایش فیلم کات نهایی ساخته میشل 
آزانا ویسوس فیلمساز فرانسوی که با فیلم آرتیست در سال ۲0۱۱برنده جایزه اسکار شد 

به طور رسمی درشهر ساحلی کن فرانسه افتتاح شد.
چند ساعت مانده به افتتاحیه جشنواره کن ۲0۲۲ تحلیل های متفاوتی درباره این جشنواره 
معتبر سینمایی در ســایت های مختلف انتشار یافته اســت، در یکی از این گزارش های 
تحلیلی به ارتباط فیلم های جشنواره کن و نامزدی آنها در رشته های مختلف جوایز اسکار 
و عدم موفقیت اغلب فیلم های کن در کسب جایزه در رشته های مهم جوایز اسکار پرداخته 
شده و همچنین به این مســئله اشاره شده که در ســال های اخیر فیلم های محبوب کن 
توانسته اند در رشته های مهم جوایز اسکار کاندیدا شوند و از بخت اول برای دریافت مهم ترین 
جوایز در این مراسم برخوردار شوند. اتفاقی که یک بار به طور ویژه برای فیلم پارازیت افتاده 
است. در سال های ماقبل شیوع کرونا، این احساس در میان اهالی صنعت سینما ایجاد شده 
بود که ارتباط این جشنواره معتبر با سایر جشــنواره ها و رویدادهای سینمایی سال قطع 
شده و دیگر بردن نخل طالی کن به معنای بردن جوایز در سایر جشنواره ها و مراسم معتبر 

سینمایی سال نظیر اسکار نخواهد بود.

شروعی برای اسکاری شدن فیلم های کن
به گزارش ریپورتر، اما اســکار گرفتن فیلم پارازیت به کارگردانی بونگ جون هو در سال 
۲0۱۹نظر اهالی سینما نسبت به جشنواره کن را تغییر داد. چرا که این فیلم پیش از حضور 
در مراسم اسکار ابتدا در جشنواره کن مورد توجه قرار گرفته   و برنده جایزه نخل طال شده 
بود. در سال ۲0۲۱نیز فیلم های محبوب جشنواره کن نظیر »دور دیگر« ساخته توماس 

وینتربرگ نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانی شده بود و در نهایت جایزه اسکار بهترین 
فیلم بین المللی ســال را از آن خود کرد. »بدترین انسان دنیا« فیلم کمدی - درام ساخته 
جواکیم تریر، از دیگر فیلم های محبوب جشــنواره کن نیز در اسکار ۲0۲۲در رشته های 
بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم بین المللی کاندیدای دریافت جایزه شده بود. اما مهم تر از 
همه این فیلم ها می توان به فیلم »ماشین من را بران« اشاره کرد که در جشنواره کن برنده 
جایزه بهترین فیلمنامه شده بود، این فیلم متعاقبا در اسکار ۲0۲۲در رشته های بهترین 
فیلم، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه، کاندیدای دریافت جایزه شده بود و در نهایت 
جایزه بهترین فیلم بین المللی اسکار را از آن خود کرد. با نگاهی به این فیلم ها در می یابیم که 
در جشنواره کن تعداد زیادی از فیلم هایی نمایش داده می شوند که به صورت بالقوه می توانند 
برنده جوایز اسکار در رشته های مختلف باشند، اما چرا از این تعداد فیلم ها تعداد کمی در 
رشته های مهم اسکار برنده جایزه می شوند و آیا فیلم های جشنواره کن نمی توانند پرفروغ تر 

در مراسم اسکار حاضر شوند. موانع این عدم کامیابی صددرصدی کن در اسکار چیست؟

موانع و مشکالت
برخی از تحلیلگران که به این مسئله نگاهی بدبینانه دارند، بر این باورند که یکی از دالیل 
عدم کامیابی فیلم های کن در کسب مهم ترین جوایز اسکار در عدم انتخاب فیلم های کمپانی 
نتفلیکس برای حضور در جشنواره کن و سرمایه گذاری های عظیم نتفلیکس برای حضور 

قدرتمندانه در مراسم اسکار با هدف درو کردن مهم ترین جوایز این مراسم است. مقامات 
جشنواره کن ناگزیر شده اند از سال ها قبل به دلیل قواعد پخش و نمایش فیلم در فرانسه، 
از پذیرش فیلم های ساخته شده توسط کمپانی هایی که فیلم هایشان را اغلب برای نمایش 
آنالین می سازند، خودداری  کنند. چراکه طبق قوانین پخش و نمایش فیلم در فرانسه تنها 
تهیه کنندگانی می توانند در جشنواره های معتبر ســینمایی این کشور شرکت کنند که 
تعهد بدهند فیلم هایشان در بازه زمانی ای مشابه سایر فیلم ها در سالن های سینما نمایش 
داده شود. این مسئله سبب شده نتفلیکس که طبق قوانین خود نمی تواند از قواعد پخش 
و نمایش فیلم در فرانسه پیروی کند، از حضور فیلم های خود در جشنواره کن ممانعت به 
عمل آورد و به جای آن فیلم های مطرح خود  نظیر فیلم رما به کارگردانی آلفونسو کوارون 

که برنده جایزه اسکار نیز شد را در جشنواره فیلم ونیز نمایش دهند.

فاصله طوالنی با اسکار 
به گفته یکی از قدیمی ترین روزنامه نگاران پوشش دهنده اخبار جشنواره ها، تاریخ و زمان 
برگزاری جشــنواره کن در ماه مه و فاصله طوالنی آن با برگزاری مراسم اسکار که در ماه 
فوریه یا مارس برگزار می شود، نیز خود مشکل دیگری است که سبب می شود از نظر زمانی 
ارتباط چندانی میان جشنواره کن و مراسم اسکار برقرار نشود و فیلم های مطرح کن نتوانند 
حضور موفقیت آمیزی در اســکار تجربه کنند. درحالی که اگر همین فیلم هایی که در کن 
حضور دارند در جشنواره های ونیز یا تورنتو، جشنواره هایی که از نظر زمانی نزدیکتر به زمان 
برگزاری مراسم اسکار هستند، نمایش داده شوند، می توانند از نظر زمانی تازه جلوه کنند 
و بهتر در ذهن اعضای آکادمی ثبت شــوند، امری که در انتخاب آنها به عنوان نامزد اصلی 

دریافت جایزه اسکار قطعا بی تأثیر نخواهد بود.
منتقدان و مخاطبان جشنواره کن سختگیر تر از سایر جشنواره ها هستند و درگذشته سابقه 
داشته که برخی فیلم ها در زمان کنفرانس مطبوعاتی پس از نمایش در این جشنواره توسط 
مخاطبان و منتقدان هو شوند و مورد استقبال قرار نگیرند. از همین رو است که جشنواره 
کن کمتر مورد توجه سازندگان فیلم های بزرگ تجاری است و آنها بیشتر جشنواره تورنتو 
را رویدادی مناســب تر برای نمایش فیلم هایشــان می دانند. اما چرا با چنین فاکتورهای 

ساختاری که ضد جشــنواره کن در اســکار عمل می کنند، فیلم های 
محبوب جشــنواره کن همچنان به عنوان نامزد دریافت جوایز اســکار 

انتخاب می شوند؟

آرش نهاوندی سینما
روزنامه نگار

پايتخت ساحلي سينما 
جشنواره کن آغاز راهي است که به اسکار ختم مي شود 
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سابقه همکاری چندین ساله با مرحومه بهجت افراز 
را دارد. حســن پور از ســال 1368تا 1398به مدت 
30سال در اداره اسرا و مفقودین فعالیت می کرد. او 
حال و هوای ایــن اداره در روزهای پرالتهاب جنگ 
تحمیلی و نقش مرحومه افراز در این اداره را چنین 
توضیح می دهد:»یکی از فعالیت های جمعیت های 
ملی صلیب سرخ و هالل احمر، جست و جوی افرادی 
است که در جنگ ها، ســوانح طبیعی، مهاجرت  یا 
به هر دلیل دیگری از خانواده هایشــان جدا شــده، 
ارتباطشان با خانواده قطع یا در این مسیر گم شده 
باشــند. در چنین مواقعی خانواده هــای نگران به 
این اداره مراجعــه می کنند و به دنبال نشــانه ای از 
عزیزانشان می گردند. جمعیت ملی هالل احمر نیز 
از طریق دیگر جمعیت های ملی و کمیته بین المللی 
صلیب سرخ جست و جو برای آن فرد را آغاز می کند. 
زمانی که کمیته اسرا و مفقودین در هالل احمر شروع 
به فعالیت کرد، خانواده های بســیاری به ما مراجعه 
می کردند که نگران و مضطرب بودند اما مرحومه افراز 
که ریاست این اداره را برعهده داشت، در برخورد با 
خانواده ها بسیار صبور بود. او تجربه 30سال کار در 
آموزش و پرورش را داشت و به خوبی از پس مدیریت 
این اداره برآمد. مراجعه کنندگان به این اداره ناراحت 
و مضطرب بودند و گاهی برخی از آنها که هیچ نشانی 
از عزیزانشان پیدا نمی کردند، عصبانی هم می شدند 
ولی خانم افراز همیشه صبور بودند و سعی می کردند 
عکس العملی نشان ندهند که موجب رنجش بیشتر 
خانواده ها شود. ایشــان تا زمانی که در قید حیات 
بودند، فعالیت زیادی در جمعیت هالل احمر انجام 

دادند و حق زیادی به گردن جمعیت دارند. ارتباط 
عاطفی میان خانم افراز و خانواده ها به ویژه مادران و 
همسران خانواده اسرا، موجب شده بود تا خانواده ها 
بتوانند راحت تر مشکالت و درخواست های خود را 
بیان کنند. همســران، پدر، مادر و فرزندان اسرا اگر 
کاری داشــتند اول با خانم افراز تماس می گرفتند. 
او نیز سعی می کرد در حد امکان از طریق مسئوالن 
مربوطه مشکل خانواده ها را حل کند. این اعتماد و 
ارتباط عاطفی دوسویه بود. یادم هست یکی از اسرا 
به دلیل مشــکالت خانوادگی و درخواست طالق از 
سوی همسرش در ایران با اینکه خانم افراز را ندیده 
بود اما با ارســال نامه ای به او وکالت داد تا بتواند در 

دادگاه خانواده حضور یابد«. 

طعم شیرین خوشحالی خانواده ها 
طبق آمار حدود 43هزار ایرانــی در دوران جنگ 
تحمیلی در اردوگاه های عراقی به ســر می بردند 
و تعداد زیادي نیز در همان اردوگاه ها به شــهادت 
رسیدند. حسن پور خاطرات بسیاری از همکاری با 
مرحومه افراز در اداره اسرا و مفقودین هالل احمر 
دارد. در میان انبــوه خاطرات تلخ و ناراحت کننده، 
شــادی خانواده ها پس از ســال ها نگرانی و چشم 
انتظاری از خاطرات شیرین و به یادماندنی اوست 
که یکی از آنها را برایمان نقل می کند: »بی خبری 
از عزیزانی که به جبهه رفته بودند برای خانواده ها 
بسیار ســخت بود. بارها پیگیر می شدند و ما هیچ 
جوابی نداشتیم که به خانواده بدهیم. خلبان حسین 
لشکری از آزادگانی بود که 13ســال اسیر بود. او 
نخستین اســیر جنگی بود و آخرین نفری که در 
17 فروردین 1377به ایران برگشــت. خانواده اش 
بسیار پیگیر خبری از او بودند. هالل احمر از طریق 
کمیته بین المللی صلیب سرخ موضوع را پیگیری 
می کرد اما مقامات عراقی بنا به دالیلی هیچ پاسخی 
نمی دادند. روزی که نامه او از طریق کمیته صلیب 
سرخ به هالل احمر رسید، همه ما به خصوص خانم 
افراز خیلی خوشحال شدیم. خانم افراز خودشان گل 
و شیرینی خریدند تا به منزل او بروند و شخصا خبر 
را به همسر آقای لشکری بدهند.«  درطول جنگ 
تحمیلی، اداره اسرا و مفقودین حدود یک هزار گواهی 
شــهادت از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ 
دریافت و برای شناســایی آنهــا و تحویل مدارک 

مادری با غم غربت 40هزار فرزند! 
نگاهی کوتاه به فعالیت های »بهجت افراز« که تا روزهای پایانی عمرش همراه خانواده های اسیران و مفقودان بود

برپایی کنگره ملی شهدای روحانی 
اولین کنگره ملی 4 هزار شهید روحانی کشور، چهارم خرداد 

امسال در مصالی نمازجمعه شهر قم برگزار خواهد شد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول 
روابط عمومی ســپاه پاســداران انقالب اســالمی، با اعالم 
این خبــر گفت: در تمام اســتان های کشــور یادواره های 
شــهدای روحانی برگــزار و در برخی از اســتان ها نیز این 
یادواره ها 2یا 3بار برگزار شــده اســت، اما مراسم و کنگره 
اصلی در قم با حضــور مهمانان ملــی و بین المللی برگزار 
می شود. سخنگوی ســپاه با بیان اینکه دشمن از ابزار های 
رســانه ای برای وارونه نمایی واقعیت ها اســتفاده می کند، 
افزود: بــا فعالیت های رســانه ای در کنگره ملی شــهدای 
روحانی به دنبال ارائه یک تصویر دقیق و جامع از شــهیدان 

روحانی هستیم. 
سخنگوی سپاه از توجه کنگره مذکور به خدمات روحانیت 
هنگام بالیای طبیعی، دســتاورد های روحانیت در راستای 
مقابله با ویروس کرونا و شــهدای روحانی مدافع حرم یاد 
کرد و گفت: برای شــهدای روحانی مدافع حرم مراســمی 
مستقل پنجشنبه این هفته )29 اردیبهشت( در جوار مزار 
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان برگزار می شود. 
همچنین روحانیان آزاده در قزوین و روحانیان فرمانده در 
خوزســتان گردهم خواهند آمد و بــرای روحانیان جانباز 
مراسمی برگزار خواهد شد. او به سرکشی از 4 هزار خانواده 
شهید در نقاط گوناگون کشــور به عنوان یکی از برنامه های 
این کنگره اشــاره کرد و گفت: این برنامه تــا روز برگزاری 

کنگره ملی شهدای روحانی ادامه دارد.
وی ادامه داد: نماینده ولی فقیه در سپاه با مدیریت حوزه های 
علمیه نشست های مختلفی را تاکنون برگزار کرده است تا 
در راستای برگزاری این کنگره از ظرفیت حوزه های علمیه 

به شیوه مطلوب استفاده شود.

زیر خاکی های عزیز 
درد استخوان گرفته اند 

 یوسف هدایتی در نخستین کتاب شعر دفاع مقدس 
آستارا با عنوان »زیر خاکی های عزیز درد استخوان 
گرفته اند« با وجود نداشتن تجربه از دوران دفاع مقدس 
با زبان ساده احســاس و تخیل خود را در قالب شعر 
جاری کرده است. این مجموعه شعر در 97صفحه و 
شامل ۵0 قطعه شعر در قالب نو است. یوسف هدایتی 
متولد سال 1366 در آستارا و کارشناس ارشد زبان و 
ادبیات فارسی است و از اوایل دهه 80 در حوزه شعر و 
رسانه فعالیت می کند. هدایتی می گوید: »من دوران 
دفاع مقدس را درک نکرده ام اما همواره در طول سالیان 
گذشته با مطالعه مجموعه شعرهای مربوط به ادبیات 
پایداری، سفرهای مکرر به مناطق عملیاتی در قالب 
کاروان راهیان نور و شنیدن روایت های راویان جنگ 
به معنای واقعی رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان 
را حس کردم و ذوق شــعری ام بــا آن حس و حال، 
هوای تازه ای خورد.« این کتاب با تیراژ یکهزار نسخه 
توسط انتشارات »رج« )نشر تخصصی ادبیات معاصر( 
و با حمایــت اداره کل حفظ آثار و نشــر ارزش های 

دفاع مقدس گیالن چاپ شده است.
در بخشی از اشعار این کتاب می خوانیم:

مست شراب هشت ساله هستم
و در این دنیا به کدام حالم اشاره کنم

خوشه های خم پاره کار خودشان را کردند
تا من بعد از آن سال ها

هر وقت صدای خم را می شنوم
بند احساسم پاره می شود

پرواز در شب
مقاومت، صبر، ایثار و شــهادت 
مفاهیــم واالیــی در حماســه 
دفاع مقدس بود که با الگوگیری 
از حماسه کربال توسط رزمندگان 
به حقیقت پیوست. مرحوم رسول 
مالقلی پور در فیلم ســینمایی 
»پرواز در شــب « توانســته این 
مفاهیم را در قالب داستانی که در 
دل جنگ اتفاق می افتد به نمایش 

بگذارد. این فیلم به یادماندنی که نخستین تجربه تهیه کنندگی 
مالقلی پور به شمار می رفت، جایزه بهترین فیلم پنجمین جشنواره 
فیلم فجر را از آن خود کرد. در این فیلم می بینیم گردان کمیل 
به فرماندهی مهدی نریمان با بازی مرحوم سلحشــور برای یک 
حرکت ایذایی به خطوط دشمن یورش می برد. با این حال، فشار 
بی امان دشمن آنها را مجبور به پناه گرفتن در یک کانال می کند. 
در این بین، تنها وسیله ارتباطی گردان با قرارگاه مرکزی از کار 
می افتد و آب و آذوقه داخل کانال نیز جیره بندی می شود. گروهی 
از رزمندگان برای ارائه گزارش چگونگی عملیات و خبر محاصره 
گردان به طرف قرارگاه عزیمت می کنند. آنها باید از میان خطوط 
تازه مستقر شده دشمن بگذرند. 3نفر از گروه 4نفری در مصاف 
با دشمن شهید می شــوند. یک نوجوان رزمنده سرانجام پس از 
سختی های بسیار، خود را به قرارگاه می رســاند. از طرف دیگر 
مهدی نریمان و یارانش درون کانال در مواجهه با حمالت مکرر 
دشمن مقاومت می کنند. سرانجام مهدی برای تهیه آب، یک تنه 
به دشمن حمله می برد. در این قسمت از فیلم تشابه زیادی میان 
حماسه رزمندگان دفاع مقدس با حماسه علمدار کربال حضرت 
ابوالفضل)ع( نمایش داده  شده است. مرحوم فرج اهلل سلحشور، 
علی یعقوب زاده، تاجبخش فناییان، جعفر دهقان و جواد هاشمی 

در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

دوران افتخار
بازی »دوران افتخار« یکی از بهترین نمونه های اکشن تیراندازی 
در بین بازی های ایرانی است. بازی ساخته شرکت سپاسه فتح 
پارسه و درباره فردی است که عبدالرضا نام دارد و در سال های 
جنگ حضور فعالی داشته است. سازمان جاسوسی اسرائیل به 
ربودن او اقدام می کند و او را برای تحقیقات تکمیلی به سازمان 
ان اس ای تحویل می دهد. از طرفی یکی از هکر های ایرانی به این 
ســازمان نفوذ و فایل هایی درباره عبدالرضا به دست می آورد و 
متوجه می شود عبدالرضا در برخی از آن فایل ها خاطرات دوران 
جبهه خود را روایت می کند. در این بازی، بعد از کمی توضیحات، 
شما در نقش عبدالرضا و پشت خاکریز های جاده اهواز-خرمشهر 
قرار خواهید گرفت. بازی با روایت 2 عملیات مرصاد و عملیات 
بیت المقدس، بخشی از خاطرات عبدالرضا را بیان می کند. در 
طول بازی سؤال هایی درباره شخصیت عبدالرضا پیش می آید. 
چرا توسط موســاد ربوده شده اســت و این هکر کیست. آیا از 
مأموران نهاد های امنیتی ایران است؟ این پرسش وقتی پاسخ 
داده می شود که بازی با یک پایان به شما می فهماند این بازی 
ادامه دار است و این پرسش ها در فصل دوم پاسخ داده می شود. 
بازی دارای 3 سطح آسان، سخت و متوسط است و شما می توانید 

براساس مهارت خود، بازی را در 3 تا ۵ ساعت تمام کنید.

معرفی فیلم

معرفی بازی

کتاب شعر

خـبر

اداره اسرا و مفقودین هالل احمر نامی آشنا 
برای خانواده هایی بود که در طول 8ســال 
دفاع مقدس به دنبال نام و نشانی از فرزندان و 
همسرانشان بودند. تاریخ تشکیل این اداره که با نام »اداره جست وجو و بازپیوند خانواده« معاونت 
امور بین الملل جمعیت هالل احمر فعالیت خود را شروع کرد، به سال 1359برمی گردد؛ همان سالی 
که جنگ تحمیلی شروع شد. اهمیت رسیدگی به وضعیت اسرا و مفقودان موجب شد تا نام این 
اداره به »اداره اسرا و مفقودین« تغییر یابد. مرحومه بهجت افراز از همان ابتدای تشکیل این اداره 
ریاست آن را برعهده داشت. ارتباط مســتمر افراز با خانواده های اسرا و مفقودین، رسیدگی به 
مشکالت خانواده ها و تالش و پیگیری او برای احقاق حق آزادگان در طول 8سال جنگ تحمیلی و 
تا زمان مبادله اسرا موجب شد تا حجت االسالم »سیدعلي اکبر ابوترابی فرد« به او لقب »ام االسرا« 
دهد. این گزارش نگاهی کوتاه دارد به فعالیت های بهجت افراز که تا روزهای پایانی عمرش در سال 

1397همراه خانواده های اسرا و مفقودین بود.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

افراز متولــد 1312جهــرم بود. او پــس از تکمیل 
تحصیالت در آموزش و پرورش استخدام شد. از جهرم 
به شیراز و از شیراز به تهران مهاجرت کرد و در دوران 
انقالب اسالمی یکی از معلمان مبارز و فعال بود. افراز 
پس از 30ســال خدمت در آموزش و پرورش سال 
1360بازنشسته شد و یک سال در سفارت جمهوری 
اســالمی در هندوستان مشــغول به خدمت شد. او 
پس از بازگشت به ایران همکاری خود با هالل احمر 

را آغاز کرد.

جست وجوی اسیران و مفقودان
اداره اسرا و مفقودین زیرنظر اداره کل امور بین الملل 
فعالیت می کرد. یکی از مهم ترین وظایف این اداره، 
شناسایی مفقوداالثرها و اسرای ایرانی بود که از همان 
سال های نخست جنگ، در اردوگاه های عراقی گرفتار 
شده بودند. جست و جوی مفقودین و تبادل پیام های 
اسرای ایرانی، دریافت کارت اسارت، دریافت گواهی 
شهادت و...  از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ 
از مهم ترین وظایف این اداره بود. در کمیسیون اسرا 
و مفقودین نمایندگانی از تمام ارگان های درگیر در 
جنگ مثل نمایندگان هالل احمر، ارتش، بســیج و 
سپاه، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و دیگر ارگان ها 

حضور داشتند.

صبور مانند یک مادر
نجمه حســن پور، کارمند اداره اسرا و مفقودین که 
بعدها به معاونت این اداره منصوب شــد و پیش از 
بازنشســتگی، ریاســت این اداره را برعهده داشت، 

به خانواده ها اقدام کرد. اعالم شــهادت اســرا در 
اردوگاه از خاطرات بســیار تلخی بود که حسن پور 
به آنها اشــاره می کند؛ »وقتی اســرا در اردوگاه به 
شهادت می رســیدند، مدارک شــهادت از طریق 
کمیته صلیب سرخ برای هالل احمر ارسال می شد و 
باید به خانواده ها خبر می دادیم. البته مدارک شامل 
گواهی شهادت و عکسی از پیکر بود که ما باید برای 
تأیید به خانواده ها نشان می دادیم. یادم هست برای 
شناسایی و تأیید یکی از شهدا، نمی خواستیم خبر 
را به پدر و مادر شهید بدهیم که در شهرستان بودند. 
ابتدا از برادرش خواستیم به تهران بیاید. عکس را که 
دید بسیار بی تابی کرد. بعد رفت و آن برادر دیگر به 
تهران آمد و او هم عکس را تأیید کرد. از این موارد 
زیاد بود و در چنین شــرایطی رفتــار خانم افراز با 
خانواده های داغدار بسیار صبورانه بود. برای همه ما 
که در اداره مفقودین و اسرا فعالیت می کردیم تحمل 
چنین شرایطی سخت بود و عواقب ناگواری روی 
روح و روانمان می گذاشــت. اما شرایط جنگی بود 
و من احساس می کردم شاید بتوانم با حرف دلگرم 
کننده ای به خانواده های نگران کمک کنم تا بار این 
غم برای آنها قابل تحمل شود. اگر چه مثل خانم افراز 
نمی توانستم اما توصیه ایشــان این بود که شرایط 

خانواده ها را درک کنیم.«

باز بودن پرونده مفقودان
دولت عراق از بین اســیران آزادشده ایرانی تعداد 
20 هزار و 313 نفر از آنها را از نمایندگان کمیته 
بین المللی صلیب سرخ مخفی نگه داشت و تا زمان 
تبادل یعنی سال 1369 دولت ایران و خانواده این 
افراد از آنها هیچ گونه اطالعاتی نداشتند. براساس 
آمار ارائه داده شــده از سوی کمیســیون اسرا و 
مفقودین جنگ تحمیلی، کل اسرای بازگشتی به 
کشور تحت عنوان »آزادگان سرافراز« 39 هزار و 
140 نفر بود. زمان آزادی اسرا، خانواده ها با عکسی 
از فرزند خود به اداره اســرا و مفقودین می رفتند 
تا آنها را برایشان پیدا کنند. بسیاری از خانواده ها 
همچنان چشم انتظار یافتن نام و نشانی از عزیزان 
خود هستند. تبادل اسرا در شهریور 1369تمام شد 
و دولت عراق اعالم کرد هیچ اسیر ایرانی دیگری در 
اردوگاه ها باقی نمانده، اما پرونده مفقودان تا روشن 

شدن وضعیت همه مفقودان همچنان باز است.

یادی از دالوری که رزمنده ها به او لقب »ضدگلوله« داده بودند

فـرمانده فـراری

دوستانش لقب ضدگلوله به او داده بودند. برای اینکه یک جای سالم 
در بدن نداشت. جسمش پر از تیر و ترکش هایی بود که از هر عملیات 
نصیبش می شد. با این حال هیچ وقت نه از درد گله کرد و نه به دلیل 
کثرت شان خانه نشین شد. هر بار که برای مداوا گذرش به بیمارستان 
می افتاد دوستانش مراقب بودند که بعد از بهبودی فرار نکند. آنقدر 
در درگیری ها جراحت برداشته بود که گویا زخم ها، رفقای دیرینه اش 
شده بودند. برای همین دوست نداشت در هیچ شرایطی از جبهه دور 
بماند. عباس شعف، فرمانده جوان گردان میثم رشادت های زیادی 
از خود نشان داد و آرزویش آزادی خرمشــهر بود. بار آخر هم به 
دوستانش پیوست و می خواست که در فتح این شهر به خون کشیده 
شده سهمی داشته باشد. اما درست چند روز مانده به سوم خرداد 
حین جدال با دشمن به درجه رفیع شهادت نایل شد. 27اردیبهشت 

سالروز شهادت اوست.

عباس بچه اول خانواده بود. سال 1338به دنیا آمد. پدرش درآمد چندانی 
نداشت و از این رو چرخ زندگی شان آنطور که باید نمی چرخید. او که در 
خانواده جز مهر و وفا چیز دیگری نیاموخته بود نمی توانســت نسبت به 
شرایط زندگی شان بی تفاوت باشــد از این رو برخالف میل باطنی درس 
را رها کرده و پی کار رفت تا بتواند کمک خرجی برای پدرش باشــد. در 
کارخانه تولید چای مشغول کار شد و هر چه دستمزد می گرفت در اختیار 
مادر می گذاشت تا مبادا خواهر و برادرهای کوچک تر کم و کسری داشته 
باشند. اما این اتفاق دیری نپایید و عباس، پدرش را از دست داد. او که تا 
چندی پیش عصای دست پدر شده بود حاال باید نقش او را در خانه ایفا 
می کرد. مهربانی و عطوفت این پسر باعث شده بود مادر وابستگی زیادی 
به عباس داشته باشد. والحق که عباس برای مادر کم نمی گذاشت. با اینکه 
سن و سالی نداشت اما خیلی خوب از عهده مدیریت خانه برمی آمد و اجازه 

نمی داد مادر و خواهرها جای خالی پدر را احساس کنند.

بازگشت از معراج شهدا 
با شــکل گیری نیروی ســپاه او به عضویت این نهاد درآمد و بعد از مدت 
کوتاهی راهی جبهه شد. با اینکه خانواده درنظر او در جایگاه باالیی قرار 
داشت اما دفاع از وطن را به مراقبت از آنها ارجح می دانست. تصمیمش را با 
مادر در میان گذاشت. مادر مخالفتی نکرد. می دانست که پسر مسیر درستی 
را انتخاب کرده است. عباس راهی جبهه غرب شد و به منطقه قصرشیرین 
و سرپل ذهاب رفت. با شهید محسن وزوایی و شهید علیرضا موحددانش 
همرزم بود و اغلب همراه آنها برای شناسایی می رفت. یکی از جاهایی که 
مورد هجمه دشــمن بود و باید آن را پس می گرفتند ارتفاعات بازی دراز 
بود. عباس در همان عملیات دچار جراحت شــدیدی شد به گونه ای که 
دوستانش تصور کردند او شهید شده است. برای همین پیکرش را به معراج 
شهدا بردند. او را البه الی پیکر دیگر شهدا گذاشتند. در این حین یکی از 
مسئوالن که در سالن حضورداشت متوجه نفس کشیدن های عباس شد. 
سریع دیگر عوامل را صدا کرد و او را به بیمارستان رساندند. عباس زنده ماند 
اما ترکشی که به چشم راستش خورده بود باعث نابینایی اش شد با اینکه 

ظاهر چشم این را نشان نمی داد.

تیر خالص 
عباس مدتی در بیمارستان بستری بود و پزشکان مشغول مداوا اما هنوز 
از بیمارستان مرخص نشده بود که دوباره عزمش را جزم کرد تا به جبهه 
برگردد. تذکرهای پزشکان هم که اهمیت نداشت. او با همان شرایط دوباره 
خود را به دوستانش در سرپل ذهاب رساند. دوباره عملیاتی دیگر در راه بود 
و می طلبید که منطقه شناسایی شود. عباس که حاال فرمانده گردان میثم 
شده بود ترجیح می داد خودش این کار را برعهده بگیرد. اما در بین راه در 
محاصره دشــمن بعثی قرار گرفت. تیری به دستش شلیک شد و او روی 
زمین افتاد. سرباز عراقی باالی سرش آمد. قلب عباس را هدف گرفت تا تیر 
خالص را بزند اما تیر به کتف او خورد و استخوان شانه اش را خرد کرد. چند 
ساعتی به همان حال ماند و از شدت آتشی که روی سرش می ریخت فک 
و گلویش هم دچار جراحت شد، آنقدر که کمتر کسی طاقت دیدن آن را 
داشت. دوباره او را به پشت جبهه بردند و راهی بیمارستانش کردند. خبر به 
مادر رسید و سراسیمه خود را به پسر رساند؛ حالش منقلب شد از آن همه 

زخمی که عباس برداشته اما خم به ابرو نیاورد. کنارش ماند و 8 ماه بی وقفه 
از او پرستاری کرد. حتی غذا را با نی آن هم از گوشه لب به خورد پسر می داد.

فرار از بیمارستان 
پس از بهبودی نسبی دوباره عازم شــد. عملیات آزادسازی خرمشهر در 
پیش بود و او می خواست به هر نحوی شده خود را به همرزمانش برساند. 
اما از اعزامش چند روزی نگذشــته بود که دوباره حین درگیری ترکشی 
به شکمش اصابت کرد و روده هایش به شدت آسیب دید. دوباره روز از نو 
روزی از نو. عباس راهی بیمارستان شد. دوستانش مراقب بودند که مثل 
دفعات قبل فرار نکند. آنها در فکر سالمتی فرمانده و آقای فرمانده به فکر 
فرار. انگار مجروح شدن برایش یک امر عادی شده بود با همه زخمی که 
در بدن داشــت باز هم دلش آرام نمی گرفت تهران بماند. برای همین به 
محض مرخص شدن از بیمارستان نگذاشت دوره نقاهتش طی شود. یک 
روز که مادر به جمکران رفته بود به خواهرش لیال گفت می خواهد به جبهه 
برود. او حتی منتظر نماند تا برای آخرین بار با مادر وداع کند. نمی خواست 
عاطفه مادری مانع رفتنش شود. خود را به جبهه جنوب رساند. آرزوی فتح 
خرمشهر را در سر می پروراند اما چند روز مانده به آزادسازی آن به درجه 
رفیع شهادت نایل شد. وقتی خبر شهادت عباس را به مادر دادند او محکم 
و مقاوم ایستاد. با اینکه تنها پسرش بود و عصای دست اما عجز و البه نکرد. 
نقل خرید و روی پیکر پسر پاشید تا به دشمن نشان دهد که برای دفاع از 

اسالم و میهن وهب ها زیادند.

گزارش
مژگان مهرابی

روزنامه نگار
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شهید مبارزه با قاچاق کاال
شهید حســین محمدی 
آرپاچایــی در چهــارم 
اســفند ســال 1374 در 
خلخال اردبیل متولد شد. 
او که فرزند آخــر خانواده 
بــود، از کودکــی عالقه 
زیادی به شــهید حسین 
فهمیده داشــت و همیشه 
از رشــادت های او صحبت 
می کرد و دوســت داشت 

راه او را ادامه بدهد. تحصیالت خود را تا راهنمایی ادامه داد و 
به دلیل عالقه ای که به مکانیکی داشت، جذب این حرفه شد. 
چند سال بعد به خدمت سربازی رفت. دوران آموزشی را در 
پادگان زین الدین ابهر زنجان گذراند و دوران خدمت به پاسگاه 
مرزی دوالمان منتقل شد. این شهید احترام به پدر و مادر را 
الگوی زندگی خویش قرار داده بود. با دیگران به مهربانی رفتار 
می کرد و کمک حال مادر و دیگر اعضای خانواده بود. در ایام 
محرم ایستگاه صلواتی دایر می کرد و با این کار عالقه شدیدش 
به اهل بیت)ع( و ساالر شهیدان را نشان می داد. او اهل کمک به 
دیگران بود و شخصیت صبوری داشت. در سختی و مشکالت، 
فکر خانواده بود. برادر شهید درباره او می گوید: »پدرم برای 
حسین کاپشن خریده بود. روزی حسین بدون کاپشن به خانه 
آمد و مادرم سؤال کرد که کاپشــن را چه کرده ای؟ او گفت: 
یکی از دوستانم پدر ندارد که برایش کاپشن بخرد، به همین 
دلیل کاپشنم را به او هدیه دادم که در زمستان سرد خلخال 
بیمار نشود«. شهید محمدی در بیست و هفتم مرداد ماه سال 
1393 در پاسگاه دوالمان در منطقه هنگ مرزی ارومیه حین 

درگیری با قاچاقچیان کاال به شهادت رسید.

یـاد

خاطره از بانو افراز 
کتاب »ام االســراء« از سوی 
مرکز اسناد انقالب اسالمی 
در 329صفحــه چــاپ و 
خاطــرات بهجت افــراز در 
7بخش گــردآوری شــده 
است. در بخشی از این کتاب 
می خوانیم: »هنگام تنظیم 
آیین نامــه ســتاد آزادگان، 
وقتی به این بند رسیدیم که 
به ازای هر یک سال اسارت، 

یک سال خدمت دولتی برای اسرا محســوب شود، من به 
این بند اعتراض کردم و گفتم: یک سال خدمت و یک سال 
سابقه برای کسی صحیح است که روزی 8ساعت در اداره کار 
می کند؛ پنجشنبه و جمعه هم تعطیل است و سالی یک ماه 
مرخصی دارد. شــب ها هم در کنار خانــواده اش در کمال 
آرامش و آسایش خوابیده است و حقوق خود را هم دریافت 
می کند. ولی اسرا در شبانه روز، 24ساعت در اسارت هستند، 
حقوق ندارند، مرخصی ماهانه و ساالنه ندارند. حاال اگر هر 
یک سال را 3برابر حساب نمی کنید، حداقل 2برابر حساب 
کنید. همه پیشنهاد مرا تأیید کردند و قرار شد هر یک سال 
اسارت، 2سال خدمت دولتی محسوب شود و الحمدهلل در 

مجلس هم مورد تأیید قرار گرفت«.

بخشی از یک کتاب



23 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
 شماره  8499

انسان؛»حیوان ناطق« یا »حی متأله«؟
نگاهی به تعریف »انسان« براساس نظریات آیت اهلل العظمی جوادی آملی 

گفتاری از آیت اهلل مصباح یزدی در باب انسان شناسی 
معاصر و برتری های انسان شناسی دینی

بحرانانسانشناسی
آنچهدرادامهازنظرمیگذردپارهایازنظریاتمرحومآیتاهلل
محمدتقیمصباحیزدیدرباببحرانهایانسانشناسی
معاصروویژگیهایانسانشناســیدینــیوبرتریهای
آناســتکهدردرسنخســتکتاب»انسانشناسیدر
قرآن«ایشانکهازسویمؤسســهآموزشیوپژوهشی
امامخمینی)ره(بهچاپرسیده،منتشرشدهاست.بهشکل
مختصرایشــانمعتقدندکهانسانشناسیمعاصربهدلیل
ناسازگارینظریاتموجوددرآن،فقدانانسجامدرونیاین
نظریات،نبودداورکارآمدومورداتفاقونادیدهگرفتنگذشته
وحیاتپسازمرگانســان،دچاربحراناستومهمترین
ویژگیهاومزایایانسانشناسیدینیعبارتنداز:جامعیت،
اتقان،توجهبهمبدأومعادوبینشساختاری.درادامهنظریات

ایناندیشمندبزرگمعاصرازنظرمیگذرد.

بحرانانسانشناسیمعاصروابعادآن
تالش های فکری فراوانی که پس از رنسانس در باب روشن ساختن 
ابعاد وجود انسان صورت گرفت، داده های فراوانی را پیش روی بشر 
قرار داده است. در گردآوری این داده ها از روش های مختلف تحقیق 
بهره گرفته شده ولی در این میان سهم روش تجربی بسی افزون تر 
از روش های دیگر اســت و می توان گفت انسان شناســی کنونی 
بیشتر جنبه تجربی دارد. وجود داده های فراوانی که انواع مسائل 
انسان شناختی را فرا گرفته و ابعاد مختلف و زوایای تاریک وجود 
انسان را مورد تحقیق قرار داده است، با وجود فراوانی و عظمت آن، 
نه تنها نتوانسته ابعاد ناشناخته را حل کند بلکه خود دچار نوعی 
بحران شده است. )هوسرل ازجمله کســانی است که به بحران 
انسان شناسی پرداخته است. وی در سخنرانی وین )می 1935( با 
عنوان »فلسفه در بحران انسانیت اروپایی« و در سخنرانی پراگ 
)دسامبر 1934( با عنوان »بحران علوم اروپایی و روانشناسی« از 
این موضوع سخن گفت و یادداشت های وی در این زمینه پس از 
مرگش در ســال 1954به صورت کتابی پرحجم با عنوان بحران 
علوم اروپایی و پدیدارشناسی استعالیی منتشر شد(. ماکس شلر، 
فیلسوف و انسان شناس آلمانی، می نویسد: »هیچ وقت در عرصه 
تاریخ... انسان آن قدر برای خود مسئله نبوده که امروز هست... علوم 
تخصصی که پیوسته تعدادشان رو به افزایش است و با مسائل انسان 

سروکار دارند، بیشتر پنهانگر ذات انسان در پرده حجاب اند«.
برخی از کاستی هایی که انسان شناســی معاصر را دچار بحران 

کرده عبارتند از:
الف(ناسازگارینظریاتبایکدیگروفقدانانسجامدرونی

ب(فقدانداورکارآمدومورداتفاق
ج(نادیدهگرفتنگذشتهوحیاتپسازمرگانسان

ویژگیهایانسانشناسیدینی
انسان شناســی دینی در مقایســه با دیگر انواع هم عرض خود، 

امتیازهایی دارد که به اختصار به آنها می پردازیم:

۱(جامعیت
از آنجا که انسان شناســی دینی از دســتاوردهای وحیانی سود 
می جوید و روش وحیانی بــه قلمرو خاصی محدود نیســت و 
محدودیت های دیگر روش ها در مــورد آن معنا ندارد، می تواند 
جامعیتی ویژه داشته باشد؛ به این معنا که حتی اگر از بعد خاصی 
سخن بگوید، این سخن با توجه به مجموعه ابعاد وجودی انسان 
مطرح می شود و با درنظر گرفتن آنها و متناسب با آنهاست؛ زیرا 
گوینده سخن از معرفت کامل و جامعی برخوردار است. افزون بر 
این، بررسی دســتاوردهای انسان شناسی دینی به خوبی نشان 
می دهد که این انسان شناسی، ابعاد مختلف وجود انسان را مدنظر 
قرار می دهد و از ابعاد جسمانی و زیســتی، تاریخی و فرهنگی، 
دنیایی و آخرتی، بالفعل و آرمانی و مادی و معنوی سخن به میان 
می آورد و در برخی از این حوزه ها حقایقی را در اختیار قرار می دهد 
که از طریق انواع دیگر انسان شناسی و روش های آن قابل دستیابی 
نیست. بیان ابعاد مختلف انسان در انسان شناسی دینی با توجه به 
هدفی که در تعالیم دینی مدنظر است، به صورت گزینشی بودن 
محفوظ می ماند ولی در هریک از انسان شناســی های فلسفی، 
تجربی و شهودی زمینه خاصی مدنظر قرار می گیرد و زمینه های 

مربوط به انسان شناسی از نوع دیگر، از قلمرو آن خارج است.

۲(اتقانوخطاناپذیری
بهره گیری انسان شناســی دینی از معارف وحیانیـ  با توجه به 
خطاناپذیری این معارفـ  اتقان و اســتحکامی را برای این نوع 
انسان شناســی به ارمغان می آورد که در انسان شناسی فلسفی، 
عرفانی و تجربی یافت نمی شود. در انسان شناسی دینی اگر انتساب 
و استناد دیدگاه ها به دین قطعی باشد، در اتقان و خطاناپذیری آنها 
شکی نیست ولی در انواع دیگر انسان شناسی در عین آنکه داده ها 
از تجربه، تعقل یا سیر و سلوک به دست می آید، خطاپذیری آنها به 

کلی منتفی نمی شود.

۳(توجهبهمبدأومعاد
در انسان شناسی غیردینی، یا انســان به کلی بریده از مبدأ و معاد 
بررسی می شــودـ  آنگونه که در انسان شناسی تجربی و برخی از 
نحله های انسان شناسی فلسفی و عرفانی مشاهده می کنیمـ  یا در 
باب مبدأ و معاد انسان، در قالبی بسیار کلی سخن به میان می آید 
که نمی تواند برای چگونه زیستن و چگونه پیمودن راه کمال، کاماًل 
راه گشا باشد. اما در انسان شناسی دینی، مبدأ و معاد انسان، به منزله 
دو بخش اساسی وجود انسان مورد توجه و تأکید قرار می گیرد و 
به بیان روابط زندگی کنونی انســان با مبدأ و معاد به تفصیل و با 
بیان جزئیات پرداخته می شود. بر همین اساس، محکم ترین دلیل 
حکیمان اسالمی بر ضرورت بعثت انبیا، بر ضرورت آگاهی از رابطه 
دنیا و آخرت و بایدها و نبایدهای مؤثر در سعادت انسان و ناتوانی 

عقل و تجربه بشری از دستیابی به آن مبتنی است.

۴(بینشساختاری
از دیگر امتیازهای انسان شناسی دینی آن است که از توجه به رابطه 
ساحت های مختلف وجود انسان با یکدیگر غافل نیست و انسان را 
در یک ساختار کلی که ارتباط ساحت های مختلف آن با یکدیگر 
به خوبی ترسیم می شود، درنظر می گیرد و مطرح می سازد. در این 
بینش، گذشته، حال و آینده انسان، ساحت های جسم و جان، مادی 
و معنوی، بینش، گرایش و کنش وی و ارتباط آنها و تأثیر و تأثر هر 
یک بر دیگری، مورد توجه اکید قرار می گیرد ولی در انسان شناسی 
تجربی، فلسفی و عرفانی، یا از ارتباط این ساحت ها با یکدیگر غفلت 
می شود، یا بدین گســتردگی مورد توجه قرار نمی گیرد و فقط از 

ارتباط برخی ساحت ها با یکدیگر گفت وگو می شود.

آثاراحتراماتغلط
والقابدروغینبرجامعه

استاد شهید مرتضی مطهری)ره(: 
رســول اکرم)ص( عنایت داشت 
که در مجالس، گرد و حلقه به دور 
هم بنشــینند، مجلس باال و پایین 
نداشته باشد. دستور می داد و تأکید 
می کرد که هر وقــت وارد مجلس 
می شــوید، هر جا که خالی است 

همان جا بنشــینید، یک نقطه معین را جای خودتان حساب 
نکنید و به آن نقطه فشــار نیاورید. اگر خودش وارد مجلســی 
می شد خوشش نمی آمد که جلوی پایش بلند شوند و گاهی اگر 
بلند می شدند مانع می شد و مردم را امر می کرد که قرار بگیرند. 
حاضر نمی شد وقتی که سواره است پیاده ای همراهش حرکت 
کند، آن پیاده را ســوار می کرد و یا به او می گفت تو جلوتر برو 
یا بعد از ما بیا، به هر حال حاضر نمی شــد آن پیاده در رکابش 
حرکت کند. روی خاک می نشست و با دست خودش از بز شیر 
می دوشید... . شک ندارم که سیرت متواضعانه و خودشکنانه آن 
حضرت جنبه اخالقی و فروتنی دارد، اما قرائن نشــان می دهد 
که رسول اکرم)ص( به جنبه اجتماعی این قضایا هم زیاد توجه 
داشته؛ توجه داشته که همین احترامات، همین القاب و عناوین، 
همین عادات که کوچک به نظر می سد، چه دیوار ضخیمی میان 
افراد به وجود می آورد، چقدر تأثیر دارد در اینکه دل ها را از هم 
دور کند. همین هاســت که ناهمواری ها و پستی و بلندی ها و 
سنگالخ ها را به وجود می آورد. همین ها که در بادی امر یک رشته 
امور اعتباری و خیالی است، در نهایت امر منتهی می شود به امور 
عینی و خارجی. تخم اولی تفاوت های ناروا را همین احترامات 
غلط و همین عناوین و القاب دروغیــن می کارد.) منبع: کتاب 

بیست گفتار، صفحه 103(

انسانشناسیقرآن
کتاب »انسان شناســی« 
بــر  مشــتمل  قــرآن 
ســخنرانی  12جلســه 
اســتاد شــهید آیــت اهلل 
مرتضی مطهــری درباره 
خداشناسی، جهان شناسی 
و انسان شناســی قــرآن 
در زمســــتان1350 و 
بهار1351 هجری شمسی 
است که چون بخش اعظم 
آن پیرامون انسان شناسی 

است، انسان شناسی قرآن نام گرفته؛ عنوانی که عیناً در متن 
سخنان استاد ذکر شده است. آنطور که در مقدمه کتاب آمده 
نوارهای این سخنرانی ها در دست نیست و تنظیم مطالب از 
روی متنی که در همان زمان از نوار استخراج شده و در اختیار 

استاد شهید قرار گرفته انجام پذیرفته است.
این اثر در 11 فصل تنظیم شده است. عناوین این فصول 
عبارتند از: جهان شناســی قرآن، انسان شناســی قرآن، 
زیبایی های انســان در قرآن، نظر قــرآن درباره محرکات 
غریزی انسان، نحرک های معنوی انســان در قرآن، خود 
حقیقی در قرآن، خودیابی با ذکر خدا، نقد مکتب هندی، 
ریاضت در یوگا و اسالم، فلسفه زهد، زهد و عبادت موجب 

تکمیل روح.
»انسان شناسی قرآن« در سال 1392 از سوی انتشار صدرا به 
چاپ رسیده است و اگرچه دربرگیرنده برخی مطالب همسان 
با ســایر آثار استاد اســت اما دربردارنده مطالب نو و بدیعی 
خصوصاً در حوزه عرفان و اخالق است و همچنین سبک بیان 
و مثال های مذکور در کتاب، تازه و جدید است که کتاب را 

برای مخاطبان همچون سایر آثار استاد پربهره کرده است.

انسانتشکیلدهندهزماناست؛
هرروزازاوکاستهمیشود

مرحــوم  آیــت اهلل حــاج 
آقا مجتبی تهرانــی: ما خود 
تشکیل دهنده زمان هستیم. 
اینطور نیست که ایام بگذرد 
و من ثابت باشــم، روز برود و 
من ســاکن بمانم. ما انسان ها 

تشــکیل دهنده زمان هســتیم. موجودات هستند 
که تشکیل دهنده زمان هســتند. این نیست که روز 
بگذرد،  ماه بگذرد، ســال بگذرد، نــه! بدانید این ما 
هستیم که می رویم و می گذریم و خواهیم گذشت. از 
حسین بن علی)علیه السالم( منقول است که فرمودند: 
ََّما اَنَت ایاٌم کلََّما َمضی یوٌم َذَهَب بَعُضک«  »یابَن آَدم اِن
)ارشادالقلوب، ج1، ص40(،  ای انسان! ای فرزند آدم! 
ََّما اَنَت ایاٌم«، تو خودت روزگار  تو روزگار هســتی، »اِن
هستی، تو ایام و روزها هستی، هر روزی که می گذرد 
مقداری از تو کاسته می شود. اینطور نیست که تو ثابت 
باشی و روزگار بگذرد، تو ساکن باشی و او گذرا باشد. 
هر روز که می گذرد مقداری از ما نیز می گذرد و از ما 
کاسته می شود، هر ماه و سالی که می گذرد یک ماه و 
سال نیز از ما کاسته می شــود، لذا آنچه را که گاهی 
تعبیر می کنند به سرمایه انسان، عبارت از عمر است؛ 
یعنی هر روز و  ماه و سالی که می گذرد، به همان میزان 
سرمایه و هستی انســان که عمر او است نیز خواهد 
گذشت. با گذشــت روز و ماه و ســال، هستی ما هم 
می گذرد. آنچه سرمایه من و شماست، هستی ماست. 

)منبع: متن برگرفته  از فایل صوتی(

گفتمان اسالم

کتاب اندیشه

اندیشه هستی

نقد اندیشه

انسانشناسیازباســابقهترینمباحثمیان
فیلســوفان،الهیونومتکلمانبودهاست.هر
گروهیتالشداشــتهاندبهنوبهخودتعریفیاز
انسانبرکشندوآنرازیربناینظریاتخودقرار
دهند.دراینبینفیلسوفاناسالمینیزبااتکا
بهدریایبیکرانوحی،ابتکاراتبسیارنابیرا
رقمزدهاندکهموجــبتحوالتیدراینعرصه
شدهاست.درادامهتالشکردهایمبراساسآرای
فیلســوفوفقیهبزرگمعاصرحضرتآیتاهلل
جوادیآملیبهبررســیمسئلهانسانشناسی
بپردازیم.ایشاندرکتاب»انسانازآغازتاانجام«
نخستبهبررســینگاههایمختلفبهانسان
پرداختهوســپستعریفخودراشرحوبسط
میدهد.درادامهگزارشــیازنظریاتایشان
براساسصفحات87تا۱۱6کتابمذکور،ازنظر

میگذرد.
اهمیت مسئله انسان شناســی آنجاست که آیت اهلل 
جوادی آملی معتقدند که همه علــوم رایج چه آنها 
که از حیث نظری متوجه انســان اســت و چه آنها 
که به لحاظ کاربردی و عملــی معطوف به آدمی، بر 
انسان شناسی استوار است و بدون معرفت و شناخت 
انسان، نه علوم انسانی با رشته های گوناگونش از پایگاه 
علمی برخوردار می شود و نه علوم تجربی با شعبه های 
فراوانش، به مرتبه کارآمدی کامــل و کاربردی تام 
می رسد. بر این است ایشان به دنبال ارائه تعریفی از 
انسان ســؤالی را طرح می کنند و به بررسی ابعاد آن 

می پردازند. آیت اهلل جوادی می فرمایند:
»برای شناخت تام علمی انســان، آیا از طریق حس 
و تجربه می توان به این معرفت دست یافت یا فراتر 
از آن باید به منطق و ریاضیــات روی آورد یا مرتبه 
ســوم، یعنی حکمت، کالم و فلسفه را برگزید یا این 
هر سه را پشت ســرانداخت و از مسیر عرفان راهی 
شد یا این چهار را چونان نردبان زیر پا گذاشت و باال 
آمد و از ملکه علوم و سلطان معارف، یعنی وحی بهره 
جست؟« آیت اهلل جوادی خود در پاسخ بدین سؤال 
با اشاره به آیات ابتدایی سوره بقره و پاسخ پروردگار 
به فرشته هایی که از خلقت انسان، به عنوان موجودی 
که در زمین فساد و خونریزی می کند، متعجب بودند، 
شرح می دهند که انسان مخلوق پیچیده و جامعی 
است که برای شناختش، حتی گاه الزم است که همه 
علوم و راه های شناخت را کنار هم گذاشت تا بتوان 
به درک درستی از تعریف او رسید. شناخت انسان و 
درک حقیقت او، امری است به غایت ظرافت، از این 
روی بســیاری چه از جنیان و شیاطین و فرشتگان 
و چه از انســان ها در این وادی حیران و ناتوان بوده 

و هستند.

تعیینجایگاهجداازتبیینماهیت
آیت اهلل جــوادی آملی در بحث پیرامون شــناخت 
انسان، یکی از راه ها را آن می دانند که ابتدا به جایگاه 
انســان پرداخته و از آن طریق به شــناخت خود او 
دست یابیم. ایشان شرح می دهند: »تعیین جایگاه 
هر موجودی از تبیین ماهیت و هویت او جداســت. 
اگر از ماهیت و هویت آدمی از یک ســو و جایگاه او 
در هستی از سوی دیگر ســؤال کنیم، به دو پرسش 
پرداخته ایم که در طول یکدیگر قرار دارد، زیرا سخن 
از جایگاه انســان، همواره از بحث پیرامون هویت و 
ماهیت او متأخر است؛ به دیگر سخن، اگر انسان را 
موجودی طبیعی دانستیم و ماهیتش را به طبیعت 
منحصر ساختیم، وی را باید طبیعی بدانیم و جایگاه 
او را نیز در طبیعت جســت وجو کنیم و اگر آدمی را 
تنها فراطبیعی تلقی کردیــم، وی را باید فراطبیعی 
بدانیم و جایگاهش را نیز در ملکوت ببینیم و چنانچه 
او را جامع میان ملک و ملکوت انگاشتیم، چنان که 
دستی بر طبیعت دارد و دستی بر فراطبیعت، وی را 
کون جامع و جایگاه او در نظام هستی نیز جامع بین 
طبیعت و فراطبیعــت و در دو قلمرو ملک و ملکوت 
تعیین می شــود. جامعیت انســان بین طبیعت و 
فراطبیعت، گاه به گونه جمع مکســر است و گاه به 
شکل جمع سالم، چنان که در ادبیات، جمع گاهی 

با شکست بنای مفرد ساخته می شود که بدان جمع 
مکسر می گویند و گاهی با حفظ ساختار مفرد ارائه 
می شود که آن را جمع سالم می نامند. آدمی نیز اگر 
جامع میان ملک و ملکوت اســت، گاه با جمع سالم 
میان دو طرف فاصله ای طوالنی دارد و این درصورتی 
است که بیشــتر عمر خود را در طبیعت گذرانده و 
گاهی به فراطبیعت گذاری داشته است؛ گاه به جمع 
سالم نزدیک تر و بیشتر در قلمرو فراطبیعت بوده و 
تنها در برخی حاالت، به طبیعت سری زده است؛ اما 
گاهی حی متأله و انسان کاملی است که میان ملک و 
ملکوت جمع کرده، حیات طبیعی و فراطبیعی را در 
نهایت سالمت، درون خویش گردآورده است. چنین 
انسانی که قادر به جمع میان حضرات خمس )نظریه 
ابن عربی: نشئه انسانیت، طبیعت، ملکوت، جبرت و 
الهوت؛ بنابراین انسان کامل با اینکه متعلق به نشئه 
نخستین است، چهار نشــئه دیگر را نیز درون خود 
جمع کرده است( و تنها در رتبه انبیا و اولیای الهی 

است »کون جامع به جمع سالم« خواهد بود.«
آیت اهلل جوادی آملــی پس از ذکر ایــن مقدمه به 
بررسی تعریف انسان در منطق، حکمت و سرانجام 
از منظر قرآن می پردازند که بیانات ایشــان در ادامه 

مرور شده است.

تعریفانسانازمنظرعلممنطق
در بحث »معرف« در منطق آمده است که از پنج راه 
می توان اشیا را شناخت: حد تام، حد ناقص، رسم تام، 
رسم ناقص و تمثیل. بهترین راه همان حد تام است؛ 
حد تام، یعنی بررسی ذاتیات خود شیء؛ برای مثال 
در شناخت درخت، از عوارض، آثار و حرکات و مانند 
آن نمی توان به کنه درخت پی بــرد بلکه از جنس، 
فصل و ذاتیات آن به خودش پی می بریم که بهترین 
و کامل ترین تصور از درخت را نصیب ما می کند؛ اما 
اگر شناخت ما تلفیقی از ذاتی و عرضی باشد یا صرفاً 
عرضیات آن باشــد، هیچ یک کنه درخت را نشــان 
نمی دهد. هر یک از راه های پنجگانه شناخت تصوری 
را با روش های مختلف قرآنی، عقلی و شهودی می توان 
پیمود. برای تعریف و تصور انسان نیز، همانند سایر 
اشیا، پنج راه هســت که بهترین آنها تعریف انسان 
به حد نام اوســت که معارف قرآنی بهترین حد تام 

انسان است.
در علم منطق انسان را حیوان ناطق می خوانند؛ یعنی 
حیوانی که عالوه بر دارا بودن خصوصیات حیوانی، 
عقل و نطق نیز دارد. در ایــن تعریف حیوان جنس 
انسان و ناطق فصل او اســت. جنس، یعنی کلی ای 
که بر حقایق مختلف، از جهت اشــتراک در ذاتیات 
حمل شــود؛ برای مثال انســان و دیگر حیوانات از 
لحاظ فیزیولوژی بدنی شبیه یکدیگرند، پس از یک 
جنس اند و آنچه موجب تمایز این دو از هم می شود، 
فصل می گویند و فصل انسان از دیگر حیوانات، ناطق 
بودن است. در علم منطق، تعریف به حد تام - که در 
باال به آن اشاره شــد - بهترین و کامل ترین تعریف 

است.

تعریفانسانازمنظرحکما
آیت اهلل جوادی در این بخــش ضمن ارجاع تفصیل 
بحث به حکمت متعالیه، تنها به اشاره و اجمال نظر 

حکما را به شکل زیر دسته بندی کرده اند:
۱(نفس انســان، حقیقتی قدیم است و پیش از بدن 
موجود بوده. این احتمال را افالطون و اتباعش قبول 

کرده اند.
۲( نفس انسان در عین مجرد بودن، همزمان با بدن 
پدید آمده و به آن تعلق می گیرد. این رأی را ارسطو 
و اتباع او پذیرفته اند و بسیاری حکمای مشا، مانند 

بوعلی سینا از آن تبعیت می کنند.
۳(نظریه مالصدرای شــیرازی است که دگرگونی 
عمیقی را موجب شــده و بر فراز دو تفکر اشراقی و 
مشایی، طرحی نو در انداخته اســت. براساس این 
نظریه، انسان جسمانی به وجود آمده است و در مرتبه 
بقا، به تجرد روحانی بار می یابد و به اصطالح، حقیقتی 
است جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا؛ یعنی آدمی 
در طلیعه آفرینش خود، صورت جسمانی است و وقتی 
براساس حرکت جوهری تحول یافت و به مرتبه نباتی 
رسید، مقدمات پدیداری نفس حیوانی فراهم می شود 

و با پیدا شدن احساس، به قلمرو حیات حیوانی وارد 
شده، نفسانیتش کمال افزون تری می یابد و در ادامه 
حرکت جوهری، حیات حیوانی را نیز چون نردبان 
زیر پا می نهد و به حریم تجرد انسانی واصل می شود.

گونهگونیتعریفانساندرقرآن
درخصوص تعریف انســان در قرآن حضرت آیت اهلل 
جوادی بیان می دارند که خداوند در قرآن، تعاریف 
متعددی از انســان ارائه کرده است. در جایی انسان 
را سراســر فقر و نیاز می خواند و او را عین ربط و فقر 
وجودی می داند، یعنی همه هستی او به خدا وابسته 
است. همچنین خدا، انسان را خلیفه خود می خواند.

در جایی دیگر قرآن کریم کتاب وجودی انسان را در 
دو مقام تدوین کرده است: در مقام نخست، از هویت 
انسان ســخن می گوید و او را برخالف تعریف رایج 
که وی را حیوان ناطق می دانند »حی متأله« یعنی 
موجود زنده ای اســت که حیات او در تأله وی تجلی 
دارد و تأله، همان ذوب شــدن در ظهور الهیت است 
و مقام دوم در این باره است که گوهر ملکوتی انسان، 
یعنی »حیات و تأله« چگونه بارور و شکوفا می شود و 
راه رسیدن وی به کماالت انسانی کدام است، شرایط 
سهولت و موانع صعوبت طی طریق چیست، همراهان 

این راه چه گروهی و رهزنان آن کدامند.

شناختانسانبراساس
تعریفانسانبهعنوانفقرونیازمحض

آیت اهلل جوادی آملی در تعریف انسان براساس این 
پیش فرض که انسان فقر و نیاز محض است، معتقدند 
اگر انسان، عین فقر است و هستی او جز نیاز نیست، در 
شناخت خود هم حاجتمند است و بدون تعریف شدن 
توسط خدای سبحان، نمی تواند خود را بشناسد. فلذا 
هستی انسان که به آفرینش حق وابسته است پس 
معرفت او نیز با معرفی حق حاصل خواهد شد. ایشان 
در این خصوص بیان می دارند:»ممکن نیســت که 
انسان در اصل هستی، به خدا نیازمند باشد؛  ولی در 
معرفت نفس از او بی نیاز. از این رو خداوند همانگونه 
که انسان را آفریده است، او را نیز به خودش معرفی 

می کند.«
آیت اهلل جوادی در این خصوص با اشــاره به حدیث 
»من عرف نفسه فقد عرف ربه« شرح می دهد: »اگر 
چه در شناخت پروردگار به شــناخت نفس انسان 
متوقف شــده اســت اما بهترین راه حصول همین 
انسان شناسی )که مقدمه خداشناسی است( رجوع 

به قرآن کریم است تا انسان نخست خود را آنگونه که 
خدا تعریف می کند، بشناسد.« ایشان معتقدند که 
درصورت ایجاد چنین شناختی از انسان برای انسان 
آنگاه او می یابد که کجاست و به کجا می رود و این راه 

را چگونه باید بپیماید.

تعریفاساسیانسانازدیدگاهقرآن
در علوم بشری از انسان به حیوان ناطق یاد می شود و 
آنان که آدمی را تنها به ظاهر می شناسند، او را موجود 
زنده ای می دانند که از حیث حیات، با دیگر جانوران 
مشترک و از جهت نطق و سخنگویی، از آنها متمایز 
است؛ اما در فرهنگ قرآن کریم، نه آن قدر مشترک و 
نه این فصل ممیز، هیچ یک به رسمیت شناخته نشده 
است. از نگاه قرآن کریم غیراز حیات گیاهی، حیوانی 
و انسانی مصطلح که در تعریف »حیوان ناطق« آمده 
است، به فصل الفصول دیگری هم نیاز است تا کسی در 
فرهنگ قرآن »انسان« به شمار  آید. در نهایت، آنچه 
به عنوان جنس و فصل انسان از قرآن به دست می آید، 
تعبیر »حی متأله« است، بنابراین باید به تبیین این 
جنس حقیقی، یعنی احیــا و آن فصل واقعی، یعنی 
»متأله« پرداخت و تفاوت دو تعریف منطقی و الهی 

انسان را بازشناخت.

شناختانسانبراساس
تعریفانسانبهعنوانحیمتأله

آیت اهلل جوادی آملی در شــرح نظر خــود در باب 
تعریف انســان به عنوان حی متألــه بیان می دارند 
که جنس تعریف آدمی از منظر قرآن »حی« است 
که تفاوت آن با حیوان، در بقا و عدم نابودی اوست؛ 
یعنی روح انسان که جنبه اصلی او را تأمین می کند، 
زنده ای است چون فرشتگان که هرگز نمی میرد و به 
هیچ رو از مدار وجود، بیرون نمی رود؛ گرچه بدن او 
که جنبه فرعی او را تشکیل می دهد، از میان می رود 
و انسان با همین ویژگی از مالئک جدا می شود. پس 
آنچه به منزله جنس انسان است، »حیوان« نیست 
تا آدمی را با جانوران مشترک سازد، بلکه جنس روح 
انسان، »حی« است و به لحاظ همین جنس، آدمی 
همتای فرشته است و بر این اساس، نه با مرگ تن، 
جنس او از دست می رود و نه هرگز تغییر جنسیت 

می دهد.
فصــل ممیــز انســان در فرهنگ قرآن براســاس 
گفته های آیت اهلل جوادی نیز ناشی از »تأله« او، یعنی 
خداخواهی مسبوق به خداشناسی وی و ذوب او در 
جریان الهیت است، بنابراین برخالف تعریف منطقی، 
تمایز انسان از دیگر جانداران در سخنگویی ظاهری 
او خالصه نمی شــود، زیرا وجود آدمی در دو قلمرو 
عقل نظری و عقل عملی گسترده و همه گزارش ها 
و گرایش های او رو به خداست و چیزی جز حقیقت 
نامحدود و هســتی محض و کمال بحت، یعنی ذات 
اقدس ربوبی جل و عال اضطراب او را فرونمی نشاند 
و از هر کس که رشــته امید ببرد، از آفریدگار خود 

ناامید نمی شود.
آیت اهلل جــوادی معتقدند:»از قــرآن کریم چنین 
استنباط می شود که خدای انســان آفرین، آدمی را 
فطرتاً حی متأله آفریده اســت و چون این ساختار 
ملکوتی، مشتمل بر بهترین ماده و زیباترین صورت 
اســت، نه بدون جایگزین تغییر می یابد تا به امحا و 
نابودی منتهی شود و نه با جایگزین متفاوت می شود تا 
سخن از تبدیل به میان  آید و چون تغییر با جایگزین، 
یعنی تبدیل فطرت، صریحا نفی شــده است، تغییر 
بی جایگزین، یعنی امحا و نابودی فطرت، به اولویت 
قطعی منتفی است. البته چون تأله و ذوب شدن در 
خدا در نهاد و نهان انسان تعبیه شده، حقیقت وی نیز 
بیش از یک چیز نیست، پس حیات و تأله چنان در هم 
تنیده است که واقعیت حیات انسان، چیزی جز تأله 
و دلباختگی به جمال و جالل الهی نیست و هرگونه 
غبار غیریت پذیری )کفر در توحیــد، نبودت، معاد 
و...( با غیرت خداخواهی او منافات دارد، زیرا اعتقاد 
سره و ایمان ناب، تاب هیچ گونه شرک و تعددطلبی 
را ندارد؛ به گونه ای که اندک گزارشــی از غیرخدا و 
ذره ای گرایش به ســوی غیراو، مایه پژمردگی روح 
باطراوت توحید و افسردگی جان بانشاط یگانه جویی 

و یکتاپرستی است.«

برای شناخت تام علمی انسان، آیا از 

طریق حس و تجربه می تــوان به این 

معرفــت دســت یافــت یــا فراتــر از آن 

باید بــه منطــق و ریاضیــات روی آورد 

یــا مرتبه ســوم، یعنی حکمــت، کالم 

و فلســفه را برگزیــد یــا این هر ســه را 

پشت ســرانداخت و از مســیر عرفان 

راهــی شــد یــا ایــن چهــار را چونــان 

نردبان زیر پا گذاشــت و بــاال آمد و از 

ملکه علوم و ســلطان معــارف، یعنی 

وحی بهره جست؟

محمدصادقعبداللهی
 پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت

اندیشه 
انسان



چهارشنبه 28 اردیبهشت 241401
 شماره  8499

کتاب و شکوفایی دنیای کودکانه
درست است که مطالعه، دروازه های دنیای جدیدی را به روی 
کودکان می گشــاید و توانایی های یادگیری آنها را افزایش 
می دهد اما این وظیفه والدین است تا کلید این دروازه باشکوه 
را به دست فرزندانشان بدهند. شیوه های گوناگونی وجود دارد 
تا پدر و مادر روش خود را تغییر داده و عالقه به مطالعه را در 

کودک شکوفا کنند.

1- ابتدا پدران و مادران کتاب بخوانند  
کودکان از نگاه کردن می آموزند، و همان کار را انجام می دهند. با 
دیدن کتاب در دست پدر و مادر،کودک به مطالعه تشویق می شود 
و همان کار را انجام می دهد، این عالقه را بهتر اســت والدین در 
4سال اول زندگی کودک به وجود آورند؛ یعنی همان سال هایی 

که شخصیت وی را در بزرگسالی شکل می دهد.

2- برای کودک تان کتاب بخوانید
آوای صدا و کلمات و بیان شما حین کتاب خواندن برای کودک، 
ارتقای توانایی برقراری ارتباط را در نوجوانی به دنبال دارد. با گوش 
کردن به کتــاب، دامنه لغات کودک افزایــش می یابد. از کتاب 
خواندن نباید تنها به عنوان زمانی یاد شود که در آن سکوت بوده و 
پدر و مادر در کنار کودکشان هستند، بلکه باید عالوه بر خواندن 

کتاب برای کودک آنها را با نویسندگان و انواع کتاب آشنا کرد.

3- با فرزندان  بخوانید
 راه های زیادی وجود دارد برای اینکه فرزندتان را تشــویق کنید 
تا مطالعه با شــما را تجربه کند. زمان خواندن کتاب از کودکتان 
درباره عکس های کتاب و استنباط او از این عکس ها بپرسید. از 
او بخواهید تا داستان را برای شما دوباره بازگو کند و به فرزندتان 
اجازه بدهید که بگوید به نظر او در پایان داستان چه اتفاقی خواهد 
افتاد. عکس های کتاب های مصور جایگزین خوبی به جای کلمات 
اســت و اجازه می دهد تا فرزندانتان از کلمات خودشــان برای 
توضیح عکس های این داستان استفاده کنند. والدین می توانند 
در کتاب های مصور به جای هر شــخصیتی با صداهای مختلف 
صحبت کنند. اگر والدین بیش از یک فرزند دارند می توانند هر یک 
از بچه ها اجرای یکی از نقش های کتاب را بر عهده بگیرند. این کار 
باعث می شود تا داستان با تمام جنبه های مثبتش در ذهن کودک 

برای همیشه نقش ببندد.

4- پس از من، تو برایم بخوان
 پس از آنکه کتاب را بــرای فرزندتان خواندیــد و درباره آن با او 
صحبت کردید از پســر یا دخترتان بخواهید که او هم برای شما 
کتاب بخواند. این کار عالوه بر کمک به پویایی ذهنش به او اعتماد 
به نفس می دهد. با این کار او را تشویق می کنید تا بتواند در جمع 

به راحتی و با کلمات مختلف صحبت کند.

5- به سلیقه کودک احترام بگذارید 
عجیب نیست که کتابی برای کودکی جالب نباشد و او تمایلی به 
شنیدن داستان آن نداشته باشد. در اینگونه موارد او را توبیخ نکنید 
و اصرار نکنید که شنونده آن کتاب باشــد. والدین باید به کتاب 
از دید کودک نگاه کنند. بــرای کودکان برخی از کتاب ها جذاب 
نیست. شاید آنها از نوع چاپ کلمات، عکس های کتاب یا طراحی 
جلد کتاب خوش شان نیاید و کتاب برایشان کسل کننده باشد. 
باید به سلیقه کودک احترام گذاشت، حتی اگر آن کتاب یکی از 

شاهکارهای ادبی باشد.
کتاب هایی که فرزندتان را مجذوب خود می کند باید با انتخاب خود 
آنها باشد نه با اصرار والدین. باید این را درنظر بگیریم که آنها هم از 

خواندن و شنیدن لذت ببرند.
در پایان باید گفت این شما هستید که تمایل کودکتان را به مطالعه 
تقویت یا تضعیف می کنید. نکات ظریف و کوچکی وجود دارد تا 
والدین با رعایت آنها دنیای کودک را شکوفا کنند و عشق به کتاب 

بهترین آنهاست.
نویسنده: ژاکوییلین کاندیل، منبع: اورنج ویل

کابوس های خنده دار
رمــان »کابوس هــای خنــده دار« را حمیدرضا 
شــاه آبادی برای نوجوانان نوشته و نشر افق آن را 
منتشر کرده است. شاه آبادی در این رمان ماجرای 
شــکل گیری گروه »تقلیدچی حبیب سلمونی« 
را از زبان پســر نوجوان او، عطا، تعریف می کند؛ 
ماجرایی که طنــز غم انگیــزی دارد و از قدرت 
هنر و تاریخ مبارزه می گویــد. او از دوران قاجار و 
قحطی بزرگ در ایران می نویسد و گروه تقلیدچی 
حبیب سلمونی که خانوادگی نمایش روحوضی 
اجرا می کنند؛ داستانی تاریخی و کمی تاقسمتی 
معمایی و جنایــی. خواندن این داســتان برای 
طرفداران مجموعه »دروازه مردگان« عالقه مندان 
به تاریخ ایران، هنرهای نمایشی و تئاتر و هواداران 
داســتان های معمایی و جنایی تجربــه ای نو و 

لذتبخش خواهد بود.
حمیدرضا شاه آبادی )زاده ۱۳4۶، تهران( پژوهشگر 
تاریخ، داســتان نویس و نمایشنامه نویس معاصر 
است. وی از نویسندگان در حوزه ادبیات نوجوان و 
بزرگسال و یکی از مدیران باسابقه در نشر با تجربه 
مدیریت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و مؤسسه نشر بین المللی الهدی است. 
نوشــتن را از جوانی و بدون آمــوزش خاصی و با 
داســتان کوتاه آغاز کرد. بعدها داستان نویسی را 
وسعت داد و چند نمایشــنامه نوشت و چند فیلم 
کوتاه را هم ساخت. نخستین داستانش به نام قبل 

از باران در یک مجله هفتگی منتشر شد.
نشــر افق این کتاب 25۶صفحه ای را به تازگی با 

قیمت 85هزار تومان منتشر کرده است.

داستان کودک

رمان نوجوان

نـگاه

تریسی بیکر
داستان  »تریسی بیکر« )جلد 
اول، ترجمه نســرین وکیلی( 
و  »تریســی بیکر هنرپیشــه 
می شــود«)جلد دوم، ترجمه 
نسرین وکیلی و پارسا مهین پور( 
نوشته ژاکلین ویلسون به تازگی 
از سوی نشــر افق منتشر شده 
است. جلد نخست این مجموعه 
پیش تر از ســوی همین ناشر 
با گرافیکی متفاوت در 2نوبت 

منتشر شده بود. تریسی دختر ۱0ســاله ای است که پدر ندارد و 
مادر که توانایی نگهداری اش را ندارد، او را به پرورشــگاه سپرده 
است. تریســی همواره رؤیای با مادر بودن یا داشتن سرپرستی 
دلخواه را در سر می پروراند. او بسیار پرخاشگر، عصبی، ناسازگار 
و سرکش است و همه این رفتارها کافی اســت که از او کودکی 
نابهنجار بسازد، به طوری که هم در پرورشگاه و هم در خانه هایی 
که او را به فرزند خواندگی می پذیرند او با مشکل روبه رو می شود؛ 

همه مددکارها و مددجوها از دست او عاصی هستند.
این ناراحتی ها، کابوس های شبانه و همچنین شب ادراری را در پی 
دارد و همین نقطه ضعف سبب می شود دیگران او را مسخره کنند 
اما در کنار این نقطه ضعف ها، او به نوشــتن عالقه دارد و در حال 
نوشتن احواالت خودش است تا اینکه با خانم نویسنده ای آشنا 
می شود و در کنار او احساس امنیت و خوشی می کند. رفتار  تریسی 
به تدریج با اطرافیانش فرق می کند و با آنان ارتباط برقرار می کند. 
کتاب از جنبه روانشناسی به کودکانی که از محبت والدین محروم 
هستند یا به هر دلیلی عصیانگر و سرکشند، می پردازد و به آنان 
کمک می کند تا بتوانند در محیط های اجتماعی با دیگران ارتباط 
برقرار کنند و به آرامش برسند. بهای جلد اول کتاب 5۶و جلد دوم 

58هزار تومان است.

گزارش 
یک

پیمان طالبی
روزنامه نگار

هزار توی پن
»هــزار تــوی پن« نوشــته 
مشــترک »کورنلیــا فونکه« 
و »گی یرمــو دل تــورو« را 
پیمان اسماعیلیان به فارسی 
برگردانــده و بــه تازگــی از 
سوی نشــر افق منتشر شده 
اســت. کتاب بــا صحنه های 
شــگفت انگیز و داستان های 
کوتاه فریبنــده که از فرهنگ 
عامه برگرفته شــده، تکمیل 
می شود. این داستان جادویی 

خوانندگان را به سمت دنیای شوم، جادویی و جنگ زده  دوران 
جنگ داخلی اسپانیا هدایت می کند که مملو از شخصیت های 
پرمایه ای چون فون های حیله گر، ســربازان قاتل، هیوال های 
کودک خوار، شورشیان شجاع و یک شاهزاده خانم است که 
مدت هاست گم شــده و امید دارد که دوباره به جمع خانواده 
بپیوندد. داستان در تابستان سال۱944، 5سال پس از جنگ 
داخلی اسپانیا، در اوایل دوره »فرانسوا« اتفاق می افتد و روایت 

دنیای واقعی را با دنیایی اسطوره ای در هم می آمیزد.
گیلرمو دل تورو، نویسنده و کارگردان اسپانیایی برنده اسکار 
و کورنلیا فونکه، نویسنده پرفروش، با همراهی یکدیگر فیلم 
سینمایی »هزار توی پن« را به رمانی تخیلی، قهرمانی و تاریک 
برای خوانندگان در تمام سنین تبدیل کرده اند. فیلم هزارتوی 
پن نامزد و برنده جوایز بین المللی بســیاری بوده که ازجمله 
آنها می توان به بردن جایزه بهترین کارگردانی هنری، بهترین 
فیلمبرداری، نامزدی بهترین فیلمنامه غیراقتباسی و نامزدی 
بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان در گلدن گلوب سال200۷ در 

کنار بردن بفتای بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان اشاره کرد.
نشر افق این کتاب را به بهای 95هزار تومان منتشر کرده است.

مرجان آقبالغی؛  مترجم

کتابخانه، هنوز هم عمومی است
به مرور زمان در کشور ما، بســیاری از خدمات 
فرهنگی و هنــری یا از حالت رایــگان به حالت 
غیررایگان تغییر حالت دادند یا اگر هم ســابق 
بر این مبلغی از مردم بابت این خدمات دریافت 
می شد، با افزایش سرســام آور قیمت ها مواجه 
شــدند. بررســی روند رو به رشــد قیمت بلیت 
کنســرت ها در ســال های اخیر یکی از بهترین 
نمونه ها برای مــورد باالســت. هم اکنون بلیت 
کنســرت ها در ایران به مرز 500هــزار تومان 
رسیده است و این یعنی 5برابر قیمتی که مردم 
پیش از کرونا )2سال پیش( پرداخت می کردند. 
در این میان کتابخانه های عمومی مراکز فرهنگی 
غنی و بی ادعایی هســتند کــه از حیث منابع و 
شرایط عمومی پذیرش مراجعان در سطح بسیار 
خوبی به سرمی برند و در عین حال حق عضویت 
آنها نسبت به قیمت ســایر خدمات عمومی در 
جامعه کمتر افزایش یافته است )حق عضویت در 
کتابخانه های عمومی شهر تهران مبلغ ۱0هزار 
تومان اســت(. اگر هم بخواهیم مقایســه ای در 
این باره انجام دهیم بعید است تا حاال به مناسبتی، 
تهیه کننده یک کنسرت اعالم کرده باشد که در 
فالن سانس، کنســرت فالن خواننده به صورت 
رایگان برگزار خواهد شــد. اما در روزهایی و در 
مناسبت های مختلف اعالم می شود که به همان 
مبلغ ناچیز نیز برای عضویــت در کتابخانه های 
نیــاز نیســت و کتابخوان ها فقط کافی اســت 
برای عضویت اســم خود را در لیســت اعضای 

کتابخانه های شهرشان ثبت کنند.
اما امتیــازات کتابخانه هــای عمومی در همین 
مورد خالصه نمی شود. سال ها پیش و زمانی که 

در تب و تاب خواندن کتاب هــرروز به کتابخانه 
عمومی شــهرمان مراجعه می کردم، گاه به این 
مشکل برمی خوردم که کتابی که در همان ایام به 
بازار کتاب عرضه شده در کتابخانه شهر موجود 
نیست. اما امروز واحد توسعه منابع کتابخانه های 
عمومی با رصد روزانه و حتی ساعتی خود، اکثر 
ناشران کشور و عناوین منتشرشده آنها را از نظر 
می گذراند و تنها کافی اســت که کتابی تازه به 
بازار عرضه شــود. این واحد در سریع ترین زمان 
ممکن تعــداد قابل توجهی از کتــاب مذکور را 
ســفارش داده و در کتابخانه های عمومی توزیع 
می کند. هم اکنون بســیاری از ناشــران کشور، 
به صورت ماهانه یا چندماه یکبار، نامه ای به همراه 
یک لیست پیوست شــده از نهاد کتابخانه های 
عمومی دریافت می کنند که در آن نامه، تعدادی 
از کتاب های  آن ناشــر به تعداد باال درخواست 

شده است. 
روند کار هم به این صورت اســت که انتشارات 
کتاب های مذکور را به دســت نهاد کتابخانه ها 
می رســاند و آنها بعد از پرداخت مبلغ کتاب ها، 
کتاب ها را در ســطح کتابخانه های کشور توزیع 
می کنند. همین توزیع متوازن و همزمان سبب 
شــده که امروز کتابخانه مرکزی پارک شهر در 
تهران از حیث محتوا و منابع، تفاوت چندانی با 
کتابخانه  مرکزی شیراز و کتابخانه عمومی کاشان 

تفاوتی با کتابخانه عمومی مالرد نداشته باشد.
به همه اینها این نکته را اضافه کنیم که کتابداران 
کتابخانه های عمومی جای جای کشور به صورت 
مستقیم با دفتر مرکزی نهاد کتابخانه ها در تهران 
ارتباط دارنــد و اگر کتاب خاصــی در کتابخانه  
شهرشان موجود نباشــد یا مراجعه کننده ای به 

پیشبهسویکتابخانهها
اهمیت کتابخانه های عمومی در افزایش سرانه مطالعه در دورانی که گرانی باعث کاهش خرید کتاب است

هرسال اردیبهشت که از راه می رسد، تب نمایشــگاه کتاب، جامعه فرهنگی ایران را درگیر خود 
می کند به نحوی که بسیاری از اتفاقات فرهنگی و هنری در ایران، تحت الشعاع این رویداد بین المللی 
قرار می گیرد. امسال و بعد از 2 سال تعطیلی، با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، 

نمایشگاه مجددا به صورت حضوری پذیرای عالقه مندان است و از این حیث 1401سال ویژه ای برای اهالی کتاب و نشر محسوب می شود.
اما نکته ای که امسال در کنار این موارد در نمایشگاه کتاب بسیار ملموس بوده،» پایین آمدن قدرت خرید بازدیدکنندگان« و در» نتیجه دست خالی 
آنها« در بازگشت از غرفه هاست. اکثر غرفه داران نمایشگاه امسال اذعان  دارند که از فروش کتاب هایشان راضی نیستند و بازدیدکنندگان بیشتر 
تماشاچی یا سؤال کننده هستند تا خریدار! وضعیت اقتصادی نابسامان این روزهای جامعه ما تأثیر مستقیمی بر بازار کتاب گذاشته است و این نکته 
با یک گشت و گذار یکی دو ساعته در نمایشگاه قابل ارزیابی است. بدیهی است که در دوران رکود اقتصادی، نخستین چیزی که از سبد خانوار حذف 

می شود، کتاب و محصوالت فرهنگی است مگر اینکه راه حل مناسبی برای آن پیدا شود.
اهمیت کتابخانه های عمومی بعد از ســال ها فعالیت امروز بیش از پیش مشخص شده است. در شرایط دشــوار اقتصادی، استفاده از ظرفیت این 
کتابخانه ها برای پر کردن خأل کتاب ها در خانه های مردم راه حلی ایده آل است. در این گزارش درباره امکانات این کتابخانه ها و توسعه و تکامل آنها 

در گذر زمان صحبت خواهیم کرد.

میراث مکتوب با »تاریخ بیهق« 
و »سلجوقنامه«

مؤسسه پژوهشــی میراث مکتوب در سی و ســومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران آثاری را در زمینه تاریخ، ادبیات، نسخه های 

خطی و... در نمایشگاه کتاب عرضه کرده است.
تجدید چاپ »آثار احمدی« با عنوان فرعی تاریخ زندگانی پیامبر 
اســالم و ائمه اطهار)ع( تألیف احمد بن تاج الدین استرآبادی به 
کوشش میرهاشم محدث، »تاریخ بیهق« نوشته ابوالحسن علی 
بن زید بیهقی تصحیح سلمان ساکت، »ســلجوقنامه« تألیف 
ظهیرالدین نیشابوری )سده ششم هجری( به کوشش الکساندر 
مورتن، »غزوات سلطان سلیم« حاوی گزارش قاضی زاده اردبیلی 
)درگذشــته 9۳0ه.ق( از فتح مصر و شام به دست سلطان سلیم 
اول عثمانی با تصحیح و تحقیق طاهر بابایــی، »نُزَهه  الُقلوب« 
اثر حمداهلل مســتوفی قزوینی با مقدمه علی صفری آق قلعه در 

سی وسومین نمایشگاه کتاب ارائه شده است.
»حقوق ملل« نوشته فریدریش زالفلد با تصحیح و پژوهش محسن 
نیک بین و دیباچه ای از اســتاد محمدعلی موحد، »بحیره )در 
حکایت نویسی و عجایب نگاری(« )4جلد در ۳مجلد( اثر میر محمد 
هاشم بیگ فزونی استرآبادی )ســده ۱۱ق( با تصحیح مرتضی 
موسوی و رضوان مساح، »مرآت األدوار و مرقات األخبار )2ج(« اثر 
مصلح الّدین محّمد الری تصحیح: سیدجلیل ساغروانیان، حافظ 
ابرو تصحیح میرهاشم محدث، »جامع التواریخ ۱۷جلدی« تالیف 
رشیدالدین فضل اهلل همدانی )درگذشته ۷۱8ه. ق(، »عهد ُحسام 
)سفرنامه لرستان و خوزستان(« سال ۱245قمری محمودمیرزا 
قاجار به کوشش ایرج افشــار از دیگر کتاب های مرکز پژوهشی 
میراث مکتوب است که در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

مؤسســه پژوهشــی میراث مکتوب برای عالقه منــدان به آثار 
خود اقدام به چاپ براســاس سفارش در سی وسومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب کرده است. عالقه مندان با پر کردن فرم مربوط 
می توانند کتاب مورد عالقه خود را تهیه کنند. آثار خریداری شده 
در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و تا پایان تیرماه 
برای عالقه مندان و مشتریان ارســال خواهد شد. غرفه مؤسسه 
پژوهشی میراث مکتوب در سالن شبستان، راهروی 24، شماره 

۱۶پذیرای خوانندگان است.

نمایشگاه

۱8خدمت تعریف شــده اســت. یعنی شما در 
کتابخانه عمومی محله  خــود در بهترین حالت 
می توانید از ۱8مورد از خدمات فرهنگی مرتبط با 
حوزه کتاب بهره مند شوید. اما ایده پردازان نهاد 
کتابخانه های عمومی در ســال های گذشته به 
طرحی به نام »کتابخانه های مرکزی« رسیده اند 
که خروجــی آن بســیار جامع تــر و کامل تر از 
کتابخانه های عمومی اســت. این طراحان برای 
هرکدام از این کتابخانه ها، بیش از 40خدمت را 
تعریف کرده اند و هم اکنون نیز در کشور ما، تعداد 

نسبتا مناسبی از این کتابخانه ها وجود دارد.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که 
اساسا خدماتی که از آنها یاد می شود چه امکانات 
و مزایایی اســت؟ تمامی خدماتی که به عنوان 
خدمات کتابخانه هــای عمومی یــا مرکزی از 
آنها یاد می شود، تالشی اســت برای تبدیل  هر 
کتابخانه به یک مرکز فرهنگــی. برای مثال در 
کتابخانه های مرکزی بخشــی مختص کودک 
وجود دارد که اتاق اسباب بازی فقط یک قسمت 
کوچک از آن اســت. در کنار ایــن بخش، اتاقی 
به نام »اتاق انتظار والدیــن« نیز وجود دارد. در 
کتابخانه های مرکزی همچنین برای نوجوانان، 
بخشی به نام »اتاق علم« با محوریت آزمایش های 
علمی اختصــاص داده اند، این بخش پر اســت 
از چیزهایــی که توجه نوجــوان را به خود جلب 
می کند. برای سالمندان نیز بخش ویژه ای تعبیه 

شده است. 
عالوه بر اینها، بخشی موسوم به »تاالر محققان« 
در این کتابخانه ها وجــود دارد که ویژه مطالعه 
پژوهشگران است. بخش دیگری نیز به نابینایان 
و ناشنوایان اختصاص دارد که مجموع آثار تعبیه 

شده در این بخش، گویا و بریل هستند.
بیست وهفتم و بیست وهشتم همین ماه، همایشی 
در شهر شیراز با محوریت خدمات کتابخانه های 
عمومی برگزار خواهد شــد کــه موضوع اصلی 
نشست ها و ســمینارهای آن دقیقا همین موارد 
است. در این همایش کارشناســان مختلفی از 
بســیاری از کشــورهای جهان و ایران گردهم 
می آیند تا بــرای بهبود کیفــی و کمی خدمات 
کتابخانه ها به بحث و تبادل نظر بپردازند. بسیاری 
از استادان و هیأت علمی دانشگاه های ایران در 
این همایش حضور دارند و قرار اســت خروجی 
این برنامه نیز به ســرعت به شیوه عملیاتی وارد 

کتابخانه های ایران و جهان شود.

کتابخانه در نمایشگاه
نمایشگاه کتاب، کتابفروشی و کتابخانه عمومی، سه مرکزی هستند که هویت و فعالیت 
آنها با هم گره خورده است. هرقدر که این سه با هم هم افزایی و تعامل داشته باشند، فضای 
کتاب و کتابخوانی در کشور ما بهبود خواهد یافت و اتفاق های بهتری سر راه کتابخوان ها 
و کتاب ها خواهد بود. در همین راستا، نهاد کتابخانه های عمومی هم هر سال در نمایشگاه 
کتاب تهران شرکت می کند. امسال غرفه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سی وسومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در ورودی 1۷ شبستان، راهروی شماره 5 واقع شده 
اســت. در این غرفه اتفاق های جالب توجهی به صورت روزانه در جریان است. بخشی از 
فعالیت های دست اندرکاران نهاد کتابخانه ها نظیر معرفی فعالیت های کتابخانه ها، کارکرد 
کتابخانه ها و عضویت به صورت رایگان، 
انجام مسابقات متعدد و متنوع در غرفه 
با جوایز ارزنــده و... در همین غرفه در 

حال برگزاری است.
عالوه بر این نهاد در بیرون این غرفه نیز 
با استفاده از کتابخانه سیاری که در فضای 
نمایشگاه تعبیه کرده، کودکان و نوجوانان 
بسیاری را مخاطب خود قرار داده است. 
در فضای بیرونی و محوطه باز نمایشگاه، 
سرگرمی های متعددی توسط غرفه داران 
نهاد کتابخانه ها به صــورت روزانه برای 
بازدیدکنندگان آماده شــده و امکانات 
مختلفی نیز ازجمله عضویت رایگان برای 
کودکان و نوجوانان در این غرفه ســیار 

وجود دارد.

مکث

کتابی نیاز داشــته باشــد، این مورد را به بخش 
تامین منابع گزارش می کنند تا در اســرع وقت 

کتاب مذکور رهسپار کتابخانه موردنظر شود.

کتابخانه یا مرکز فرهنگی؟
زمانی این نــگاه به یک کتابخانه وجود داشــت 
که این مکان صرفا جایی اســت بــرای افرادی 
کــه به دنبــال کتابــی می گردند تــا بخوانند. 
مراجعه کننــدگان از امکانــات جســت وجوی 
کتابخانه ها با کمک کتابداران استفاده می کردند 
تا در نهایت نســخه مکتوب کتــاب مورد نظر را 
بیابنــد و بعد از آن یــا در خــود کتابخانه آن را 
بخوانند یا آن را به امانت گرفته و به منزل ببرند. 
این تصویر کالســیک و آمیخته با نوســتالژی 
احتماال در ذهن همه ما از یک کتابخانه عمومی 
جاخوش کرده است. اما امروز کتابخانه دیگر یک 

چنین مکانی نیست.
شــکی نیســت که کماکان مهم تریــن وظیفه 
کتابخانه ها تامیــن منابع مطالعاتــی موردنیاز 
مراجعه کنندگان اســت و این اتفــاق هم اکنون 
نیز در اکثر کتابخانه های کشــور به بهترین نحو 
ممکن تحقق یافته اســت. اما آنچه در کنار این 
امکان، به بالنده تر شدن کتابخانه ها کمک کرده، 
خدماتی است که به کتابخانه های عمومی اضافه 
شده و این خدمات روزبه روز نیز در حال افزایش 

یافتن است.

تبدیل کتابخانه ها به مراکز فرهنگی
برای یک کتابخانه عمومی، در بهترین شــرایط 
آن و با درنظر گرفتــن بهره مندی اش از امکانات 
پایتخت نشینی یا هزار و یک امکان دیگر، حداکثر 

داستان نوجوان
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