یحییبایددرپرسپولیسبماند

اولین فینال

تارتار ،یکی از چهرههای هفتههای پایانی لیگ
اعتقاد دارد تیم ملی را طوری رها کردهاند که انگار
قهرمان جام جهانی شده است

ونگرکجایی؟

امشب نخستین فینال از فینالهای
سهگانه اروپایی این فصل برگزار میشود
و لیگ اروپا قهرمانش را میشناسد

18

رؤیای بازگشت به لیگ قهرمانان از دست رفت
حاال آرسنالیها یاد روزهایی افتادهاند که با
ونگر خیلی راحت راهی این تورنمنت میشدند

19

تیتر یک

بهروز رسایلی

روزنامهنگار

سرنوشتمبهم

19
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فصل برای جالل در حالی به پایان میرسد
که او تکلیفی کامال نامشخص دارد

یکــیازتکراریترینتصاویراینســالهای
فوتبالایران،باالبردنجامقهرمانیتوســط
جاللحســینیبود.کاپیتانپرســپولیس
پیاپیکاپهایدروشــدهرارویدستبلند
میکردوآغازگرجشنهایقهرمانیتیمش
میشــد؛ازلیگوجامحذفیتاســوپرجام.
همیشــههماینطوربهنظرمیرسیدکهروز
اعالمخداحافظیاوازفوتبال،بعدازباالبردن
یکیازهمینجامهاخواهدبود.فصلهجدهم
زمانیکهپرسپولیسدبلکردولیگوحذفی
راباهمبرد،خیلیهــافکرکردنداینبهترین

روز مانده تا
جام جهانی

عکس|امیرحسینخیرخواه|

پخش زنده روز

زمانبرایخداحافظیجاللدراوجاســت.
شــایعاتزیادیدرمورداعالمبازنشستگی
اومنتشرشــد،اماحسینیموضوعراتکذیب
کرد.اوجامهایقهرمانینوزدهموبیستمرا
همباالیسربردوالبتهدرلیگبیستمبهترین
آمارگلزنیدردورانبازیاشرابهثبترساند!
اینقالیکرمان،نقشمؤثریدرموفقیتهای
تیمداشــتوهمســوباعالقههــواداران،
خداحافظیاشرابهتأخیرمیانداخت.روند
حرکتیپرســپولیسطوریبــودکهبهنظر
میرســیداوحاالحاالهامیتواندجامبگیرد
وبعدازبلندکردنیکــیازآنهافرصتالزم

فینال لیگ اروپا

فرانکفورت
23:30
گالسکو رنجرز

برایخلققــابوداعراخواهدداشــت،اما
اوضاعبروفقمرادپیشنرفت.پرســپولیس
امسالهیچجامینگرفتوتورنمنتهارایک
بهیکواگذارکرد؛اولآســیا،بعدسوپرجام،
بعدحذفیوآخرسرهملیگ.موقعیتخود
حســینیهمدراینفصلمتزلزلبودواودر
مقاطعقابلتوجهیروینیمکتنشست.در
نتیجهحاالفصلبرایجاللدرحالیبهپایان
میرسدکهاوتکلیفیکامالنامشخصدارد؛
اینکهبماندیابدونجامبرود؟

لیگ برتر ایران  -هفته 28

هوادار

نساجی

19:00

بر سر چند راهی
درشرایطکنونیجاللحسینیچندگزینهپیش
رویخودشدارد.اومیتوانددســتکمبرای
یکفصلدیگربهبازیبرایپرســپولیسادامه
بدهد،چراکهبهاذعانکارشناســانوبسیاری
ازهواداران،نسبتبهاستانداردهایلیگایران
همچنانازتواناییقابلقبولیبرخورداراســت.

برنامه بازی

مگربقیهمدافعاناینلیگچهکسانیهستند
وچهفرمیدارنــد؟یکگزینهدیگــربرایاو
پیوســتنبهیکتیمدیگر،مثالملواناســت؛
نخستینتیمحسینیدردورانحرفهایکهاو
همیشهمیگفتباپیراهنآنازدنیایفوتبال
خداحافظیخواهــدکرد.گزینهبعــدیادامه
حضوردرپرسپولیسبهعنوانمربیاست؛آنچه
اینســالهازیاددرموردششنیدهایم.راهآخر

لیگ برتر ایران  -هفته 28
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تراکتور

19:00
پرسپولیس

کاپیتان در غبار

19:30
شهرخودرو

فوالد

جال

لحسينیفرصتوداعباجامراازدستداد؛آيااوادامهمیدهد؟

سپاهان

20:00

20:00
نفت م.س

پیکان

گل گهر

مس

استقالل

21:30
ذوب آهن

عملیاتلهستانی

فجر

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

چهارشنبه  4خرداد 1401

بارسلونا دستبردار
لواندوفسکی نیست؛
آیا مونیخ تسلیم شده؟

t ski
Roberndow
Lewa

گره خورده به یحیی
بــدونتردیدمهمتریــنفاکتــوردرفرایند
تصمیمگیریجاللحسینی،تعیینسرنوشت
یحییگلمحمدیو بهطــورکلیکادرفنی
پرسپولیساست.کاپیتانسرخهابایدمنتظر
بماندوببیندســرمربیجدیدکیستواورا
میخواهدیانه.یحییهمیشــهرابطهپرفراز
وفــرودیباســتارهها
ادامه در
صفحه18
داشــتهوشــایداگراو
روینیمکتسرخپوشانبماند،حسینییک
گامبهبازنشستگینزدیکترشود.

صنعت نفت
21:00

21:15
آلومینیوم

فاینورد

همیکخداحافظیسادهوسنگینوآغازدوران
بازنشستگیبدونپلنمعیناست.فاصلهزیادی
تازمانتصمیمگیریجاللنداریم.

23:30

آاس رم

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال

شنبه  7خرداد 1401

23:30
رئال مادرید

لیورپول

خبر روز

جشن ،بهاضافه 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.

صفحه17
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صفر تا صد شیوه جدید فروش خودرو

شهرآفتاب؛
آماده میزبانی از
نمایشگاههایبزرگ
گفت و گو با
مدیرعامل نمایشگاههای
بینالمللی شهرآفتاب

414

شماره 24 8499صفحه

16صفحه راهنما ويژه تهران

5000تومان

هر  3ماه بين  200تا  300هزار خودرو
در سامانه عرضه ميشود
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سامانه جدید یکپارچه تخصیصخودرو
سامانه ای هوشمند است

HAMSHAHRI

با کودکان
در جستوجوی
یار مهربان
ن را با حال خوب به
فرزندا 
نمایشگاه کتاب ببریم و برایشان
خاطرهای دلچسب از یک گردش
فرهنگی بسازیم

فروش بالفاصله خودروهای ثبتنامی
مشمول ماليات می شود
صفحه16

هکتار

جنگ اوکراین و
سختی تأمین گندم

وسعتمکانیکل
مجموعهشهرآفتاباست.

70

صفحه13

همشهری از دشواریهای
پیشروی دولت سیزدهم برای
تأمین کاالهای اساسی خبر میدهد

هزار مترمربع

ساختمانتجارتجهانی این
مجموعهوسعتدارد.

120

صفحه4

هزار مترمربع

گزارشی از پايان فعاليت بخشهاي كوويد19 -
تعدادي از بيمارستانهاي تهران

مساحتسالنهای
شهرآفتاباست.

فضایسبزداخل
شهرآفتاباست.

25

عكس :همشهري /منا عادل

50

هزار هکتار

خداحافظی بيمارستانها
با بخش كرونا
9

هزار

خودروپارکینگ
شهرآفتابظرفیتدارد.

صفحه12

دام تور اطالعاتی
به جای گردشگری

ماجرای جاسوسانی که با نقاب
گردشگری در ایران دستگیر شدند
صفحه10

همه خدمات
دولت هوشمند
در یک پنجره
مردم با یکبار احراز هویت از همه
خدمات دولتی استفاده میکنند
صفحه11

نیمی از ایران ،درگیر ریزگرد

با توجه به پیشبینیها ،گرد و خاک و ریزگردها ،کمابیش تا پنجشنبه تداوم دارند

سرمقاله

صفحه15

دانیال معمار ؛ سردبیر

پروژه ناامنسازی و ایجاد اغتشاش در کشور شکست
خورد .امروز با قاطعیت میتوان این گزاره را بیان کرد
که آنچه در آبان  ۹۸و پس از اجرایی شدن طرح مدیریت مصرف سوخت در برخی
نقاط کشور بهوقوع پیوست در اردیبهشت امسال و پس از اجرایی شدن طرح اصالح
قیمتها تکرار نشد .طرح جدید ابعاد وسیعتری داشت و قطعا در روزهای گذشته
پتانسیل و بستر گستردهتری برای ایجاد آشوب و اغتشاش نسبت به سال 98فراهم
بود .دشــمن داخلی و خارجی ملت هم باز مثل همیشه به تکلیف خود عمل کرد و
همه توان رسانهایاش را به میدان 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
تیرها به سنگ خورد و اردیبهشــت ،آبان نشد .خب حاال مهمترین سؤال این است
که چرا این اتفاق نیفتاد؟
در ماجرای اصالح قیمتها ،مردم حضور مسئوالن را در کنار خود دیدند.
 1این بار نه صحبت از این شــد که «صبح جمعه» خبردار شدیم و نه وزرا و
مسئوالن ارشد کشــور با اظهار بیاطالعی ،از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند.
مسئله مردمی بودن ،شعاری بود که از ابتدا توسط این دولت به مردم داده شد .و حاال
ی میتواند منکر ارتباط خوب دولت رئیسی با مردم شود .رفتن میان مردم
کمتر کس 
و شــنیدن بیواســطه از ملت کوچه و بازار ،یکی از جلوههای مردمی بودن دولت
سیزدهم است .رئیسجمهوری که در 9ماه گذشته حدود 20سفر استانی داشته،
در روز شروع اصالح قیمتها هم بهرغم تبلیغات منفی معاندان داخلی و خارجی به
میان مردم در مراکز خرید مختلف رفت تا رودررو و بدون واسطه صحبتهایشان را
بشنود .حضور میان مردم گالیهمند از افزایش قیمتها و نگران نسبت به آینده ،کار
راحتی نیســت ،اما انجام همین کار ســخت ،اثرش را در تبدیل نشــدن ماجرای
اردیبهشت امسال به ماجرای آبان  98گذاشت.
واقعیت این اســت که ماجرای حذف ارز ترجیحی ،کوتاه کردن دســت
 2چپاولگران این ارز دولتی و در نهایت دادن یارانه مســتقیم بهخود مردم،
موضوع جدیدی نبود که به گوش مردم نرسیده باشد .دولت در ماههای گذشته بارها
جلسات مختلفی با اقتصاددانان ،کارشناسان ،اهالی رســانه و ...گذاشت تا همین
موضوع را تبیین کند .بارها اصل ماجرای طرح و اثــرات مثبت و منفی آن از زبان
مسئوالن توسط مردم شنیده شد .رئیسجمهور شب قبل از اجرای طرح به رسانه
ملی رفت و حرفهایش را با مردم درمیان گذاشــت .دالیلــش را گفت .طرح را با
جزئیات بیان کرد .و این همان کلید طالیی اقناعسازی بود که در آبان 98صورت
نگرفت .یکی از راههای تأثیرگذار برای ایجاد همگرایی در جامعه ،اقناع فکری است.
اقناع فکری؛ یعنی طرف مقابل را بتوانید نسبت به انجام امری قانع کنید .شاید شما
یک کار درســت و منطقی را برای دیگران انجام دهید ،اما اگر اقناع فکری صورت
نگرفته باشد ،مخاطبان برداشت غلطی از کار شما پیدا میکنند .حرف زدن با مردم
و مشکالت و راهحلها را با مردم در میان گذاشــتن ،کاری بود که باز جلوی تکرار
آبان 98را گرفت.
دیوار اعتماد مردم نسبت به مسئوالن شکاف برداشته است .چرا؟ چون 8سال
 3وعده دادند و به آن عمل نکردند؛ از وعده گزارش 100روزه تا بینیاز کردن
مردم به پول یارانهها ،رفع تحریم ،رفع حصر ،ورود زنان به ورزشگاهها و هزار و یک
وعده دیگر .اما حاال فصل حرف زدن و عمل کردن است .امروز رئیسجمهور روبهروی
ملت مینشیند و از واریز یارانههاي جدید معیشتی تا قبل از اجرای طرح میگوید و
ساعتی بعد ،مردم پیامک واریز یارانه را دریافت میکنند .رئیسجمهور از عدمکمبود
کاالها در بازار میگوید ،مردم روز بعد عرضه گســترده مرغ ،روغن ،تخممرغ و ...را
میبینند .عمل کردن به وعدههــا ،آن هم در موعد خود ،باعث بازگشــت اعتماد
ازدسترفته میشود؛ اعتمادی که جلوی تبدیل اردیبهشتماه به آبانماه را میگیرد.

آماری جالب از ساماندهی مشاغل در تهران
براساس گفته قدرت اهلل محمدی ،مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و
مشاغل شهر تهران ،پاکسازی تهران از آلودگیهای مختلف جزء برنامههای
مهم این شرکت است ،به همین دلیل ساماندهی دستفروشان و انبارها  ،رفع
نقاط ناامن تهران و...در دستور کار قرار گرفته است.

ساماندهی ۵

محور

دستفروشاندر تجریش،هفتتیر،
ولیعصر ،شهرزاد ،انقالب و بازار تهران

راه اندازی ۱۰۰

خودرو

پمپ بنزین سیار در فاز اول و اجرای آزمایشی
پمپبنزینسیار درمنطقه ۲تهران

فعالیت 5600

دستفروش

در ۴۵روزبازار تهران

مجوزدار شدن 50

درصد

ون کافهها و امکان
فعالیتآنهاتا 12شب

وجود ۱۲۰۰
کیوسک

در تهران و تعویض 200مورد

 ۸۰۰تا هزار

غرفه

در خالزیر
برایدستفروشان

۶۰

رئیس سازمان خصوصیسازی :ابتدا جاماندگان 3دهک پایین سهام عدالت میگیرند

حنیف غفاری ؛ کارشناس مسائل بینالملل

گرافیک :علیرضا بهرامی -همشهری آنالین

چرا اردیبهشتماه 1401
آبانماه 1398نشد؟

سهام عدالت برای جاماندگان

یادداشت

دادهنما

بازار

بهتعداد
روزبازارها افزوده شد .

ورود شبانه 900
کامیون فرسوده
به شهرتهران

شوك قرنطينه
به اقتصاد چين

شانتاژهایی که
دیگر جواب نمیدهد
مقامهای کاخسفید کماکان در مواضع آشکار خود ،ایران
را مســئول ایجاد وقفه در مذاکرات وین دانسته و عبور از
موانع موجود را در گروی تصمیمگیری ایــران در قبال موارد اختالفی قلمداد میکنند!
این القاگری ناشیانه در حالی صورت میگیرد که در حوزه دیپلماسی پنهان ،مقامهای
آمریکایی شدیدا مشتاق رایزنی با انریکه مورا ،نماینده ویژه اتحادیه اروپا (که بهتازگی به
کشورمان سفر کرد ه بود) هستند تا بلکه از طریق وی ،در جریان ضریب و شدت مقاومت
کشورمان در قبال خواستههای نامتعارف و غیرحقوقی خود قرار گیرند .فارغ از نوع تفاوت
بازی آمریکا در حوزه دیپلماسی رسمی و دیپلماسی پنهان با اروپاییان ،در اینجا نکاتی
وجود دارد که نمیتوان بهسادگی از کنار آنها گذشت:
نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران بر اصالتبخشی به استراتژی خنثیسازی تحریمها
تأکید دارند .با این حال ،دولت معتقد است که احیای برجام نیز باید بهصورت اصولی در
دستور کار دستگاه دیپلماسی و سیاستخارجی کشور قرار گیرد .ورود دولت سیزدهم 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 خروجیمحور و مؤثر ،اصالت و موضوعیت قائل است.
دوم؛ اینکه «عدمتوافق» بهمراتب از «توافق بد» بهتر است؛ زیرا در توافقی که ایران نتواند
از آثار مســتقیم رفع تحریمها بهره گیرد ،صرفا به یک طرف «متعهد» تبدیل میشود و
این مترادف با خســارت محض خواهد بود .بهعبارت بهتر ،کشورمان به «توافق خوب»
میاندیشد؛ نه «توافق به هر قیمت ممکن».
سوم؛ اینکه برجام (حتی درصورت احیای آن) صرفا باید بهمثابه یک ظرفیت تاکتیکی در
خدمت استراتژی خنثیسازی تحریمها قرارگیرد .بهعبارت بهتر ،در رویکرد غالب ،نظام
جمهوری اسالمی ایران و دولتمان« ،وسیله» است ،نه «هدف».
مقامهای آمریکایی فراموش نکنند که اساسا ارائه تضمین و مطالبه راستیآزمایی ازسوی
جمهوری اسالمی ایران ،ناظر بر اصلی به نام «ابطالپذیری برجام» صورت گرفته است.
خروج یکجانبه دولت قبلی آمریکا ،به لحاظ حقوقی ایران را بهعنوان «طرف مطالبهگر» و
غرب را بهعنوان «طرف خاطی» مورد شناسایی نظام بینالملل قرار داد.
اگر مذاکرات جدید بدونتوجه به وقایع دوران ریاستجمهوری ترامپ صورت میگرفت
(که اتفاقا دمکراتها نیز ابتدا دنبال همین مســئله بودند) ،ایــران قدرت مانور حقوقی
چندانی جهــت بهرهگیــری از مزایای «ارائه تضمین» و «راســتیآزمایی» نداشــت.
جمهوریاسالمی ایران در ادوار اخیر مذاکرات وین تأکید کردهاست که با توجه به رویکرد
دولت قبلی آمریکا و امکان تکرار این موضوع در دولت بعدی این کشور ،قطعا نمیتوان
«احیای برجام» را به همان سبک و سیاق سال 2015میالدی (مطابق نسخه اولیه) صورت
داد .حتی تالش دولت بایدن جهت «تضمینگریزی در قبال آینده برجام» و «عدمپذیرش
راســتیآزمایی» درنهایت راه به جایی نبرد و با توجه به قــدرت حقوقی ایران در اثبات
«ابطالپذیری توافق هستهای» و «لزوم اعتمادســازی آمریکا بهعنوان 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 هستهای ،بیاثر شدن بازیهای
تاکتیکی واشنگتن مبنی بر بزرگنمایی اختالفات داخلی در این کشور بر سر احیای برجام
یا خلق دوگانههایی مانند «جمهوریخواه-دمکرات» و «کاخ ســفید-کنگره» است .در
سال2015میالدی (زمان انعقاد اولیه برجام) ،اعضای تیم مذاکرهکننده هستهای آمریکا
مانند جان کری ،وندی شرمن و ویلیام برنز بارها درصدد بزرگنمایی اختالفهای سیاسی
در آمریکا بر سر احیای توافق هستهای برآمدند .برهمین مبنا ،دولت وقت اوباما بسیاری از
امتیازهای الزم (جهت کارآمدی توافق مذکور) را به همین
ادامه در
صفحه2
بهانه به کشورمان ارائه نکرد .بسیاری از تحلیلگران پس از
امضای توافق هستهای تأکید کردند که واشنگتن با مانور بیشاز حد روی اختالفهای
داخلی ،از آنها بهمثابه یک ابزار جهت گریز از امتیازدهی بیشتر به ایران استفاده کردهاست.

صفحه16

صفحه7

ی امروز
ویژهها 
نگاهی کوتاه به فعالیتهای «بهجت افراز»

مادری با غم غربت 40هزار فرزند!
اداره اسرا و مفقودین هاللاحمر نامی آشنا برای خانوادههایی
بود که در طول 8ســال دفاعمقدس بهدنبال نام و نشانی از
فرزندان و همسرانشان بودند .تاریخ تشکیل این اداره که
با نام «اداره جستوجو و بازپیوند خانواده» معاونت امور
بینالملل جمعیت هالل احمر فعالیت خود را شــروع
کرد ،به سال 1359برمیگردد؛ 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...
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نقلقولخبر

بیشینه برد عملیاتی۲۰۰ :کیلومتر
وزن برخاست۱۲۵ :کیلوگرم
حداکثر ارتفاع پروازی۱۱ :هزار پا
مداومت پروازی1/5 :ساعت
بیشینه سرعت کروز۲۲۰ :کیلومتر بر ساعت
مساحت قابل پایش در یک پرواز۷۷۰ :کیلومترمربع
نوع موتور :پیستونی 2سیلندر
توان موتور۲۵ :اسب بخار
مصرف سوخت۵ :لیتر بر ساعت
طول پهپاد2/8 :متر
عرض بال3/25 :متر
ارتفاع :یک متر
نوع برخاست :خودرویی و از روی قایق تندرو
سامانه ناوبریGPS/INS :
سامانه هدایت و کنترل :کنترل از راه دور و خودکار
نوع مأموریت :هدف /شناسایی /مراقبت /انتحاری

حسین امیرعبداللهیان
وزیر امورخارجه
در دیدار بــا رئیس جدید دولــت امارات
متحده عربی و گفتوگو درباره مسائل
مشترک ،صفحه جدیدی در روابط ایران
و این کشور عربی گشوده شد .به گرمی
دست همســایگان خود را میفشاریم.
گرمــی روابــط همســایگان ،دشــمنان
منطقه را مأیوس میکند/.فارس
موسی غضنفرآبادی
رئیس کمیسیون قضایی مجلس
اجــرای طــرح ســاماندهی یارانههــا
زمینهســاز رونــق تولیــد و عدالــت در
پرداخــت یارانــه خواهــد شــد؛ اگرچــه
فشــار زیادی بر دولت وجــود دارد ،اما
وقتــی دولــت فــراغ بــال پیــدا کــرد ،به
نقصهــای احتمالــی ایــن طــرح توجه
میکنــد و مســیر خوبــی در ایــن زمینه
طی خواهد شد/.ایرنا

خبر

پیام برجامی سفر مورا به تهران
نشــریه «پولیتیکو» در گزارشــی درباره سفر
اخیر نماینده اتحادیه اروپا به تهران ،با استناد به
اظهارات مقامها و دیپلماتهای غربی ،با بیان
اینکه ایران طی این دیدارهــای  2روزه برای
ازسرگیری مذاکرات هستهای متوقف شده از
خود آمادگی نشان داده ،مدعی شد« :اما هنوز
از درخواستش ،منصرف نشدهاست».
بهگزارش ایســنا ،دراین گزارش تصریح شده
«مقامهای ارشــد غربی به پولیتیکو گفتهاند،
مذاکرات در تهران که از چهارشنبه تا پنجشنبه
گذشته طول کشید ،پیشرفت جدیدی داشت،
اما توافق هنوز با قطعیشدن فاصله دارد».
همچنین در این گزارش مطرح شد« :براساس
ادعای مقامهای 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 هســتهای به سرانجام
برسد».

ابعاد نظامی و دفاعی ،بهویژه هواپیماهای بدون
سرنشین رشد قابلتوجهی داشته باشد ،گفت:
امروز در جایگاهی هستیم که میتوانیم عالوه
بر رفع نیازهای داخلی ،به کشورهای همپیمان
و دوست در جهت افزایش امنیت و صلح پایدار،
تجهیزات نظامی صادر کنیم.
رئیس ســتادکل نیروهای مســلح کشورمان
افتتاح تولید کارخانه ابابیل 2در تاجیکســتان
را نقطه عطفی در همکار یهــای نظامی بین
2کشور دانست و افزود :در آینده شاهد افزایش
همکاریها 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 رزمایشهای مشترک

صادرات نظامی ایران به دوشنبه
کارخانه تولید پهپاد تمام ایرانی «ابابیل»۲
مهمترین سرمایهگذاری نظامی ایران پس از لغو تحریمهای تسلیحاتی 2020است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح
کشورمان دیروز در جریان سفر
دفاعی
به جمهــوری تاجیکســتان ،با
رئیس کمیته امنیتی دولتی این کشور دیدار و
گفتوگو کرد تا همکاریهای نظامی  -امنیتی
2کشور وارد مرحله تازهای شود.
بهگزارش همشهری ،افتتاح کارخانه تولید پهپاد
تمام ایرانی «ابابیل »۲از دیگر برنامههای سفر
سرلشکر محمدباقری به دوشنبه بود که بازتاب
گستردهای در رســانههای منطقهای و جهانی
داشت و گام نوینی در توسعه مناسبات نظامی
2کشور بهحساب میآید.
 این کارخانه که با همــت و تالش متخصصان
صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مســلح و با حضور رئیس ســتادکل نیروهای
مسلح کشــورمان و سپهبد شــیرعلی میرزا،
وزیر دفاع تاجیکستان در دوشــنبه ،پایتخت
این کشــور افتتاح شــد ،نقش قابلتوجهی در

تقویت و توســعه همکاریهای نظامی 2کشور
ایفا میکند.
سرلشکر باقری در مراســم افتتاح این کارخانه

ویژگیهای ابابیل2

مکث

با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران با تالش
متخصصــان و دانشــمندان متعهد خــود و با
استفاده از ظرفیتهای داخلی ،توانسته در همه

پهپاد ابابیل ۲از نخستین دســتاوردهای پهپادی جمهوریاسالمی ایران بهحساب میآید
که ازسوی سازمان صنایع هواپیمایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید شده و
بهصورت انبوه در اختیار نیروهای مسلح کشورمان قرار گرفته است .ابابیل 2جزو پهپادهایی
با ارتفاع پروازی پایین و مداومت پروازی کوتاه با مأموریت شناســایی و مراقبت هوایی از
مواضع دشمنمحسوب میشود و روش پرتاب آن نیز به شکل پرتاب از روی پرتابگر ریلی
 ،Jatoنیوماتیکی و خودرویی اســت .این پهپاد با مداومت پرواز 1/5ســاعته میتواند تا
۲۰۰کیلومتر ،برد عملیاتی داشته باشد و بیشینه سرعت کروز آن به ۲۲۰کیلومتر بر ساعت
میرسد .ابابیل ۲همچنین میتواند تا ارتفاع ۱۱هزار پا از سطح زمین ارتفاع بگیرد و در عملیات
مراقبت و شناسایی میتواند مساحتی معادل ۷۷۰کیلومترمربع را پایش کند .سامانه ناوبری
ابابیل GPS/INS ۲است و نوع هدایت و کنترل آن هم میتواند بهصورت 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 2ســیلندر تأمین میشود که با توان ۲۵اسببخار ،مصرف
سوختی در حدود ۵لیتر بر ساعت دارد .ابابیل ۲همچنین قابلیت برخاستن از روی شناور و
قایق تندرو را نیز دارد که طی سالهای گذشــته قایقهای تندرو نیروی دریایی سپاه با این
پهپادها مجهزشدهاند.

برگزاری نشســتتخصصی با هدف بررســی
راههای گســترش همکاریهــای دوجانبه و
مبارزه با تروریسم در منطقه آسیای مرکزی از
دیگر برنامههای 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 ســتادکل نیروهای مســلح کشورمان
در این نشســت بر ضرورت مبارزه با تروریسم،
برقراری امنیت در مرزها و همچنین برگزاری
رزمایشهای مشــترک و توســعه تجهیزات
نظامی 2کشور تأکید شد .بررسی درباره توسعه
همکاریهــای منطقهای با محوریت کشــور
افغانستان از دیگر موضوعهایی 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 تبادلنظر
داشته باشــند ،عنوان کرد :توســعه و تحکیم
همکاریهای منطقهای و دوجانبه و همچنین
تبادل آمــوزش و توســعه همــکاری نظامی
پیرامون مبارزه با تروریســم ،بایــد در اولویت
نیروهای مسلح  2کشور قرار گیرد.
وزیر دفاع تاجیکســتان نیز در ایــن دیدار از
طرحهای نیروهای مســلح ایران برای مقابله با
تروریسم و جرایم ســازمانیافته و موادمخدر
با کمک و همکاری 2کشــور اســتقبال کرد و
گفت :برگزاری رزمایشهای مشترک و توسعه
تجهیــزات نظامــی از اولویتهــای نیروهای
مسلح کشور تاجیکستان و جمهوری اسالمی
ایراناست.

وداع با عالم وارسته

مراسم تشییع مرحوم حجتاالسالم سیدعبداهلل فاطمینیا دیروز در تهران و قم ،با
حضور انبوه مردم عزادار برگزار و پیکر این استاد عالیقدر اخالق در حرم مطهر کریمه
روحانیت
اهل بیت(س) به خاک سپرده شد.
بهگزارش همشهری ،صبح دیروز ابتدا پیکر مرحوم حجتاالسالم فاطمینیا 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 .حجتاالسالم کاظم صدیقی ،رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ،حجتاالسالم
علوی ،وزیر سابق اطالعات ،حسینی ،معاون پارلمانی رئیسجمهور و برخی از مسئوالن کشوری و
لشکری ،ازجمله چهرههای حاضر در این مراسم بودند .همچنین نماز به امامت حجتاالسالم صدیقی
بر پیکر مطهر مرحوم حجتاالســام فاطمینیا اقامه شد و در ادامه مراســم ،حاضران با سردادن
شعارهای «عزاعزاست امروز ،روز عزاســت امروز ،خامنهای رهبر صاحب عزاست» پیکر مطهر این
عالم ربانی را تشییع کردند .همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم حجتاالسالم فاطمینیا
عصر دیروز در شهر قم برگزار و پیكیر این استاد اخالق با حضور انبوه مردم این شهر ،در حرم مطهر
کریمه اهلبیت(س) به خاک سپردهشد.

شانتاژهایی که دیگر جواب نمیدهد
ادامه از
اکنون دولت بایدن با ناامیدی کامل مشغول خلق همین دوگانه هدفمند است؛ با
صفحه اول این تفاوت که این بار تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان و حتی بخش مهمی
از افکارعمومی اصالت و موضوعیتی برای اختالفهای داخلی در آمریکا بر سر احیای برجام قائل
نیستند .جمهوری اسالمی ایران بارها بهصورت 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 بهصورت کامل در زمین آمریکاست و زمان به ضرر غرب درحال از دست رفتن است .در چنین
شرایطی شانتاژهای خبری یا ارسال سیگنالهای رفتاری متناقض و دوگانه ،بدترین انتخابی است
که غرب میتواند در این برهه داشته باشد.

گزارش

شکست مزدوری اعتراضات
درآلبانی
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 حلقههای ســلطنتطلب و سایر
گروههای برانداز یکبار دیگر ائتالف حداکثری و پرشمار در
مواجهه با رویدادهای داخلی ایران را دنبال میکرد .تاکتیک
آنان این بار نیز بــا 2روش برگزاری نشســتهای دورهای
و دعوت از چهرههای باســابقه سیاســی آمریکایی و ایجاد
کارزارهای براندازانه در شبکههای مجازی بهویژه توییتر و
شبکههای ماهوارهای دنبال شد .سیر تحوالت و امور عادی
زندگی مردم اما یکبار دیگر حکایت از فاصله کهکشــانی
مطالبات آنان با اهداف کینهجویانه و ضدایرانی این گروهک
مورد حمایت برخی کشورهای غربی داشت.
هویت وابسته و انگلوار این گروهک در ارتزاق از شبکهها و
سرویسهای ضدامنیتی مستقر در خارج از کشور بهدنبال
سلسله ناتوانیهای خود در حرکتهای براندازانه ،متمرکز
بر موجســواری در رویدادهای داخل ایران مانده اســت.
روش آنــان در کنار برخــی نســخهپیچیهای چهرههای
درمانده ســلطنتطلب خارج از کشــور قبضه کردن افکار
عمومی در ایران را دنبال کرده اســت .در عین حال آگاهی
چنددههای عمومی از اقدامات تروریســتی این گروهک و
قربانیان چنددههزار نفری آنان در کشــور فرصت هرگونه
جوالن و عرضاندام 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 بودُ .ســرخوردن روی افزایش قیمت روغن
در ایران و حمایت متظاهرانه از انتقادات معیشــتی مردم،
شاهکلید منافقین در بازگشــایی اتاق تاریک اغتشاشات و
حرکتهای کــور احتمالی در ســطح خیابانها 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
رئیسجمهور ایران در کنار تعریف و تمجید از منافقین نیز
دستخوش او به خاصهخرجی 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!
نفرتپراکنی 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 بیتوجهی اعتراضات قرار گرفت
که موج توییتری لشــکر مزدوران و کاســه به دستهای
آنها در ســطح توییتر برای اعتراضات سراســری نیز هیچ
دنبالکنندهای در کشــور و در پاسخ به دعوت آنها نداشت.
بررســی ترند توییتری منافقین (که بوی فیک بودن آن از
کیلومترها دور به مشام میرسد) برای اعتراضات سراسری
در ایران حکایت از همان لشکر اشــباح بینام و نشان قعر
تاریخ در پیوند با گرایشهای رادیکال براندازانه و مرتجعانه
ســلطنتطلبانه داشــت .صدای آنها دهههاســت شنیده
نمیشــود و اگر همین مختصر آشــنایی جمعیت هزار تا
هزار و 500نفره و تجهیزشان به شبکههای اجتماعی نبود،
سمبلشــان هم به فراموشی سپرده شــده بود .رفتارهای
پرخاشگرانه و در دســت گرفتن پرچم رادیکالیسم مقابل
مهمترین مقرهای رفتوآمدهای سیاســی و دیپلماتیک و
حتی رویدادهای فرهنگی در اروپا و آمریکا تنها چهره فحاش
و خشــونتطلبانه آنها را پررنگتر کرده است؛ چهرههایی
که خیلی وقت است رسم و مرامشــان 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 میرود .بیست و یکمین
سفر استانی رئیسجمهور ،رسیدگی به وضعیت نهچندان
مطلوب دریاچه ارومیه را در دســتور کار ویــژه خود دارد.
تراز دریاچه ارومیه نســبت بهمدت مشــابه سال گذشته
۵۷سانتیمتر کاهش یافته اســت .حجم فعلی آب دریاچه
۳میلیارد و ۱۸۰میلیون مترمکعب اعالم شده که این میزان
در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵میلیارد و ۵۰میلیون
مترمکعب بود و کاهش ۱.۸۷میلیارد مترمکعبی را نشــان
میدهد.
جلسه هماهنگی و بررسی اجرای طرحهای اولویتدار استان
آذربایجان غربی بعدازظهر سهشنبه به ریاست محمد مخبر
معاون اول رئیسجمهور در نهاد ریاستجمهوری برگزار و بر
اتمام و اجرای طرحهای محرومیت زدایی در این استان تأکید
شد .براساس گزارش ایرنا ،در این جلسه با اشاره به مطالبات و
تأکید رئیسجمهور درخصوص احیای دریاچه ارومیه مقرر
شد تا طرحهای مرتبط با احیای این دریاچه هر چه سریعتر
عملیاتی شود.
در این جلســه که معاون اجرایی رئیسجمهــور ،وزیران
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ،ورزش و جوانان ،راه
و شهرســازی ،فرهنگ و ارشاد اســامی ،علوم ،تحقیقات
و فناوری ،رئیس ســازمان حفاظت محیطزیســت ،رئیس
بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور ،معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده،
استاندار آذربایجان غربی ،معاونان و مسئوالن دستگاههای
مربوطه و استانی حضور داشــتند ،توافقهای دستگاههای
اجرایی و بانکهای عامل برای اجرای طرحهای اولویتدار
این اســتان در حوزههای مختلف بررســی و تصویب شد.
همچنین در این جلسه بر ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن
هر چه سریعتر طرحهای مرتبط با حوزه گردشگری ،نیرو،
ورزش و جوانان ،خانواده و زنان ،صنعتی ،کشاورزی ،آموزشی،
بهداشتی ،درمانی و عمرانی و زیرساختی استان آذربایجان
غربی بهمنظور اشتغالزایی و توســعه و آبادانی این استان
تأکید شد.

چهارشنبه  28اردیبهشت 1401
شماره 8499

حملونقل
سروری :تعیین نرخ کرایهها وظیفه ذاتی شوراست

افزایش کرایههای حملونقل
عمومی ،طبق مقررات

مصوبه ستاد تنظیم بازار برای روزهای کرونا

نایبرئیس شورای شهر تهران در واکنش به این نامه گفت که
این مصوبه (هماهنگی نرخ کرایههای حملونقل درونشهری با
ستاد تنظیم بازار) مهر سال گذشته باتوج ه به شرایط کرونا و برای
جلوگیری از افزایش قیمت ،اجرایی شد .پرویز سروری تأکید
کرد« :امسال که پیکهای بحرانی کرونا سپری شده است ،دیگر
نیازی نیست نرخگذاری حملونقل درونشهری مطابق با مصوبه
ستاد تنظیم بازار هماهنگ شود و ازاینرو سوءتفاهم پیشآمده
است ».بهگفته او با پیگیریهای انجامشده ،دوم خرداد جلسهای
در وزارت کشور برگزار میشود تا بهطور ویژه این موضوع مورد
بررسی قرار گیرد.

7خسارت اصلی گردوغبار به تجهیزات شهری

عکس :همشهری /امیرپناهپور

تعییــن نرخ کرایــه حملونقل درونشــهری وظیفــه ذاتی
شــورای شــهر تهران اســت؛ کلیدواژهای که پرویز سروری،
نایبرئیس شــورای شــهر تهران در واکنش به دستور ابطال
افزایش 25درصدی کرایه حملونقل عمومی توسط معاون اول
رئیسجمهور ،استفاده کرد و به همشهری گفت« :اعضای شورای
شــهر تهران خارج از چارچوب مقررات کاری انجام ندادهاند و
افزایش 25درصدی کرایه حملونقل درونشــهری براساس
ضوابط و قانون صورتگرفته است».
به گزارش همشهری ،بهمن سال گذشته افزایش 25درصدی
کرایه حملونقل عمومی (مترو ،اتوبوس و تاکســی) در صحن
پارلمان شهری تصویب و پس از تأیید فرمانداری تهران از اول
اردیبهشتماه اجرایی شــد .حدود 28روز از اجرای این مصوبه
میگذرد ،امــا وزارت صنعت ،معدن و تجارت طــی نامهای با
افزایش کرایه حملونقل عمومی شهر مخالفت کرده و معاون
اول رئیسجمهور هم دستور ابطال این مصوبه را داده است .در
این نامه ذکر شده افزایش نرخ حملونقل درونشهری پایتخت
با ستاد تنظیم بازار هماهنگ نشــده و محمد مخبر نیز دستور
ابطال افزایش نرخها را صادر کرده اســت .گویــا نامهای هم به
رئیس شورای شهر تهران ارســال و از مهدی چمران خواسته
شده تا افزایش نرخ 25درصدی کرایههای حملونقل عمومی
باطل شــود .در نامه وزیر صنعت و معدن و تجارت عنوان شده:
به استحضار میرساند حملونقل درونشهری تهران از ابتدای
اردیبهشتماه سالجاری با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای
شهر تهران و تأیید وزارت کشور بهطور متوسط ۲۵درصد افزایش
داشته اســت؛ درحالیکه مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار در
تاریخ ۲۷مهر  ۱۴۰۰حملونقل درونشــهری مسافر مشمول
نرخگذاری 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 مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
به اطالع وزیر کشور و رئیس شــورای شهر تهران و شرکتها و
سازمانهای تابعه رسیده است.

 1مبلمان شهری
 2تجهیزات ترافیکی مثل دوربینها و تابلوها
دیوارنگارها و تابلوهای تبلیغاتی
 3درختان
 4هزینه  شستوشو و پاکسازی
 5ناوگان حملونقل عمومی
 6سنگفرش پیادهروها
 7المانهای زیباسازی شهر

گردوغبارهای وارداتی ،ساالنه آسیبهای فراوانی به مبلمان شهری ،دیوارنگارهها ،تجهیزات
ترافیکی و سایر المانهای شهر وارد میکنند

خسارت 7هزار میلیاردی تهران
از مهاجمان ریز

گزارش

زینب زینالزاده
روزنامهنگار

آلودگی هوا نهتنها سالمت شهروندان ،بلکه سالمت
شــهر را هم تهدید میکند؛ موضوعــی که کمتر
موردتوجه قرار گرفته ،اما واقعیتی است که نمیتوان
آن را انکار کرد .در این بین ،برآوردها و نه ارزیابیهای
دقیق نشــان میدهد 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 دشتهای شهریار و مالرد ،خسارت میبیند .این
رقم در سال 1395طبق بررسیهای مرکز مطالعات
شهرداری و گروه محیطزیست 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 میرســیم .به هرترتیب ،المانهای شهری
اعم از مبلمانهــا ،درختان ،ســازههای تبلیغاتی،
سنگفرش پیادهروها ،آسفالت ،تجهیزات ترافیکی،
مجسمهها و ...اجزای شهر هستند که ذرات آالینده،
گردوغبار و حتی بارانهای اسیدی اثر مخربی روی
آن میگذارد .وقتی شهر حال خوبی نداشته باشد،
قطعاً این حس به شــهروندان هم منتقل میشود؛
ازاینرو توجه بهسالمت شــهرهایی چون پایتخت
که با حجم زیادی یا بهعبارتدیگر با بحران آلودگی
دســتبهگریبان اســت ،ضروری بهنظر میرسد؛
چراکه بهگفته مدیر مطالعات محیطزیست و سالمت
شهری مرکز مطالعات شهرداری تهران آالیندههای
متعدد در کالنشهر تهران ،عالوه بر تأثیرات مخرب بر
سالمتی انسانها ،تحتتأثیر رطوبت موجود در هوا،
حالت اسیدی یافته و در درازمدت باعث خوردهشدن
و تخریب مبلمان شهری ،مجسمهها و حتی تغییر
رنگ نقاشــیهای دیواری میشــود .سمیه منافی

معتقد است« :ذرات آالینده زیبایی مبلمان شهری را
برهم زده و در درازمدت چهره زشتی به آنها میدهد
و ســطح ناصاف و کدر ایجاد و استحکام سازه را کم
میکند ».بهگفته او ،معضــل آلودگی هوا بهصورت
یکباره ایجاد نشده و باید همزمان با توسعه شهری،
برنامههای مدیریت الزم برای مقابله با آن و کاهش
اثراتش روی سالمت شهر و شــهروندان طراحی و
برنامهریزی شود.
نازیبایی شهر بر اثر بارانهای اسیدی

نصب آثار حجمی با موضوعــات مختلف و اجرای
نقاشیهای دیواری با رنگهای شاد و چشمنواز در
راستای شادابسازی شــهر و افزایش حس شادی
و نشاط شــهروندان انجام میشــود ،اما آنطور که
معاون فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران گفته:
«تخریب نقاشیهای دیواری و آثار حجمی توسط
آالیندهها عالوه بر نازیبا کردن چهره شــهر ،سبب
افزایش هزینه نگهداشت ،مرمت و احیا میشود».

ســازههای تبلیغاتــی و تجهیــزات الکترونیکی و
هوشــمند مانند تلویزیونهای شهری و چراغهای
راهنمایی و حتــی پلههای برقی هــم از تخریب و
فرســایش آالیندهها اعم از گردوغبار و بارانهای
اسیدی در امان نیســتند .بهگفته مجید قادری در
برخی از موارد آسیبهای جدی به این تجهیزات وارد
میشود .او تأکید دارد« :وقتی گردوغبار روی مبلمان
شهری یا آثار حجمی قرار میگیرد میتوان آن را با
آب پاکسازی کرد ،اما نظافت تجهیزات هوشمند و
الکترونیکی دشوار ،هزینهبر و حتی زمانبر است و در
برخی از موارد (چراغهای راهنمایی) ممکن است در
عبور و مرور اختالالتی ایجاد شود».

نقلقول
مهدی عباسی
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای
شهر تهران
اگر مالــکان باغات اقدام بــه تخریب باغ
کنند نهتنها برابر ماده  ۴با مالک برخورد
میشــود ،بلکه مالک باید بــاغ را مجددا
احیــا کنــد .بــرای حفــظ باغــات  راهحلــی
اتخــاذ کنیــم تــا آنهــا بــرای حفــظ باغــات
خود تشویق شوند؛ لذا توجه به موضوع
انتقال حق توسعه(تیدیآی) ،میتواند
در این زمینه راهگشا باشد.

تهدید حیات درختان توسط آالیندهها

فضاهای ســبز و درختان ریههای تنفســی شهر
محسوب میشوند ،اما همین ذرات آالینده میتوانند
تنفس و حیات درختان را با خطــر مواجه کنند و
چهبسا اینکه در چنین شــرایطی منجر به خشک
شدن آنها میشوند؛ موضوعی که باید خیلی جدی
موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه نابودی درختان زنگ
خطری برای ادامه حیات انسان است .محمدحسین
بازگیر ،کارشناس حوزه محیطزیست شهری با تأیید
اثر مخرب آالیندهها روی درختان گفت« :همانطور
که گردوغبار میتواند بهسالمت شهروندان آسیب
برساند ،تأثیر بسزایی هم روی ادامه حیات درختان
و پوششهای گیاهی شــهر دارد .درواقع گردوغبار
با پوششــی که روی برگها ایجاد میکند ،مقدار
فتوسنتز و رشد گیاهان را تحتتأثیر قرار میدهد
و همین امر در گــذر زمان منجر بــه نابودی گیاه
میشود».
آلودگی هوا تهدیدی برای مایع حیات

ذرات آالینــده ،هوای شــهر را احاطــه میکند و
گردوغبار بهدلیل ســنگین بــودن روی مبلمان و
تجهیزات شهری مانند نیمکت بوستانها ،تابلوهای
شهری ،آسفالت و ...مینشــیند و سبب فرسایش
آنها میشــود .درواقع نهتنها هوا بلکه زمین هم از
اثرات مخرب آالیندهها در امان نیســت و در چنین
شرایطی شستوشوی تجهیزات شهری با آب یکی
از گزینههــا برای خالصــی از آالیندگی گردوغبار
است که بهگفته مهدی پیرهادی ،رئیس کمیسیون
سالمت ،محیطزیســت و خدمات شهری شورای
شهر تهران ،شاید این راهحل کمهزینه و ساده بهنظر
برســد ،اما عالوه بر تحمیل هزینهای به شهرداری
بابت نگهداشت شهر ،سبب افزایش میزان مصرف
آب میشود .درواقع باتوجهبه بحران کمآبی 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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مهدی اسماعیلبگی
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی
شهر تهران
روز دوشــنبه در پــی بــروز اختــاالت
در حملونقــل شــهری ،تال شهــای
تاکســیرانان تهرانی باعث شــد مقوله
حملونقل شــهری پایتخــت با معضل
شــدید مواجــه نشــود .به محــض بروز
اختــال ،نقــاط حســاس از ســوی
مسئوالن امر در این سازمان شناسایی
و به سرعت نســبت به اعزام تاکسی و
ون در مسیرهای پرتردد اقدام شد.

عدد خبر

25

ایستگاه

5

قدمگاه

کیفیــت هــوای پایتخــت در شــرایط
ناســالم بــرای همــه گروههاســت و بــر
ایــن اســاس هــوای  ۲۵ایســتگاه در
وضعیــت قرمــز قــرار دارد .روز گذشــته
در ایســتگاههایی ماننــد ســوهانک،
پونک ،شــریف ،پاســداران ،شهرداری
منطقه،۴دانشگاه تهران ،ژئوفیزیک،
ستاد بحران ،میدان فتح و  ...در شرایط
ناسالم برای همه افراد قرار داشت.
شــاپور دیوســاالر ،معاون فنــی و طراحی
شــهری ســازمان زیباســازی شــهرداری
تهران گفت« :مهمترین برنامه امســال   
ایجــاد 5قدمــگاه اســت .ابتــدا قدمــگاه
صالحیه در منطقه یک احداث میشود
و در کنــار آن ســاخت قدمــگاه در میدان
شــهرری و بلــوار مــدرس در منطقــه،۲۰
خیابــان بهــار در منطقــه  ،۷میــدان
حسنآباد در منطقه  ۱۱و خیابان آیت در
منطقه  ۸نیز در دستور کار قرار دارند» .
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چهره روز

مسکن

بسکن این نامهربانی

انتقاد رئیسی از كندي روند
اجرای نهضت ملی مسکن

نقدخبر

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 میشود در
روزهای اوج بار مصرف در ایران ۱۲هزار مگاوات
کسری تولید برق ایجادشــود و بهدلیل پیشی
گرفتن میزان مصرف از میزان تولید ،شبکه برق
در معرض ناپایداری برق قرارگیرد.

نقد :وزارت نیرو میگوید 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 کوتاهمدت ســخت
و پیچیده اســت بهویژه اینکه بحــران کم آبی،
نیروگاههــای برقابــی را در وضع اضطــرار قرار
داده اســت .ازایــنرو چون همیشــه بهترین و
کمهزینهترین 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 تابآوری 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.

عکس :همشهری /حامد خورشیدی

بخش خصوصــی همچنــان بهدنبال
راه فــرار از اجــرای مصوبــه تعییــن
مــزد 1401کارگران اســت .حســین
ســاحورزی ،نایبرئیس اتــاق ایران و
قائممقام دبیر شورای گفتوگوي دولت و بخش خصوصی
میگوید :اعضای این شورا پس از بررسی آثار اجرای مصوبه
حداقل دستمزد شــورایعالی کار بر بخش تولید ،تصمیم
گرفتند برای تعدیل شــرایط پرداخت دســتمزد از سوی
بنگاههای کوچک و متوســط ،اجرای ماده  ۱۹۱قانون کار
مدنظر قــرار گیرد .این ماده قانونی اجازه مســتثنا شــدن
کارگاههای کمتر از 10نفر کارکن بر حسب مصلحت و بهطور
موقت از شمول برخی مقررات قانون کار را میدهد .سؤال این
است که آیا پرداخت بخشی از هزینه معیشت حداقلی کارگر
میتواند 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 میشود تا قدرت خرید
کارگر و وضعیت معیشــت نیروی کار تقریبا بیتغییر باقی
بماند .بر این اساس ،آنچه از آن بهعنوان افزایش مزد کارگران
در اسفند هر سال یاد میشــود ،در واقع تالش برای حفظ
قدرت خرید و ثابت نگهداشتن مزد اســت و نه افزایش آن.
بر این اساس ،مصوبه مزد شورایعالی 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 بهنحوی 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 میشوند که
قیمت کاال و خدماتشان را افزایش ندهند ،امکان تثبیت مزد
کارگران نیز وجود دارد در غیراینصــورت ،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
مهربانانهتری با موضوع دستمزد داشته باشند.

همشهری از دشواریهای پیش روی دولت سیزدهم برای تأمین کاالهای اساسی خبر میدهد

جنگ اوکراین و سختی تأمین گندم
بازوی تحقیقاتــی وزارت صنعت،
معدن و تجارت نســبت به افزایش
گزارش
چالش امنیت غذایی در ایران بهویژه
پس از جنگ روسیه و اوکراین هشــدار داد و اعالم
کرد :افزایش بیسابقه واردات گندم از سوی ایران با
رکورد باالی قیمتها در بازار جهانی مصادف شده که
همین امر به افزایــش هزینههای مالی تأمین اقالم
اساســی منجر شــده ،به حدی که واردات اقالمی
همچون ذرت و سویا را نیز تحتتأثیر قرار داده است.
همزمان گمرک ایــران آخرین میــزان موجودی
کاالهای اساسی شامل گندم ،ذرت ،جو ،برنج ،شکر،
روغن خام و دانههای روغنی را اعالم کرد.
بــه گــزارش همشــهری ،مؤسســه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی در گزارشی تحلیلی نوشت:
روسیه در سال 2021بزرگترین تامینکننده گندم
ایران بوده ،سهم این کشــور از کل گندم وارداتی به
ایران بیش از 30درصد برآورد شده در نتیجه جنگ
در اوکراین میتواند واردات گندم از روسیه را بهشدت
تحث تأثیر قرار دهد .افزون بر این ،با توجه به تامین
21درصد روغن آفتابگردان مورد نیاز ایران از روسیه
و اوکراین ،نگرانیها 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 بهخود
اختصاص داده ،از اینرو بــازوی تحقیقاتی وزارت
صمت میگوید :از آنجا که بخش زیادی از جو و ذرت
از کشورهای دیگر نظیر امارات و ترکیه وارد میشود،
نگرانی جدی کشــور را تهدید نمیکند .در واردات
روغن ســویای مورد نیاز هم ،بهدلیل وابستهنبودن
کشور به روسیه و اوکراین ،چالش مستقیمی از این
محل متوجه ایران نیست.

مشکل سازد .بر همین مبنا این نهاد پژوهشی هشدار
میدهد؛ شرایط فعلی را باید بهعنوان یک زنگ خطر
جدی درنظر گرفت .ضرورت دارد دولت به ســبد
مصرفی اقشار آســیبپذیر جامعه و بهبود معیشت
آنها توجه ویژه داشته باشد و با بسیج تمام توان خود
نسبت به تامین معیشــت خانوارها و امنیت غذایی
مردم بهویژه اقشار آسیبپذیر گام بردارد.
گزارش جهانی

سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)
گزارش داده ،روسیه بزرگترین صادرکننده گندم
جهان و اوکراین پنجمین صادرکننده این محصول
به شمار میرود و این دو کشور در مجموع 19درصد
عرضه جو14 ،درصد عرضــه گندم و 4درصد عرضه
ذرت جهان را بهخود اختصاص داده و در مجموع بیش
از یکسوم صادرات جهانی غالت را تشکیل میدهند
و 52درصد از بازار صادرات روغن آفتابگردان دنیا در
اختیار این دو کشور است .افزون بر اینکه اصلیترین
تولیدکننده کود دنیا هم روسیه است.
وضعیت زرد گندم

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با استناد
به دادههای وزارت کشاورزی آمریکا میگوید :میزان
واردات گندم ایران از ســال 2018بــه بعد روندی
صعودی داشته و در سال 2020میالدی به 7میلیون
تن رســیده که 18درصد بیشتر از سال 2020بوده

گندم

طبق ایــن گــزارش ،واردات جو از ســوی ایران با
یک روند کاهشی از ســال 2018به بعد به بیش از
2.6میلیون تن در ســال 2021رســیده و تا پایان

297074
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ذرت

80340
شکر

1826638

3367

350865

276541

روغن خام

درصد رشد
-44.6
-52.0
-83.3
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10.0
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سويا

77469

195331

توصیه سیاستی

سال
2015
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2021

وضع جو و ذرت

آخرین موجودی کاالهای اساسی در گمرک تا 26اردیبهشت 1401به تن

این گزارش میافزاید :هرچند ممکن اســت ایران
در واردات برخی از اقالم اساسی بهصورت مستقیم
به اوکراین و روســیه وابسته نباشــد ،اما سیاست
ذخیرهسازی مواد غذایی در دیگر کشورها ،بهدلیل
نگرانی از امنیت غذایی ناشــی از جنــگ اوکراین،
میتواند واردات کاالهای اساسی برای ایران را دچار
گندم
2500
1200
200
180
2000
2200
7000

است .این جهش واردات گندم بهدلیل کاهش تولید
در نتیجه کاهش بارندگیها و وقوع خشکسالی بوده
زیرا میزان تولید گندم ایــران از 15میلیون تن در
سال 2020با کاهشی 30درصدی مواجه شده و به
12میلیون تن در سال 2021رسیده 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 سال 2013به اینسو صعود کرده که نشاندهنده
تشدید نگرانی جهانی از امنیت غذایی پس از بحران
کرونا و البته جنگ در اوکراین است.
گمرک ایــران میگویــد؛ از کل گندم وارد شــده
به کشور در ســال گذشــته30 ،درصد از روسیه،
15.6درصد از عراق14 ،درصد از امارات8.6 ،درصد
از انگلیــس7.5 ،درصــد از هلنــد و 5.8درصد از
هنگکنگ بوده و سهم دیگر کشورها فقط 15درصد
بوده اســت .بازوی تحقیقاتی وزارت صمت هشدار
داده ،بهدلیل وابستگی باالی واردات گندم ایران به
روسیه ،ادامه جنگ با اوکراین میتواند مسیر واردات
گندم ایران را با دستاندازهای متعدد مواجه سازد.
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دانههای روغنی

میزان واردات کاالهای اساسی به کشور از  2015تا  2021به هزار تن
درصد رشد
روغن آفتابگردان
درصد رشد
72
406
-22.7
15.3
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-29.4
11.3
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166.7
11.9
583
-3.1
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-12.5
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بهمن سال گذشــته 3میلیون تن جو وارد شده که
28.8درصد از امــارات14.9 ،درصــد از انگلیس،
13.5درصد از ترکیه10.1 ،درصد از عراق8.8 ،درصد
از هلند و 7.1درصد از روســیه بوده و عمان ،آلمان،
قزاقســتان ،ایتالیا و ســوئیس از دیگر کشورهای
تامینکننده جو به ایــران بودهاند در نتیجه در این
حوزه خطری متوجه ایران نخواهد بود.
براساس این گزارش ،واردات ذرت هم در سالهای
اخیر همواره روند رشد داشــته و میزان واردات در
سال 2021به 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
میگوید :از آنجا که عمــده واردات ذرت از امارات،
عراق و ترکیه صورت میگیرد ،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 بهسمت ذخیرهســازی یا کاهش صادرات
حرکت کنند.
چشمانداز بازار روغن

بازوی تحقیقاتی وزارت صمت میگوید :روند واردات
روغن آفتابگردان در ســالهای اخیر افزایشی بوده
و در ســال 2021ایران 700هزار تن واردات داشته
که نسبت به ســال قبل آن اندکی کاهش را نشان
میدهد .گمرک ایــران هم گزارش داده؛ روســیه
و اوکراین 21درصــد ،ترکیه 27درصــد و امارات
22درصد روغن آفتابگردان کشور را در سال گذشته
تامین کردهاند که تشدید بحران بین مسکو و کییف،
میتواند 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 آرژانتین22 ،درصد سهم
سوئیس11 ،درصد ســهم ترکیه و 10درصد سهم
برزیل بوده و ایران از این حیث به کشورهای روسیه و
اوکراین وابستگی مستقیم ندارد.
درصد رشد
8.2
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5.9
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روغن سویا
299
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دیروز با حضور ویدئوکنفرانسی رئیسجمهور ،عملیات اجرایی
۱۰۰هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید آغاز شد.
سیدابراهیم رئیسی در جریان این برنامه نسبت به روند اجرای
پروژه در  ۹ماه گذشته انتقاد کرد.
به گزارش همشهری ،دولت در قانون جهش تولید مسکن مکلف
شده است از سال  1400برای احداث 4میلیون واحد مسکونی در
4سال برنامهریزی کند و بر همین اساس مقرر بود از میانه سال
 ،1400نهضت ملی مسکن آغاز شود .حتی وزیر راه و شهرسازی
در آن زمان وعده داد دولت ساخت کل 4میلیون واحد مسکونی
را در سالهای  1400و  1401آغاز 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 ،رئیسجمهوري در نشســت دیروز ،با بیان
توصیههایی در خصوص وظایف دســتگاههای مرتبط با پروژه
نهضت ملی مسکن گفت :برای من ب ه هیچوجه قابلقبول نیست
که  ۹ماه از دولت بگذرد و بعضی از ادارات و سازمانها 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 بحثها
برای  4،3ماه اول است؛ نه اآلن .رئیسی با قبول عقبماندگی در
نهضت خانهسازی ،تأکید کرد :اگر بعضاً میگوییم که دولتهای
گذشته آنچنانکه باید وظایف خود را انجام ندادهاند ،این سؤال
اآلن نسبت به خود ما هم مطرح اســت که آیا ظرف این مدت
آنچنانکه باید کارها پیش رفته یا نه؟
رئیسجمهوري با تأکید بر لزوم پیگیری مسائل مربوط به مسکن،
از اســتانداران ،بانکها ،بانک مرکزی و ســازمانهای مسئول
خواست که طرح نهضت ملی مســکن را بهعنوان یک موضوع
دارای اولویت تلقی کنند؛ زيرا سهم هزینه مسکن در سبد خانوار
 ۴۰تا  ۵۰درصد است و این یعنی مشکل جدی برای خانوادهها
که باید از پیش پای مردم برداشته شود.

یادداشت

سیدمرتضی موتورچی؛ رئیس مرکز روابطعمومی و
اطالعرسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مخاطب بیحوصله نباشیم
از نزدیک به ۲دهه پیــش ،فضای مجازی
چنان با زندگی بشــر آمیخته شده است
که دیگر بهســختی میتــوان پیش از آن
را بهخاطــر آورد .امــروز تکنولوژیهای
ارتباطاتی چتری بر سر ما گســترده که گاه بدون آنها احساس
گمشدگی داریم .حاال این ما هستیم و داالن بلند فضای مجازی
که به هر صورت درون آن در حرکتیم؛ اما همانگونه که زیر چتر
تکنولوژیهای ارتباطاتی روزها را به شــب و شــبها را ب ه روز
میرسانیم باید مراقب باشــیم که آفتاب حقیقت زیر چتر هر
آنچه تکنولوژیهای ارتباطی بهدنبــال تزریق آن به ذهنهای
ماست ،پنهان نشود .امروز ،روز جهانی ارتباطات و روابطعمومی
است .ارتباطات انسانی به همان اندازه که میتواند پیچیده باشد،
میتواند ساده هم باشد و این درست زمانی اتفاق میافتد که باید
تابلوها را دنبال کنیم .پیگیر عالمت باشــیم .تابلوها در گذشته
در گوشه و کنار خیابانها با نظم و ترتیب ما را به مسیر درست
میرساندند و امروز عالئم نهفته در متونند .امروز مخاطبان فضای
مجازی ،بازیگــران و بازیگردانان تکنولوژیهــای ارتباطی از
بیحوصلگی مخاطب آگاهند و این فرصت مناسبی است برای
تزریق هر آنچه میخواهند مخاطب را به باور برساند.
مخاطب هوشمند کیست؟

t e l e g r a m

همشهری را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید

i n st a g r a m

hamshahrinewspaper @hamshahrinews

t w i t t e r

@hamshahrinews

مخاطب هوشــمند ،مخاطب محقق است .مخاطبی که در پی
تابلوها و عالئم میگردد .دامها را میشناسد .شایعه را از حقیقت
تشخیص میدهد .در این میان نقش روابطعمومی پویا در عصر
انفجار اطالعات پیچیدهتر از گذشته اســت .روابطعمومیها
نمیتوانند نسبت به آنچه در لحظه رخ میدهد بیتفاوت باشند.
ذائقه و نیاز مخاطب امروزی تغییر کرده است و روابطعمومیها
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 یککالم اطالعرســانی درست و ســالم تالش کنند .در
مجموعههای بزرگتری که با مردم سر و کار دارند همین مردم
و دقیقا تمام مردم مخاطبان اصلی روابطعمومیها بهشــمار
میروند .برنامهریزی برای تمام مخاطبانی که شــیوه دریافت
اطالعات آنان متحول شــده نیازمند خالقیت و نوآوری است.
نمیشود در جایی که مخاطب نیازمند دریافت خبر درست است
او را به حال خود رها کرد.
رهاکردن مخاطب در اقیانوســی از اطالعات متضاد در نهایت
به جایگاه مجموعه هدف و مخاطب آسیب میرساند .بنابراین
روابطعمومیها باید با احترام به مخاطبــان ،صبوری ،آرامش
و در کمترین زمان ممکن مخاطب را با اطالعرســانی درست،
شفاف و منطقی قانع کنند .روابطعمومیها باید با گرهگشایی
از ســؤاالت ذهنی بهترین و امنترین 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
روابطعمومیهای امروزی ،باید توجه داشت که روابطعمومیهای
موفق آنهایی هستند که از فرصتهای تکنولوژیهای ارتباطاتی
بیشترین بهره را کسب کردهاند.
امروز رابطه جدانشــدنیای میان روابطعمومی و فضای مجازی
بهوجود آمده اســت .دشوارترين و شــاید حساسترین وظیفه
روابطعمومیها نیز در ســالهای زیســت فضــای مجازی در
بستر همین فضا بوده اســت .آنجا که پیامرسانهای باحوصله،
دمدستیترین اطالعات را برای مخاطب بیحوصله ،آنگونه که
دوســت دارند تدارک دیدهاند و مخاطب بیحوصله با هیجان،
دمدستیترین تولیدات را بهعنوان تولیدی ناب و دستاول پذیرفته
است .بله! کار روابطعمومیها در چنین فضایی و در شرایط اضطرار
اطالعرسانی را میتوان گاه همســنگ با فعالیت کادر درمان در
بخشهای اورژانس دانست .باشد که بهزودی زود مخاطب آگاه
فضای مجازی با انتخاب و پذیرش اطالعات درســت تابلوها را
نيز درســت دنبال کند .فضای مجازی خوب است بهشرط آنکه
درباره آن بیاموزیم و درست هم بیاموزیم .در روزی که جهانیان
روز ارتباطات نامیدهاند خوب است چند تصمیم مهم بگیریم؛ اول
اینکه مخاطب بیهوش و بیحوصله فضای مجازی نباشیم .دوم
اینکهدربنبستهایفکریتنهابهفضایمجازیاکتفانکنیم.باید
تابلوها را در حقیقت جستوجو کرد .تصمیمهای زیادی میشود
دراینباره گرفت که باید بسیار به آن اندیشید.
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نقلقول

میز خبر

سرطان روده بزرگ
سومین سرطان شایع در کشور

ت اعزام بیماران به حج
محدودی 
معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل
احمر از آغاز معاینات پزشکی حجاج در برخی استانها 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 نمیشوند؟ به
ایسنا گفت«:معاینات شامل احراز شرایط جسمی و روحی و
روانی حجاج است که بتوانند حجشان را بدون مشکل و بدون
وجود بیماری انجام دهند .در عین حال امسال بهدلیل بحث
کرونا یکسری مسائل را درنظر گرفتیم .در عین حال سعودیها
هم بحث محدودیت سن را اعالم کرده بودند که براساس آن
افراد باالی ۶۵سال به حج امسال اعزام نمیشوند .در عین حال
باتوجه به ماهیت بیماری کرونــا ،بیماریهای زمینهای را که
ممکن است منجر بهاحتمال بیشتر ابتال به کرونا در افراد شود یا
باعث شود که درصورت ابتالی فرد به کرونا ،بیماری بهصورت
پیشرونده و ناتوانکننده باشــد ،ترجیحا ســعی کردیم که
بهعنوان محدودیتهای امسال مطرح کنیم و مقداری معاینات
سفت و سختتر و با دقت بیشتر انجام شود .همچنین زائرانی
که داروهای تضعیفکننده سیستم ایمنی را مصرف میکنند یا
بیماریهای زمینهای پیشرفته مانند دیابت ،عفونتهای کلیوی
پیشرفته ،بیماری قلبی پیشرفته یا فشار خون کنترل نشده و...
دارند ،قاعدتا از فهرســت زائران اعزامی امسال به حج ،حذف
میشوند .زیرا بهدلیل شرایط جسمانیشان نگرانیم که در آنجا
دچار مشکل شوند».
او درباره شــرایط عربستان برای واکسیناســیون علیه کرونا
و تعییــن تکلیف حجاجی که واکســنهایی را که در ســبد
واکسنهای مورد تأیید عربستان نیستند ،تزریق کردهاند ،هم
گفت«:عربستان سبد واکسنی را بهعنوان واکسنهای کرونای
مورد تأیید اعالم کرده اســت و برخی از این واکسنها مانند
سینوفارم ،آسترازنکا و اسپوتنیک در سبد واکسیناسیون کشور
ما هم قرار دارند .کسانی که این 3واکسن را در کشور ما تزریق
کردند و حداقل 2دوز را تزریق کرده باشند ،طبق دستورالعمل
سعودیها مشکلی برای اعزام ندارند ».بهگفته او ،در عین حال
کسانیکه واکسن کرونا به جز این واکسنها را تزریق کردهاند،
با توجه به مذاکراتی که با وزارت بهداشــت انجام شد ،معاون
بهداشت وزارت بهداشت ،به تمام دانشگاههای علوم پزشکی
دستورالعملی را ابالغ کرد که همه افرادی که متقاضی سفرهای
بینالمللی هستند و واکسنهای 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 بهطور
قانونی مشکلی نداشته باشــند و در عین حال کارت واکسن
بینالمللی را هم دریافت کنند .بنابراین به زائرانی که واکسنی
جز این سه واکسن تزریق کردهاند ،توصیه میشود در این هفته
تزریق اول واکسن ســینوفارم را انجام دهند .باتوجه به فاصله
حدود 4هفتهای که باید با تزریق دوز دوم داشته باشند ،قبل از
اعزام به حج زمان دوز دومشان بوده و دوز دوم را هم تزریق کرده
و بدون مشکل اعزام میشوند.
او ادامه داد «:در عین حال افرادی که تاکنون یک دوز واکسن
آســترازنکا را تزریق کردهاند ،باتوجه به اینکه هماکنون این
واکسن در سبد واکسیناسیون کشور موجود است ،به راحتی
میتواننــد 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 «:سفارشگذاری واکسن
مننژیت هم به تعداد حجاج انجام شــد و کارهــای اداری و
هماهنگیهای خرید آن انجام شده و در حال بارگیری و انتقال
به کشور است .فکر میکنیم تا پایان هفته آینده واکسن مننژیت
هم در اســتانها باتوجه به ترکیب و توزیع زائران در استانها
توزیع شود و قابلیت تزریق داشته باشد».

حمیدطریفی حسینی
رئیس آموزش و پرورش استثنایی
کشور
اتا قهــای درس تربیتبدنــی ویــژه
دانشآمــوزان اســتثنایی در مهرمــاه
افتتاح میشود .برای ۱۳مدرسه سال
گذشته ابالغ اعتبار ۳۰۰میلیون ریالی
انجام شده و برای ۲۲مدرسه نیز ابالغ
اعتبــار بــرای ســالجاری انجــام شــده
است /.ایرنا

ایران در چالش رشد جمعیت

عکس :همشهری /محمدعباسنژاد

براســاس اعالم رئیس انجمن گوارش و کبــد ایران ،ابتال به
سرطان روده بهدلیل مصرف زیاد فست فودها در ایران و سایر
کشورها رو به افزایش است ،بهطوریکه ساالنه ۲میلیون نفر
به این بیماری مبتال میشــوند .فرهاد زمانی که در نشست
خبری هفته جهانی ســامت گوارش صحبت میکرد ،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 بهموقع
میتواند از روند پیشرفت بیماری بکاهد».
بهگفته او ،مردم بهویژه افراد در گروه ســنی باالی ۵۰سال
میتوانند بــا مراجعه به مراکــز درمانی بهصــورت 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 میتوان 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 آلطه ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در این
نشست ،درباره میزان ابتال به سرطان روده بزرگ توضیح داد.
بهگفته او ،از هر ۲۳نفر ،یک نفر از مردان و از هر ۲۵نفر ،یک
نفر از زنان در دنیا به سرطان روده بزرگ مبتال میشوند .البته
این بیماری با مصرف غذاهای سالم و فعالیت بدنی ۹۰درصد
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 ».بهگفته
او ،این سرطان اگر در مراحل اولیه و زود تشخیص داده شود،
قابل درمان اســت و بروز آن بهدلیل ایجاد پولیپ که ضایعه
پیش ســرطانی اســت «:تمام افراد جامعه در معرض خطر
ابتال به این سرطان هستند و غربالگری باالی ۵۰سال به همه
توصیه میشود ».براساس اعالم او ،درد شکم ،خون در مدفوع،
کمخونی ،کاهش سریع وزن از عالئم این بیماری بوده و باید
به پزشک برای تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ مراجعه
شود«:بزرگترین عامل خطر قابل تغییر برای ایجاد سرطان
روده بزرگ عدمانجام غربالگری است و در کشورمان مراکز
درمانی این غربالگری را بهصورت رایگان انجام میدهند».

حمید سجادی
وزیر ورزش و جوانان
در ســا لهای  ۹۵و  ۹۶شــاهد کاهــش
 ۴۰هــزار تولــد و در ســال  ٩٧نیــز جمعیــت
کشور با کاهش 120هزار تولد مواجه بودیم
که یکــی از مهمتریــن گزارشهــای موالید
منفی در طول تاریخ کشور به شمار میرود.
باتوجــه بــه نــرخ بــاروری و رونــد کاهشــی
ســالهای اخیــر احتمــال تجربــه نرخهای
رشد منفی هم وجود دارد / .ایرانا

عبدالرسول پورعباس
رئیس سازمان سنجش کشور
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال۱۴۰۱
در روزهــای چهارشــنبه ،پنجشــنبه و جمعه
 29 ،28و  30اردیبهشت ماه برگزار میشود.
تاکنون بیش از 520هزار داوطلب با مراجعه
به درگاه اطالعرسانی سازمان سنجش کارت
ورود به جلسه آزمون را دریافت کردند .بهتر
است داوطلبان هر چه سریعتر برای دریافت
کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به فرزندآوری خانوادهها کمک میکند

گزارش

زهرا رستگارمقدم
روزنامهنگار

در هفته جمعیت ،مسئوالن و متولیان این حوزه تالش
میکنند مردم را نســبت به موضوع افزایش جمعیت
و فرزندآوری آگاهتر کنند .بــا توجه به اینکه جمعیت
ایران به سالمندی نزدیک شــده ،یکی از نگرانیهایی
که در اینباره رصد میشود و درباره آن اقداماتی صورت
گرفته ناباروری و حمایت از مادران باردار است .در قانون
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ،درباره حمایتهای
دوران بارداری و شیردهی قوانینی درنظر گرفته شده
که شامل پوشش بیمهای آزمایشهای مادر و جنین
براساس ضوابط قانونی ،ارتقای مهارتهای مامایی کشور
و افزایش تعداد ماماها به ازای هر دو مادر در حال زایمان
یک ماما میشود .اما مادران باردار چه تسهیالتی دریافت
میکنند و چرا نباید نگران هزینههای دوره بارداری و
شیردهی باشند؟
از زایمان رایگان تا درمان ناباروری

بیش از ۳میلیون و  ۲۰۰زوج نابارور در کشــور حضور
دارند .رئیــس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشــت
گفته است هماکنون هزینههای درمان ناباروری تحت
پوشش بیمه قرار گرفت ه و بیمه سالمت بهطور کامل این
پوشش را ایجاد میکند .صابر جباری میگوید« :تسهیل
خدمات زایمان از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت در
حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است ».او با
بیان اینکه در عین حال زایمان طبیعی رایگان است،
اضافه میکند :پیشگیری و درمان ناباروری از موضوعات
مورد توجه وزارت بهداشت است .هماکنون هزینههای
درمان ناباروری تحت پوشــش بیمه قرار گرفت ه است.
همچنین بهزودی بیمه تامیــن اجتماعی هزینههای
درمان ناباروری را تحت پوشش بیمه قرار میدهد.
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 بیماریهای مختلف مرتبط با ناباروری در

سنین پایینتر تشخیص داده شوند .وزارت بهداشت
مراکز درمان ناباروری سطح 2را برای کل کشور طراحی
میکند .البته میتوانیم در مســیر درمان ناباروری در
کنار طب مــدرن از روشهای طب ایرانــی هم بهره
ببریم .جباری با بیان اینکه بخش عمدهای از کســانی
که با مشکل ناباروری درگیرند ،برای درمان به اقدامات
گرانقیمت نیاز ندارند ،ادامه داد :مراکز خصوصی درمان
ناباروری در کشور با سازمانهای بیمهگر قرارداد ندارند.
در این زمینه وزارت بهداشــت قصد دارد زمینه عقد
قرارداد میان مراکز خصوصی درمان ناباروری و بیمهها
را فراهم کند .باید توجه کرد ارزانسازی 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 بیمهای را در
دوران بارداری ،شیردهی و همچنین کودکان را تا پایان
5سالگی تحت پوشــش خدمات درمان پایه بیمهای
براساس آزمون وسع قرار دهد؛ از اینرو 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
بینالمللی و علمی نیز انجام خواهد شد .بهعبارتی اصالح
روشهای غربالگری و استانداردسازی مقادیر مثبت و
منفی کاذب نتایج آزمایشها و در اختیار مادر گذاشتن
قانون راهنمای حفظ و مراقبت از جنین با توزیع در همه
مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت و ارتقای کیفیت
مراقبتهای بارداری و زایمان طبیعی با راهاندازی پرونده
الکترونیکیکپارچهازجملهقوانیندرنظرگرفتهشدهدر
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
ناامیدنشویم

این امکانات در حالی ایجاد میشود که جامعهشناسان
معتقدند سیاستهای حمایتی از باروری در حد  ۰.۲یا
 ۰.۳در کشورهای دیگر مؤثر بوده است؛ چون مشکل

این امر در کشورهای دیگر فرهنگی است .تجربه دیگر
کشورها نشان میدهد ،مشوقهای مالی منظم اثرات
اندک ،اما سریع و مثبتی بر باروری دورهای داشتهاست.
ایران از سال 1345تا 1365با افزایش جمعیت روبهرو
ن گذار اول جمعیتی از آن یاد میکنند.
بود که بهعنوا 
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 ویژگیهای اجتماعی و
اقتصادی زنان بوده اســت .از آنجایی که جمعیت یک
مسئله امنیتی برای جهان اســت ،معموال دولتها از
سیاســتهای حمایتی برای کنترل و رشد جمعیت
استفاده میکنند.
شهال کاظمپور ،جمعیتشناس درباره قانون حمایت
از خانواده و جوانی جمعیت و بستههای حمایتی برای
مادران باردار و شیرده میگوید« :معموال طرح ،بسته
و قوانینی از این دست برای افراد جنبه رفاهی خواهد
داشت .با وجود اینکه با چنین برنامههایی موافق هستم،
اما باید دید چقدر چنین قوانینی اجرایی خواهد شد و چه
بودجهای برای آن درنظر گرفته شده است .از سویی باید
چنین قوانینی تداوم داشته باشد ».این کارشناس درباره
اینکه چنین طرحهایی بیــش از ترغیبکننده بودن،
منافع پس از این تصمیم را پوشش میدهد ،میگوید:
«بیشتر زنانی میتوانند از این طرح استفاده کنند که
مراحل ابتدایی را گذراندهاند ،اما اینکه چنین قوانینی
ترغیبکننده باشد ،کمی باید صبر کرد و منتظر نتیجه
آن بود .از سویی حاال کمی دیر شده است و ما با پیری
جمعیت روبهروییم .در هر طرح ممکن است اثربخشی
ضعیفتر از آن چیزی باشد که برنامهریزی شده است.
در این مرحله نیز نباید برنامه را شکستخورده درنظر
گرفت و آن را حذف کرد ،بلکه بایــد در عین تداوم به
تحقیق در اینباره پرداخت و سیاستهای تکمیلی برای
آن درنظر گرفت و مشکالت خانوادههایی را که تمایلی به
فرزندآوری ندارند ،بررسی کرد».
مطالعات چه خألهایی را رصد کرده است؟

دفتر مطالعات آمــوزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی در گزارشی رفتارهای ایرانیها

را در فرزندآوری بررسی کرده اســت .در این گزارش
آمده اســت تفاوت قابل توجه نرخ باروری کل با نرخ
باروری زناشویی نشان میدهد 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 میتوان انتظار داشت نرخ باروری هم افزایش
پیدا کند؛ چراکه در محاسبه میزان باروری کل ،تعداد
موالید را به کل جمعیت زنان  49ـ15ساله چه مجرد
و چه متأهل درنظر میگیرند و بر این اساس متوسط
نرخ باروری برای سال  ۱.۵ ،۱۳۹۹بهدست میآید ،اما
اگر تعداد موالید را نسبت به جمعیت زنان ازدواج کرده
 49ـ15ســاله درنظر بگیریم ،میزان باروری زناشویی
حاصل شــده و نرخ باروری زناشویی ۲.۴فرزند 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
۱۱استان از  ۳۱استان بیش از ۲.۵فرزند احصا شده که
نشاندهنده کمفرزندی زوجین بالفعل است.
در بخش دیگری از گزارش آمده فقدان دادههای ملی
درباره تفاوت رفتارهای بــاروری در گروههای مختلف
شغلی ،تحصیلی ،وضعیت اقتصادی خانوار ،فاصله ازدواج
و فرزندآوری با توجه به مرتبه فرزند ،تفاوت فاصله تولد
بین فرزندان و تحلیل چرایی تفاوتهای نرخ باروری در
مناطق مختلف کشور و گروههای مختلف اجتماعی از
چالشهای جدی و در تحلیل رفتارهای باروری است.
بهعبارت دیگر دادههای آماری در حوزه تفاوت رفتارهای
باروری به کلیات یا امور کلیشهای اکتفا کرده و همه ابعاد
رفتارهای فرزندآوری گروههای مختلف اجتماعی مورد
بررسی کارشناسان قرار نگرفته است.
با توجه به رفتارهای بــاروری ایرانیان میتوان گفت با
توجه به در اکثریت بودن خانوادههای دارای 2فرزند و
تک فرزند در کشور ،سیاستهای مشوق فرزندآوری باید
بهنحوی تنظیم شود که همه خانوادهها بهرهمند شوند،
اما بهصورت پلکانی اعمال شــود؛ بهنحوی که در عین
بهرهمندی همه خانوادهها از مشوقهای فرزندآوری،
سیاستگذاریها باید بهگونهای باشد که از خانوادههای
دارای3فرزند و بیشتر حمایت بیشتری صورت گیرد.

توانبخشی یا از کارافتادگی؛ مسئله این است

با افزایش هزینههای خدمات توانبخشی در کشور ،بیمههای پایه همچنان زیر بار پوشش این هزینهها نمیروند
مرضیه موسوی

زاویه دید روزنامهنگار

افزایش هزینه تجهیزات توانبخشی ،این روزها هم بخشهای مددکاری
این مراکز و هم خانوادههای نیازمند دریافت این خدمات را با مشــکل
روبهرو کرده اســت .این درحالی اســت که با وجود درخواست چندباره
بهزیســتی و هاللاحمر ،بیمههای پایه هزینه خدمات توانبخشــی را
پوشش نمیدهند.
اغلب دریافتکنندگان 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 خانوادههای دریافتکننده این خدمات با مشکل
تامین هزینههای توانبخشی مواجه شوند« .علی میرشجاعی» یکی از این
افراد است که برای دومین بار در 2سال گذشته برای دریافت پروتز پا به مرکز
جامع توانبخشی هالل احمر در تهران مراجعه کرده است .او میگوید« :تنها
برای یک پروتز پا برای فرزندم بیش از17میلیون تومان هزینه کردهام .آن هم
پروتزی که تنها جای پای قطع شده را پر میکند و حرکتی نیست .با توجه به
اینکه فرزندم در سن رشد است ،میدانم که به زودی این پروتز هم کوچک
میشود و باید کمتر از یک سال دیگر آن را تعویض کنم».
او گرانی هزینههای توانبخشــی را عاملی بازدارنده برای دریافت خدمات
توانبخشی از ســوی خانوادههایی میداند که با مشکالت اقتصادی روبهرو
هستند« :اگر من این پروتز را از دیگر مراکز توانبخشی دریافت میکردم باید
هزینهای چند برابر بیشتر از هاللاحمر پرداخت میکردم .با این حال پرداخت
17میلیون در سال برای یک پروتز هم برای من چندان ساده نیست».

هزینههایی که اعتبارات را میخورند

تجهیزات و خدمات توانبخشی در حالی در کشــور با هزینههای باال ارائه
میشــوند که تنها توســط کلینیکهای بخش خصوصی به دست مردم
میرسند .البته هاللاحمر تنها مرکز غیرانتفاعی دارای خدمات توانبخشی
است که بیش از 196واحد توانبخشی در سراسر کشور دایر کرده است .این
خدمات تحت پوشش هیچ بیمه پایهای در کشور نیستند و دریافتکنندگان
این خدمات باید هزینهها را به صورت آزاد حساب کنند .البته مراکز مددکاری
نهادهای مختلفی از جمله بهزیستی در تامین این هزینهها به افراد تحت
پوشش خود کمک میکند .رامین رضایی ،سرپرست دفتر امور توانبخشی
روزانه و توانبخشی پزشکی سازمان بهزیستی کشور میگوید« :بهزیستی
برای تامین بهموقع وسایل توانبخشی با کیفیت ،دچار مشکل است و با توجه
به اینکه هر روز به جمعیت هدف نیازمند اضافه میشود ،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 میدهد و
میگوید« :تالش میکنیم با توجه به تولید داخلی تجهیزات ،این وسایل
تامین شود».
بیمه ازکارافتادگی

بیمههای پایه در اغلب کشــورهای دنیا ،حتی کشورهای در حال توسعه،
خدمات توانبخشی را تحت پوشش خود قرار میدهند تا افرادی که به دریافت
این خدمات نیاز دارند بتوانند آن را به راحتی دریافت کنند .با این حال در ایران
اینبیمههاهنوززیربارتامینبخشیازهزینههایتوانبخشینرفتهاند .پیمان
پیشگاهی ،مدیرکل توانبخشی هاللاحمر در این باره میگوید« :در اغلب
کشورها سیاستهای درمانی بر این است که افراد به وسایل و تجهیزات و
خدمات توانبخشی دسترسی آسانی داشته باشند و کسی به دلیل هزینههای

باالی این خدمات ،خان هنشین نشود .چراکه زمینههای بازگشت این افراد
به زندگی عادی و امکان اشتغال و تحصیل آنها را فراهم میکند؛ با این کار
بیمهها هم از پرداخت هزینههای درمانی در زمان طوالنی معاف میشوند.
اما در ایران بیمههای پایه حاضر هستند هزینههای 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 هاللاحمر و
همچنین سازمان بهزیستی بارها برای پوشش بیمهای خدمات توانبخشی
درخواستهایی به شبکه سیاستگذاری بیمهها ارائه کردهاند اما این تالشها
تاکنون بینتیجه بود.
کمشدن سهم مشارکتها

توانبخشی هاللاحمر ایران با سابقه 60سالهاش در ارائه خدمات ارتوپدی
فنی ،اولین مرکز ارائه دهنده این خدمات به صورت تخصصی در خاورمیانه
است .این مرکز در سال 1345از 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 دورههای 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
سالهایگذشتهخدماتارتوپدیفنیوتوانبخشیراتحتپوششبیمههای
پایه قرار دادهاند تا شرایط حداقلیای برای بیرون آمدن افراد دچار معلولیت از
خانه ایجاد کنند .پیشگاهی میگوید «:اغلب توانخواهان در حوادث رانندگی
با خودروهای ارزان و کمکیفیت یا در محیطهای کاری صنعتی ،ساختمانی
و فنی دچار حادثه میشوند و دست یا پای خود را از دست میدهند .بنابراین
بیشتر آنها از اقشار کمبرخوردار جامعه هستند و پشتوانه مالی الزم را برای
دریافت پروتز و لوازم کمک حرکتی ندارند».

خبر
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 دانشآمــوزان واکنش
نشــان داد .مجتبی هاشــمی به ایلنا گفت«:ما
مجموعــه اقداماتی بــرای این شــرایط انجام
دادهایــم و توصیههای کلی هم توســط مراجع
ذیربط به همکاران در ســطح کشــور داده شده
است ،بهخصوص برای امســال که شرایط بعد از
2ســال وقفه در آموزش حضوری و کامل ،خاص
است ».او ادامه داد« :دانشآموزان ما از نظر مسائل
اجتماعی الزمالتوجه هستند و باید بیشتر روی
اجرای شیوه نامهها دقت نظر شــود و به مسائل
روانی و اجتماعــی دانشآموزان توجه داشــته
باشیم تا امسال را دقیقتر پشــت سر بگذاریم و
بتوانیم ســال آینده را با آمادگی بیشتری شروع
کنیم ».بهگفته هاشــمی ،این حد از اتفاقات در
بیش از ۱۰۵هزار مدرســه درصد کمی را بهخود
اختصاص میدهد «:ما مراجعــی را برای مردم
درنظر گرفتهایم که هم در ادارات مناطق ،هم در
سطح استانها 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.irهم درنظر گرفته شــده
و اولیا میتوانند آنجــا دغدغههای خود را مطرح
کنند و مطمئن باشند که حتما پیگیری میشود».

عدد خبر

235
هزار

10

هزار

3.5
درصد

12تا 18
ماهگی

99

درصد

منبع :ایسنا
غیرایرانــی در گروه ســنی 9تا 30ســال
در هفتههای اخیر در کشــور ،واکسن
ســرخک دریافــت کرد هانــد و حــاال
بیماری تحت کنترل است.

مــورد ابتــا بــه ســرخک قبــل از ســال
 ،81گزارش میشــد که امــروز در میان
ایرانیان این بیماری مشاهده نمیشود
و موارد شناســایی شــده در هفتههای
اخیر مربوط به غیرایرانیها بوده است.

از جمعیت کشــور قبل از ســال  ،70به
بیماری هپاتیت «بی» مبتال میشدند
که اکنــون این عــدد به زیــر یکدرصد
رسیده است.
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.
از کودکان در کشــور در برابر ســرخک
واکســینه شــدهاند ،براســاس اعــام
ســازمان جهانــی بهداشــت پوشــش
بــاالی 95درصــد واکسیناســیون
قابلقبول است.
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

فرهنگسازی برای ترک سیگار فراموش شده است

فرهنگسازی در ترک سیگارمحدود به ایام خاصی نیست و باید
در همه ایام سال مستمر ادامه یابد .برهیچکس پوشیده نیست
مصرف ســیگار در وهله اول بهخود فرد و سپس به خانواده و
ســرانجام به اطرافیان در جامعه ضرر میرساند و با توجه به
زندگیهای اغلب آپارتمانی باعث آزار ساکنان و ترددکنندگان
در فضاهای سرپوشیده میشود.
پیرمحمودی از تهران

فیش پرداختشده شرکت ماکارونی را رسانهای کنند

اینکه شــرکت بزرگ تولیدکننده ماکارونی جریمه شــده
است بسیار امیدبخش است .اما وقتی بهتر میشود 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 جیبهای مردم بازنمیگردد اما برخورد با متخلفان باید
همین گونه قاطعانه و شفاف باشد.
رسولی از قاسم آباد مشهد

بیمههای پایه پول برخی انواع سونوگرافی را نمیپردازند

به تازگی بیمههای پایه پول برخی سونوگرافیهای مخصوص
بانوان را فقط درصورت متاهل بــودن میپردازند .تکلیف زنان
مطلقه یا همسر فوت شده برای دریافت این خدمات چیست؟
رضاپور از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک

ایستگاهمترویترمینالجنوبمسیرمخصوصدوچرخهندارد

ایســتگاه متروی ترمینال جنوب مسیر شــیبدار برای تردد
دوچرخه ندارد ،اغلب اوقات آسانسورها خراب است و پلههای
ایستگاه هم بلند و بسیار است .جا دارد در این ایستگاه پرتردد
مسیرهای شیبدار در دو مســیر به سمت تجریش و به سمت
کهریزک ویــژه دوچرخهســواران ایجاد کنند تــا دعای خیر
ورزشکاران و دوچرخهسواران 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
میرســد و چای ایرانی یک دالر صادر میشــود .همان چای
چه بسا فرآوری شــده و چند برابر قیمت به کشور بازمیگردد.
درحالیکه چای ایرانی از باکیفیتترین چایهای دنیاست .با
توصیهها 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؟
ت وزرای محترم کشــاورزی و صمت به این مسئله
شایسته اس 
رسیدگی قاطع کنند که در شرایط جنگ اقتصادی ،ارز از کشور
خارج نشود.
ساطع از کاشان

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

حقوق معوقه کارگران شهرداری رودبار را بدهند

کارگران شهرداری رودبار حقوق معوقه خود را که مربوط به 4ماه
اول سال 1400است هنوز نگرفتهاند 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 زبالهها و آلودگی مواجه شدیم تا
جاییکه ترجیح دادیم زیاد در پارک نمانیم .هم مردمی که زباله
ریختهاند مقصرند و هم آنهایی که باید نظافت میکردند 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 مــیداد .اکنون ظــرف دو روز به دهک
10منتقل شدهایم درحالیکه من و همسرم شاغلیم و درماه فقط
یک جمعه تعطیلیم .مدام اضافه کار میمانیم چون اقساط بسیار
داریم .اگر ما دهک دهم هستیم پس آنهایی که ماهانه 20میلیون
درآمد دارند دهک چندم هستند؟
علیمی از تهران

پسرنوجوانبراینجاتجاندوستشکهدرحالغرقشدنبودتالشکرداماخودشهمجانباخت

یادداشت

رفاقت تا پای جان

پســر نوجوان وقتی دید دوســت
صمیمیاش در کانــال آب در حال
گزارش
غرق شدن است برای نجات او داخل
آب پرید اما خودش هم قربانی شــد و غواصان پیکر
بیجان هر دو نوجوان را یــک روز بعد درحالیکه در
آغوش یکدیگر بودند کشف کردند.
بــه گــزارش همشــهری ،عصــر روز یکشــنبه
25اردیبهشتماه 2پسر15ساله به نامهای امیرمحمد
و ایلیا برای گردش به نزدیکی رودخانه کلش طالشان
رشت رفتند .در این منطقه زمینهای 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  2پسر را کالفه کرده بود و هوس آبتنی
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
لباسهایش 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
صمیمیاش بــود لباسهایش را درآورد و گوشــی
موبایلش را کنار لباسها گذاشت و برای نجات جان
دوستش داخل کانال آب پرید .او نمیتوانست غرق
شدن دوستش را ببیند و شروع به جستوجو 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 میزدند و تالش میکردند از شرایطی که
در آن گرفتار شــده بودند نجات پیدا کنند اما هرچه

چطور از غرقشدگی پیشگیری کنیم؟

امیر محمد یکی از قربانیان

بیشتر تقال میکردند یک گام بیشتر به مرگ نزدیک
میشدند و بعد از دقایقی دچار سرنوشت تلخی شدند.
دقایقی از این حادثه گذشته بود که با کمک افراد بومی
منطقه ماجرا به آتشنشانی گزارش شد .وقتی غواصان
آتشنشــانی به محل حادثه رســیدند هوا بهتدریج
در حال تاریک شــدن بود و در این شرایط عملیات
جستوجو بیفایده بود اما از صبح روز بعد جستوجو
برای یافتن  2پسر غرق شده در کانال آب آغاز شد.
جستوجو در آب گل آلود

امیر مومنی ،ســرتیم آبهای خروشان هالل احمر
اســتان گیالن که بهعنــوان یکی از اعضــای تیم
جستوجو در این عملیات حضور داشت در اینباره
به همشهری میگوید :چون این روزها فصل زراعی
اســت و آب زیادی در کانال آب رها میشود 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 میکند .با این حال من و همــکاران غواصم
جســتوجو 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
 2پسر نوجوان برخورد کرده است .وقتی زیر آب رفتم
پیکر بیجانشــان را دیدم که یکدیگر را در آغوش
گرفته بودند .این نشــان میداد که آنها تا لحظه آخر

هم با یکدیگر بوده و برای نجات جان یکدیگر تالش
کردهاند .به ایــن ترتیب بود کــه پیکرهای بیجان
قربانیان از آب بیرون کشیده و به نیروهای انتظامی
تحویل داده شد.
بازی با مرگ

این حادثه تلخ در حالــی  2خانواده را عــزادار کرد
که بارهــا درباره شــناکردن در مکانهایی مثل این
کانال آب هشدار داده شده اســت .سیاوش غالمی،
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان گیالن در
اینباره به همشهری میگوید :در این فصل رودخانهها
و کانالهای آب کشاورزی پر آب هستند و متأسفانه
افراد زیادی بــا بیتوجهی وارد چنیــن آبگیرهایی
میشوند و جانشان را به خطر میاندازند .حتی برخی
ماهیگیران نیز در این مناطق پرخطر شنا میکنند.
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 میدهد :فروکش کردن کرونا و آزادســازی
حریم سواحل از یک ســو و گرمتر شدن هوا از سوی
دیگر باعث میشــود تا در روزهای آتی وقوع چنین
حوادثی افزایش پیدا کند .الزم است خانوادهها بیشتر
مراقب فرزندانشان 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 مکانهایی بازی کردن با مرگ است.
یک مرد واقعی

پیکرهای امیرمحمد و ایلیا عصر روز دوشــنبه از
آب گرفته شــد و صبح روز سهشنبه آنها به خاک
سپرده شدند .حاال جای خالی این دو پسر نوجوان
بیشتر از گذشته در خانههایشان حس میشود.
پدر امیرمحمد که بهجز او حاال یک پســر 9ماهه
دارد به همشهری میگوید :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 میدهد:
آنطور که شــاهدان میگویند 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 پیکرهایشان از
آب گرفته شد آنها در آغوش یکدیگر بودند .مرد
داغدار در ادامه میگوید :پسرم پیش از این هم در
فعالیتهای 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 خاکسپاریاش افراد زیادی حضور
پیدا کرده بودند.

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

صاحب مرغداری هنگام
تعقیب سارق به داخل
آتشنشانی چاهی 40متری سقوط
کرد و 2روز تمــام هیچکــس از او خبر
نداشــت تا اینکه با تالش آتشنشانان به
طرز معجزهآسایی 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
ی بعد
غریبه بیرون از مرغداری شد .او کم 
متوجه شد که مرد غریبه با عکسالعملی
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 درحالیکه فریاد
میزد«:دزد ،دزد » به تعقیب او پرداخت.
سقوط به چاه

منطقهای که مرغداری در آنجا راهاندازی
شــده بود از قدیم پر بود از چا ه و قنات.
چاههایی متروکه كه روی برخی از آنها
را برگ و شــاخههای درختان پوشانده
بود .مرد 50ساله به تنها چیزی که فکر
میکرد به دام انداختــن دزد دوربین
بود و درحالیکه بهدنبــال او میدوید،

پایش را روی دهانه پوشیده شده یکی
از همین چاهها گذاشت و به داخل آن
ســقوط کرد .عمق چاه حدود 40متر
بود و بعضی از چوبهایی که داخل آن
افتاده بود نوک تیز و به حالت عمودی
در ته چاه قرار داشــتند و مرد 50ساله
به طــرزی معجزهآســا در کنار همین
چوبها فرود آمد و بــه این ترتیب در
اعماق چاه گرفتار شد.
مرد گمشده

هوا رو به تاریکی میرفت و مرد میانسال
هر چه فریاد زده بود ،کســی صدایش
را نشــنیده بود .او خوب میدانست که
در آن ســاعت از روز افراد کمی از آنجا
عبور میکنند و به همین دلیل بهترین
کار ،حفظ کردن انرژیاش 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 بهدنبال وی گشت اما اثری از
او بهدســت نیاورد .این زن حتی راهی
بیمارستانها نیز شــد اما همه تالشش
برای پیدا کردن مرد 50ساله بینتیجه

ماند .در این شــرایط بود که ماجرا را به
پلیس نیز اطالع داد و جستوجو برای
پیدا کردن مرد گمشده شروع شد.

سرنوشت عجیب مرد محکوم به اعدام

48ساعت بعد

2روز از سقوط صاحب مرغداری به چاه
40متری گذشــته بود .همسرش که در
همه این مدت بهدنبال او میگشت ،ظهر
دوشنبه تصمیم گرفت اطراف مرغداری
را جســتوجو کند تا شــاید اثــری از
شوهرش بهدست آورد .او شروع به گشتن
در زمینهــای اطراف مرغــداری کرد و
همینطور که جلو میرفت صدای ضعیف
نالهای را شــنید .صدا از ســمت چاهی
میآمد 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 میآید .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 آتشنشانی گزارش شد
و دقایقی بعد تیمهای نجات ایستگاههای

هرساله با فرارسیدن فصل تابستان و گرما
یکی از مهمترین دغدغهها غرقشدن افراد
در رودخانهها و ســواحل اســت .براساس
آمارهای پزشــکی قانونی بهطور میانگین
ساالنه بالغ بر هزار نفر بر اثر غرقشــدگی جان خود را از دست
میدهند که اغلب مربوط به فصل گرم سال است .غرقشدگیها به
چند دسته تقسیم میشوند .یکی از مکانهایی که بیشترین قربانی
را میگیرد ،دریاست .بعد از آن رودخانهها هم افراد زیادی را قربانی
میکنند؛ چراکه خانوادههای زیادی برای تفریح کنار رودخانهها
میروند که برخی برای شنا وارد رودخانهها میشوند و برخی دیگر
ناخواسته داخل آب میافتند .دریاچههای سدها و دریاچههای
مصنوعی مرتبط با کشاورزی نیز جملگی موارد خطرناکی هستند.
یکی از دالیل غرقشدگیها شیرجههایی است که در دریاچهها
زده میشود .همین شیرجهزدنها غالبا باعث اصابت ضربه به سر
میشود و فرد دچار بیهوشی یا شکستگی مهرههای گردن شده و
در نهایت جانش را از دست میدهد.
مورد دیگر اینکه برخی از افراد بهدلیل دمای آب در هنگام شیرجه
زدن دچار شوکهای لحظهای میشوند و احتمال غرقشدگی آنها
بیشتر میشود .نکته دیگر اینکه باید سعی شود از شناکردن در
مناطقی که غریق نجات وجود ندارد ،خودداری شود.
اما اگر با فردی که در حال غرقشدن است مواجه شدیم باید چه
کار کنیم؟ اگر واقعا اصول و فنون نجات غریق را نمیدانید هرگز به
او نزدیک نشوید چون ممکن است او با دست و پا زدن بیش از حد
شما را نیز دچار آسیب یا غرقشدگی کند .بهترین کار این است
که سعی کنید از چوب یا طنابی برای بیرونکشیدن 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 میخواهید به غریق نزدیک شوید،
باید از سمت پشت نزدیک شوید تا در دید او نباشید و بتوانید به
او امدادرسانی کنید .برخی رودخانهها ظاهر خوب و آرامی دارند
اما وقتی وارد آنها شــوید متوجه عمق آنها میشوید .گاهی هم
وقتی کمی جلوتر میروید زیر پایتان خالی میشــود .در برخی
رودخانهها که در مناطق کوهســتانی قرار دارد نیز گاهی شاهد
گرداب هستیم که بسیار خطرناک اســت و اصال جای مناسبی
برای شنا نیست .بیشترین غریقها در مناطق خلوت و جاهایی
که ناجیان غریق حضور ندارند ،جان خود را از دست میدهند و
در این مکانها احتمال نجات خیلی کم است .چون برای نجات
جان فردی که غرق میشود ،بین  3تا 5دقیقه بیشتر فرصت باقی
نیست و بعد از آن بهعلت کمبود اکسیژن دچار مرگ مغزی شده
و برگشت و حیاتش بسیار سخت است .پس بهتر است اگرچنین
حوادثی اتفاق افتاد پس از تماس با امدادگران ،با تنفس مصنوعی
دهانبهدهان و ماساژ و احیای قلبی ،ریوی وقت را هدر ندهید.

کوتاه از حادثه

یک و دو آتشنشــانی اراک راهی محل
حادثه شدند.
یک معجزه

سیدســیفالدین اجاقــی ،مدیــر
روابطعمومــی آتشنشــانی اراک در
گفتوگو با همشــهری میگوید :وقتی
آتشنشــانان به محل حادثه رســیدند،
عملیات نجات مرد 50ســاله را شــروع
کردنــد .بــا توجه بــه عمق زیــاد چاه
احتمال میرفت که مرد گمشــده دچار
جراحتهای شدیدی شده باشد .در این
شرایط سه پایهای بر باالی دهانه چاه قرار
داده شــد و با توجه به حساسیت باالی
عملیات ،مدیر منطقه یک آتشنشــانی
شــخصا با تجهیزات تخصصــی امداد و

پسر نوجوان براي سرقت گوشي دست به جنايت زد

گوشيمقتول،پليسرابهقاتلرساند
تحقيقــات پليســي در پرونــده قتل
مردي جوان كه بــه دام دزدان موبايل
دادسرا
قاپ گرفتار شده بود ،با اعترافات عامل
جنايت پايان يافت.
به گزارش همشهري ،شــامگاه  21بهمن سال گذشته
گزارش قتل مردي  24ســاله به پليــس پايتخت اعالم
شد .اين مرد زماني كه برادرزاده  8سالهاش را براي تفريح
به پارك برده بود به دام دو سارق كم سن و سال گرفتار
شده بود كه قصد سرقت گوشي موبايلش را داشتند .اما
مرد جوان در برابر آنها مقاومت كرده و همين به قيمت
جانش تمام شده بود .به گفته شــاهدان ،يكي از دزدان
با چاقو ضربهاي به اين مرد زد و پس از ســرقت موبايل
او به همراه همدســتش گريخت .با مــرگ مرد جوان،
تيمي از كارآگاهان جنايي به دســتور قاضي محمدرضا
صاحب جمعي ،بازپرس ويژه قتل تهران ،تحقيقات براي
بازداشت دزدان را آغاز كردند .آنها در جريان رديابيهاي
تخصصي به زني جوان رسيدند كه گوشي سرقت شده را
در اختيار داشت .اين زن كه ســهيال نام دارد دستگير و
معلوم شد كه او عضو يك باند سرقت است .زن جوان در
بازجوييها گفت :نقش من در باند اين است كه به عنوان
پرســتار يا نظافتچي وارد خانه مردان پولدار در شمال

حسین درخشان؛ مدیر مرکز کنترل
و هماهنگی عملیات هالل احمر

تهران ميشــوم .بعد اطالعات كاملي از وضعيت خانه و
محل نگهداری پول و وســایل با ارزش را به دست آورده
و در اختيار اعضاي ديگر باند قــرار مي دهم .آنها هم در
فرصتي مناسب قدم در خانه مورد نظر گذاشته و دست
به سرقت مي زنند .سهيال اما مدعي شد كه از مسروقه
بودن گوشي مقتول كه در اختيار او بوده خبر نداشته و
آن را از پسرش هديه گرفته است .در ادامه ماموران پسر
او را دستگير كردند اما وي نيز مدعي شد كه گوشي را از
يكي از دوستانش گرفته است .ماموران با پيگيري ماجرا
در نهايت به نوجواني  17ساله به نام حفيظ رسيدند كه
تبعه افغانستان است .او در يك عمليات ضربتي دستگير
شد اما در بازجويي هاي اوليه خودش را بيگناه دانست و
گفت :یک روز داشتم از خیابان عبور میکردم که گوشی
مورد نظررا دیدم كه گوشهاي افتاده و آن را برداشتم و از
ماجرای قتل بی خبر هستم .اگرچه حفيظ ادعا ميكرد
گوشي را پيدا كرده اما در ادامه شواهدي به دست آمد كه
نشــان مي داد حفيظ روز حادثه در پارك حضور داشته
است .از سوي ديگر شاهدان سرقت مرگبار نيز با ديدن
وي تاييد كردند كه او همان فردي اســت كه به مقتول
چاقو زده است .در اين شرايط پســر نوجوان به سرقت
مرگبار اعتراف كرد و گفت :روز حادثه با دوستم كه او هم،

نجات ،وارد چاه شد.
اجاقی ادامه میدهد :بهعلت سست بودن
دهانه و وجود زیاد شــاخههای چوب در
داخل چاه این عملیات بیش از 2ساعت به
طول انجامید اما در پایان آن ،امدادگران
با یک معجزه روبهرو شدند .هر چند عمق
چاه 40متر بود و تعدادی از چوبهایی که
داخل آن افتاده بودند نوک تیز و به حالت
عمودی بودند اما مرد 50ســاله به طرز
شگفتآوری 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.

هم سن و سال خودم بود به پارك رفتم .در آنجا
با يكديگر مواد مصرف كرديم و بعد چشممان
به مقتول افتاد .او به همراه پســر بچه اي به
پارك آمده بود .پســر بچه به سمت زمين
بازي رفت و مقتول روي صندلي نشسته و
سرش با گوشي موبايلش گرم بود .ما هم
تحت تاثير مواد تصميم گرفتيم مقتول
را اذيت كنيم و ســر به سرش بگذاريم.
هدفمان تفريح و سرگرمي بود و به هيچ
عنوان قصد سرقت نداشــتيم .اما او با
لحن بدي با ما صحبت كرد و باعث شد
عصباني شويم .براي اينكه او را اذيت كنيم
گوشي موبايلش را از دستش قاپيديم و او
هم به جدال با ما پرداخت تــا موبايلش را
از ما بگيرد .من چاقــو همراهم بود كه براي
ترساندن او چاقو را به سمتش گرفتم و زماني
كه او در جدال با من بود و مي خواست موبايلش
را پس بگيرد ناگهان چاقو به قلبش برخورد كرد.
وي ادامه داد :پس از آنكه او خون آلود روي زمين
افتاد ،ما از ترسمان فرار كرديم و گوشي موبايلش
را به مبلغ  20هزارتومان فروختيم كه در نهايت لو
رفتيم و دستگير شديم.
با اعتــراف اين متهم نوجوان ،همدســت وي نيز
دستگير شــد و پرونده اين دو ســارق جنايتكار
براي انجام تحقيقات بيشتر و شناسايي جرايم
احتمالي ديگر به دادگاه اطفال فرستاده شد.

مرد اعدامی که با بخشش از سوی شاکی از مرگ گریخته بود،
2سال پس از فرار از زندان دستگیر شد.
بهگزارش همشــهری ،این پرونده پیچیــده از اوایل فروردین
سال 90به جریان افتاد .در آن زمان دختری جوان به اداره پلیس
رفت و به شکایت از مرد شیطانصفتی پرداخت که در محلهشان
زندگی میکرد .او میگفت که این مرد بــا تهدید چاقو وی را
ربوده و به زیرزمین خانهای 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 خانهاش 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 شیطانصفت در شعبه 77دادگاه
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 توبهنامه نوشــتن و آن را به کمیســیون عفو و
بخشودگی فرســتاد اما توبهنامهاش پذیرفته نشد .با این حال
ناامید نشد و برای دومین بار هم توبهنامه نوشت که برای بار دوم
هم رد شد .اواخر ســال 98بود که همهچیز 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
میکرد و مدام برای سازمان عفو نامه مینوشت و درخواست کم
شدن مجازاتش را میکرد تا اینکه دچار بیماری شد و در زندان
تحت درمان قرار گرفت .او اینبار از شرایط بیماریاش نوشت تا
اینکه تالشهایش نتیجه داد و حکم حبس ابد او شکسته و به
30سال حبس تبدیل شد.
پایان 2سال فرار

او در زنــدان دوران محکومیتش را میگذراند تــا اینکه اوایل
فروردین ســال 99درخواســت 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 میداد و پلیس در همه این مدت در تعقیب
او بود تا اینکه چند روز قبل با گذشــت 2سال ،مخفیگاه وی در
یکی از محلههای تهران شناسایی و متهم فراری دستگیر شد.
با پایان یافتن فرار 2ساله متهم ،وی تحویل زندان شد تا مابقی
محکومیت 30ساله خود را بگذراند.
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شوک قرنطینه به اقتصاد چین

جهاننما

انتخابات لبنان؛
ائتالف حزباهلل در صدر
با اعالم نتایج نهایی انتخابات پارلمانی لبنان ،ائتالف شیعیان
به رهبری حزباهلل بیشترین کرسیها 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 بهدست آمده
نشان میدهد که هیچ جناحی قادر به کسب اکثریت مطلق
کرسیهای پارلمان نشده است؛ اتفاقی که به اعتقاد بسیاری
از تحلیلگران ،میتواند بار دیگر لبنان را وارد یک دوره جدید
از بنبست سیاسی کند.
براســاس نتایج اعالمشــده ،ائتالف 8مارس متشــکل از
حزباهلل ،جنبش شیعی امل و جریان آزاد ملی (مسیحی)
62کرســی از مجموع 128کرســی پارلمان را بهدســت
آوردهاند .این تعداد ،پایینتر از حدنصاب ۶۵کرســی است
و برای حفظ اکثریت پارلمان کافی نیست .ائتالف حزباهلل
در انتخابات سال  2018موفق شد 71کرسی را از آن خود
کند و یک اکثریت مطلق بهدست آورد.
مهمترین حزب مخالــف حزباهلل یعنی حزب مســیحی
«نیروهای لبنانی» به رهبری سمیر جعجع اندکی موقعیت
خود را در پارلمان بهبود بخشید ،اما تعداد کرسیهایش از
20کرسی فراتر نرفت .جعجع متحد اصلی عربستان سعودی
در لبنان است و در شــرایطی که رفیق حریری انتخابات را
ترک کرده بود بهعنوان دشــمن اصلی حزباهلل شــناخته
میشد.

سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه
در مذاکــرات بــا اوکراینیهــا در ترکیه،
صحبتهایــی دربــاره احتمــال دیــدار
سران روســیه و اوکراین مطرح شد اما
با گذشــت زمان و تشــدید درگیریها،
اختالفــات دو طــرف شــدت گرفــت.
مــا اطالعاتــی داریــم مبنــی بــر اینکــه
واشنگتن و بهویژه لندن در حال هدایت
مذاکرهکننــدگان اوکراینــی و تنظیــم
کردن قدرت آزادی مانور آنها هستند.
غــرب در تــاش بــرای طوالنــی کــردن
بحران اوکراین است( .اسپوتنیک)

موج اخیر کرونــا در چین و اجرای
سیاســت «کووید-صفــر» در
گزارش
شهرهای بزرگ ،رشــد اقتصادی
این کشــور را به کمترین میزان خود رسانده است؛
رویدادی که عالوه بر چین ،اقتصــاد جهانی را هم
تحتتأثیر خود قرار داده و عالوه بر مختل ساختن
زنجیره تامین و تولید در جهان ،ســود شرکتهای
خارجی مســتقر در چین را هم کاهش داده است.
براســاس دادههای 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
طوالنیمدت و سختگیرانه استراتژی کووید-صفر در
بزرگترین کانونهای مولد اقتصادی چین ازجمله
شانگهای ،شنژن و جیلین بر نرخ خردهفروشی ،بازار
مسکن و بازار خودرو هم تأثیر گذاشته است .طبق
این اســتراتژی ،در هر منطقهای کــه حتی تعداد
معدودی مورد ابتال به کرونا شناسایی شود ،قرنطینه
سراسری اجرا و از همه ساکنان منطقه تست کرونا
گرفته میشود.
آمارهای منفی اقتصادی

رجب طیب اردوغان
رئیسجمهور ترکیه
ترکیه مخالف عضویت سوئد و فنالند
در ناتو است .این دو کشور به پایگاهی
بــرای ســازمانهای تروریســتی ماننــد
حــزب کارگــران کردســتان (پکک)
و واحدهــای مدافــع خلــق در ســوریه
تبدیل شدهاند .حتی در پارلمان سوئد
هم تروریستها حضور دارند .فنالند
و سوئد به افرادی پناهندگی میدهند
که با این گروههای تروریســتی مرتبط
هستند( .رویترز)

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
تحتتأثیر قرار داده است .باوجود آنکه بزرگترین
بندرگاه شــانگهای در تقالست تا فعالیت روزانه
خود را حفظ کند ،اما درحال حاضر شرکتهای
زیــادی در آلمان و دیگر کشــورهای اروپایی از
کمبود تجهیزات و مواد خام و کاالهای واسطهای
برای آمادهســازی ســفارشهای خود شکایت
دارند.
بهگفته متخصصان ،میزان صادرات از این بندر
40درصد کاهش داشته و کشــتیهای زیادی
در این بندر در انتظــار تخلیه بار یــا بارگیری
متوقف شــدهاند ،اما این بحران تنها محدود به
بندر شــانگهای نیست .در اواســط ماه گذشته
میالدی حجم کانتینرهای باری که به 8بندرگاه
بزرگ چین وارد شدهاند ،نسبت به سال گذشته
6درصد کاهش داشته است .وزارت اقتصاد آلمان
هشدار داده که تداوم قرنطینه در شهرهای مهم
چین میتواند به تشدید رکود اقتصادی در جهان
منجر شــود .کارخانههای بزرگــی مانند تویوتا
و فولکسواگن بهمــدت 2هفته خط تولید را در
کارخانههای خود تعطیل کردند .اگرچه اکنون
روند تولید در این کارخانهها 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.

نخستوزیر جدید فرانسه معرفی شد

در پی استعفای ژان کاستکس،
امانوئل مکــرون خانم الیزابت
اروپا
بورن را بهعنوان نخســتوزیر
جدید فرانســه معرفی کرد .این نخستین بار
طی 30سال گذشته اســت که یک زن پست
نخستوزیری فرانســه را در دست میگیرد.
ژان کاستکس طبق ســنت دیرینه در فرانسه
استعفا داده است .در این کشور رسم این است
که پس از هــر انتخابات ریاســتجمهوری،
نخســتوزیر و دیگر اعضای کابینه اســتعفا
میدهند2 .ســال پیش انتصاب کاســتکس
۶۱ساله به نخســتوزیری تعجب بسیاری از
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در انتخابات سراســری لبنان 3میلیــون و  ۷۴۶هزار نفر
از مردم هم حق رأی داشــتند .میزان مشــارکت کمتر از
40درصد اعالم شده است؛ اتفاقی که نشان میدهد بخش
بزرگــی از جامعه لبنــان از ایجاد تغییرات در این کشــور
ناامید شدهاند .در سایه اختالفات عمیق سیاسی در لبنان،
دولتهایی که یکی پس از دیگری اداره امور را در دســت
گرفتهاند ،از ارائه ابتداییترین خدمات به مردم و جامعه هم
ناتوان بودهاند .اقتصاد این کشور طی سالهای اخیر دچار
فروپاشی شده و طبق آمار ســازمان ملل ،حدود سهچهارم
جمعیت 6میلیونــی آن اکنون در فقر زندگــی میکنند.
وضعیت وخیم اقتصادی ،برخــی از لبنانیها را به ترک این
کشور و مهاجرت غیرقانونی به اروپا ترغیب کرده است .در
تابستان سال  ،2020بندر بیروت شاهد انفجاری هولناک
بود که قلب لبنان را به لرزه درآورد215 .نفر کشته و هزاران
نفر زخمی شدند .ســاختمانها 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 نشــدهاند و دادگاه در یک بنبست سیاسی مختل
شــده اســت .نتایج این انتخابات بهنوعی منعکسکننده
خشم گســترده مردم لبنان از عملکرد احزاب سیاسی این
کشور اســت .با این همه ،برگزاری انتخابات برای لبنانیها
ضروری بود؛ چراکه یکیاز پیششرطها برای کمک مالی
حیاتی صندوق بینالمللی پول به این کشور درنظر گرفته
شده است.
کرسیهای پارلمان لبنان طبق قانون مصوب سال ،2018
براساس «نســبیت» ابتدا میان مسلمانان و مسیحیان (هر
کدام 64کرسی) و ســپس میان 18فرقه مذهبی براساس
جمعیتشان تقســیم میشــود .فرقههای مذهبی اصلی
شامل ســنیها ،شــیعیان ،دروزیها ،علویها ،مارونیها،
کاتولیکهای رومی ،ارتدوکسهــای یونانی ،انجیلیهای
ارمنی ،کاتولیکهای ارمنی و ارتدوکسهای ارمنی است.
انتخابات پارلمانی لبنان در ســال 2009براســاس قانون
اکثریت برگزار شد که طبق آن هر نامزدی که بیشترین آرا
را بهدست آورده بود به پارلمان راه مییافت .طبق این قانون،
اقلیتهای مذهبی در پارلمان غایب بودند و هیچ نمایندهای
نداشــتند .این در حالی اســت که قانون نســبیت فرصت
بیشتری به اقلیت جهت شــرکت در انتخابات و پیروزی در
آن میدهد .از مجموع 64کرســی مسلمانان27 ،کرسی به
شیعیان و 27کرسی به اهل سنت8 ،کرسی به دروزیها و
2کرسی به علویها اختصاص یافته است .در انتخابات روز
یکشنبه ،مجموع ۱۰۳لیســت انتخاباتی متشکل از هزار و
۴۴نامزد رقابت کردند.
همزمان در تحولی بیســابقه دستکم ۱۳نامزد مستقل یا
اصالحطلب به پارلمان لبنان راه پیدا کردند .شبکه الجزیره
تعداد این نمایندگان را ۱۶نفر گزارش کرده است .در مجلس
قبلی تنها یک نماینده مســتقل حضور داشــت .این نتایج
نشاندهنده کاهش اعتماد عمومی به سیاستمداران قدیمی
است که همواره قدرت را در لبنان بهدست داشتهاند.
یکی از مهمترین وظایفی کــه پارلمان لبنان بر عهده دارد،
انتخاب رئیسجمهور و نخســتوزیر اســت .طبق قانون
اساسی ،کرسی ریاستجمهوری متعلق به مسیحیان ،کرسی
نخستوزیری متعلق به ســنیها و کرسی ریاست پارلمان
متعلق به شیعیان است .ریاست پارلمان لبنان از سال ۱۹۹۲
بدین ســو در اختیار نبیه بری ،رئیس جنبش امل و متحد
حزباهلل بوده است .رئیسجمهور با دوسوم آرای نمایندگان
پارلمان برای یک دوره ۶ســاله انتخاب میشود .همچنین
رئیسجمهور پس از مشورت با نمایندگان و براساس معرفی
اکثریت نصف بهعالوه یک نمایندگان ،نخستوزیر را معرفی
و مکلف به تشکیل کابینه میکند.

نقلقول

حدود 7هفته قرنطینه گسترده در شهرهای بزرگ چین،اقتصاد این کشور را دچار چنان رکودی کرده
که پسلرزههای آن در آمریکا و اروپا هم احساس شده است

رکود در بازارهــای چین به حدی رســیده که در
شانگهای طی یک ماه گذشــته هیچ خودرویی به
فروش نرسیده است .شانگهای ،بزرگترین 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 46درصدی را تجربه
کرده که بهگفته اتحادیه تولیدکنندگان خودروی
چین ،بدترین نــرخ فروش طی یکدهه گذشــته
به شمار میرود.
ضربه مهلک قرنطینههای گســترده در شهرهای
بزرگــی نظیر شــانگهای عــاوه بر بــازار خودرو
بر بازارهای مســکن و خردهفروشــی هم بهشدت
احساس شده اســت .میزان خردهفروشی 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 قرنطینههای گسترده
در رکود بازار مسکن نقشی اساسی داشته ،اما اقدام
اخیر دولت چین بــرای مهار ســفتهبازی در بازار
مسکن هم بر کاهش قیمتها تأثیرگذار بوده است.
از آنجایی که بخش ساختوساز در رشد اقتصادی
چین نقشی حیاتی بازی میکند ،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 میرود.
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ناظران را برانگیخت ،زیرا او آن زمان بخشدار
یک منطقه کوچک در پیرنه بــود .البته او در
دوران ریاستجمهوری سارکوزی پستهای
مهمتری داشت .شاید به همین دلیل توانست
بــدون هیاهــو ،رئیسجمهور را در  2ســال
پردردسر در سایه کرونا همراهی کند.
با اســتعفای کاســتکس تمام اعضای کابینه
برکنار میشوند و راه را برای تشکیل یک کابینه
جدید باز میکنند .الیزابت بــورن ،در کابینه
کاســتکس ،وزیر کار بود .در تاریخ فرانسه این
دومین بار اســت که یک زن ریاست کابینه را
بهعهده میگیرد.

دالیل رکود

اقتصاددانان مقصــر اصلی رکود اقتصــاد چین را
مقررات سختگیرانه قرنطینه و منع تردد میدانند.
گفته میشــود اســتراتژی کووید-صفر چین که
تاکنون صدها میلیون نفر را در خانههایشان محبوس
کرده ،سختگیرانهترین 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 جنوبشرق
آســیا از مرحله بهبود اقتصادی وارد مرحله توسعه
تولید شــدهاند و با پر کردن جــای خالی صادرات
چین ،مشــتریان این کشور را بهســوی خود جلب
کردهاند .در ســویی دیگر ،کاهش تقاضای جهانی
تحتتأثیر افزایش نرخ تورم بهویژه 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 بهخود گرفته است.
رشــد صادرات در ماه گذشــته در این کشــور به
3.9درصد رسیده که ضعیفترین نرخ رشد صادرات
از نیمه سال 2020تاکنون به شمار میرود .میزان
صادرات دالری چین هم کاهشی 14.7درصدی را
تجربه کرده است .از سویی دیگر واردات هم در چین
راکد بوده است .واردات در ماه گذشته در شرایطی
که محدودیتها میزان تقاضــای داخلی را کاهش
داده بود ،هیچ رشدی نداشته است .میزان صادرات
چین به روسیه هم با کاهش قابلتوجه 26درصدی

مواجه شــده ،امــا واردات چیــن ،از این کشــور
56.6درصد افزایش یافته اســت .چین بزرگترین
مشتری نفت ،گاز و کاالهای کشاورزی روسیه و یکی
از اصلیترین شرکای تجاری این کشور پس از اعمال
تحریمهای غرب به شمار میرود.

کیوسک

آن روی سکه رکود

با این همه امیدواریهایی برای بهبود وضعیت در
چین وجــود دارد .مقامات محلــی بهتازگی اعالم
کردهاند که شــیوع ویروس در بخشهای وسیعی
از شــهرهای بزرگ چین ازجمله شانگهای متوقف
شده و از اینرو بسیاری از محدودیتها از ابتدای ماه
آینده میالدی (2هفته دیگر) برداشته خواهند شد؛
از اینرو کارشناسان باور دارند اگرچه سیاستهای
سختگیرانه دولت چین طی بیش از یک ماه گذشته
اقتصاد این کشور را مختل ســاخته ،اما تأثیر این
اختالل موقتی بوده و بهزودی همهچیز به وضعیت
عادی بازخواهد گشــت .همزمــان چین در تالش
اســت باوجود قرنطینه وســیع و محدودیتهای
شــدید ،هدف رشــد 5.5درصدی اقتصاد خود در
سال 2022را محقق کند .این تصمیم در وضعیتی
اتخاذشده که بانکهای ســرمایهگذاری خارجی
پیشبینی کردهاند رشــد اقتصادی امسال چین به
پایینتر از هدف  5.5درصد خواهد رسید و روی 3تا
4.5درصد قرار خواهد گرفت و این به آن معناست
که چین در تــاش برای محقق ســاختن اهداف
رشــد اقتصادی خود ،زیر بار بدهیهای بیشتری
خواهد رفت.

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 میدهد که
مســکو مخالفت چندانی با اصل این اتفاق ندارد اما با حضور
نیروهای خارجی دراین دو کشور مخالف است .روسیه تهدید
کرده که اگر این دو کشور میزبان پایگاههای نظامی کشورهای
خارجی شوند ،واکنش تندی نشان خواهد داد .سوئد و فنالند
پیش از این اعالم کردهاند که برای ورود نیروهای خارجی به
خاک خود هیچ برنامهای ندارند .فایننشــال تایمز نوشته که
بهنظر میرسد پوتین تصمیم گرفته با یک فنالند و یک سوئد
عضو ناتو ،مسیر همزیستی را در پیش بگیرد.
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روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
فکر طوالنی ،سرانجام کارها را ستوده و فساد
کارها را جبران کند.

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين
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حافظ

دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،كوچه تورج ،شماره14
كدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

تهران :ولفگانگ ونگنروت ،رهبر ارکستر آلمانی که طی تعطیالت
عید فطر بهمدت 3شب به همراه ارکستر سمفونیک تهران به روی
صحنه رفت ،در گفتوگویی با ایسنا درباره راهکارهایی صحبت کرد
که میتوان برای بهبود وضعیت ارکستر ســمفونیک تهران بهکار
گرفت .اما این اصل و تمام ماجرا نبود .در میانه این گفتوگو متوجه
میشویم که حقوق این موزیسین و آنگال مرکل طی این چندساله
رقمی نزدیک به هم بوده اســت .موردی که شــاید توجه بسیاری
از موزیســینهای این مرز و بوم را بهخود جلب کند .این هنرمند
میگوید :یک نماینده پارلمان آلمان شاید حقوقی برابر ۹هزار یورو
دریافت کند و این در حالی است که نوازندگان ارکستر فیالرمونیک
برلین درآمدی باالتر دارند؛ درواقع یک نوازنده حرفهای در ارکستر
فیالرمونیک برلین حقوقی چون آنگال مرکل دریافت میکند؛ البته
باید درنظر گرفت که با توجه به سطح باالی این نوازندگان ،تقاضای
حضور و فعالیت آنها در پروژههای مختلف وجود دارد و مدام از آنها
درخواست میشود که در پروژههای مختلف حضور داشته باشند که
این امر در ثروتمند بودن آنها اثرگذار است.

سرانجام 40سال مارگیری

کیگوما :جیمز هنری ،مارگیر ۶۰ساله مشهور تانزانیا که
پس از گرفتن مارهای سمی آنها را میکشت ،سرانجام
مورد گزش یکی از این مارها قرار گرفت و جان باخت .به
گزارش یورونیوز ،او یک جفت مار در یک روستا گرفت
و یکی از آنها را کشت اما بالفاصله قربانی نیش مار دوم
شد .جیمز مانیاما ،دستیار کمیسر پلیس میگوید که مار
بهسوی هنری هجوم برد و انگشت و دهان او را گاز گرفت.
هنری بالفاصله به یک مرکز پزشکی محلی منتقل شد و
در آنجا با پادزهر تحت درمان قرار گرفت اما حین درمان
فوت کرد .پرشــمارترین مار کبرا کــه در تانزانیا یافت
میشــود ،مار کبرای مصری است که در بیشتر مناطق
آفریقا زندگی میکند .این یکی از ســمیترین مارهای
آفریقاســت که درصورت گزیدن یک فرد سم او عمدتا
وارد سیستم عصبی میشود و در عرض چند دقیقه باعث
میشود تا قلب عمال فلج شود .قربانی ممکن است ظرف
۳۰دقیقه پس از گزش از تنفس باز ایستد.

خز مصنوعی جایگزین خز خرس

لندن :دولت بریتانیــا در فاصله ســالهای  ۲۰۱۴و ۲۰۱۹
بیش از یکمیلیون پوند خــرج کالههایی از جنس خز خرس
کرده است و این خبر در حالی توســط رویترز منتشر شد که
محققان از کاهش شمار خرسهای جهان و کیفیت مناسب
خزهای مصنوعی برای کاله محافظان این کشور خبر میدهند.
آزمایشهای متخصص مستقل نشــان داد که خز مصنوعی
بادوامتر ،راحتتر و پایدارتر اســت و سریعتر خشک میشود
و بنابرایــن هیچ نیازی به خرید خز پوســت خرس نیســت.
ظرف چند هفته گذشته اســتفاده دولت بریتانیا از خز واقعی
خرس برای لباس ارتش ،جنجالی بزرگ به پا کرده است؛ زیرا
منتقدان مدعی شدهاند که آزمایشهای جدید ثابت میکند
که منســوجات مصنوعی که دولت رد کرده است ،از پوست
خرس کارایی بهتری دارند .وزارت دفاع بریتانیا مدتهاست
که اصرار دارد پوست مصنوعی موسوم به «اکوپل» ()Ecopel
جایگزین مناسبی برای خز خرسهای سیاه کانادایی که برای
استفاده در ساختن کالههای محافظان ملکه کشته میشوند،
نیســت .اما به گزارش پتا حاال آزمایشهای یک اهل فن در
عرصه منسوجات ( )fabric technologistنشان داده است که
کارایی اکوپل نهتنها به خوبی پوست خرس است ،بلکه نتایج
بهتری در چندین زمینه بهدست میدهد.

تلفن48075000 :

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

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

داستان یکشخص و یکشهر

گرينويچ

تساوی حقوق موزیسین و مرکل

چاپ :همشهري

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

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

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

نگاه

حمیدرضا محمدی
روزنامهنگار

میخواهــم از یکنســبت بگویم؛ نســبتی میان
یکشخص و یکشهر با اهالیاش؛ نسبتی که فصل
مشترکش ،شعر است و موسیقی که «خیامخوانی»
نامش نهادهاند .گونهای لبریــز و لبالب از ضرباهنگ
پرشور و ریتمدار که در شــمار انواع موسیقی نواحی
ایران میگنجد و طی آن ،اهالی بوشهر  -و مشخصاً
محلههای امامزاده و باغ ّ
مل  -در مجالس بزم و محافل
طرب بسان عقد و عروسی ،حنابندان و ختنهسوران
و البته اعیاد دینی از خیام میخوانند و رباعیاتش.
این موســیقی فولکلور که عمدتاً بــر بداههگویی و
بداههخوانی استوار است و سازهایی که در آن بهکار
میرود ،ادوات بادی مانند فلوت و نی جفتی و آالت
ضربی مثل تنبک ،تمپو و دایره است ،فصل مشترکی

دارد و آن ،دم را غنیمتشمردن ،غم گذشته و آینده
را نخوردن ،شادزیســتن و نوعی لذت و خوشباشی
اینجهانی اســت .اندیشــهای که حکیم نیشابور،
سرسلســله منادیان آن است و بوشــهریها بهواقع
ازجمله پیروان آن .مردمی که هر دمشــان به نشاط
است و در لحظهزیستن و در حال و حاضر کیفوربودن.
تفکری که عمر خیام  -که امروز ٢٨ ،اردیبهشت ،به
احتشام و احترامش نامگذاری شده است -در قریب به
اتفاق رباعیهای خود ،به این مهم وصیت کرده است.
خیامخوانی بوشــهریان ،آرام و مالیم آغاز میشود
اما نمنم و نرمنــرم ،روندی تند و پرشــتاب بهخود
میگیرد و با همراهی حاضــران در جمع که به وجد
آمدهاند ،به اوج شورانگیزی خود میرسد و تازه آن،
شروع یزلهخوانی است که آن هم ،مختص ساکنان
آنسامان است.
برای نمونــه ،رباعیهایی مانند «افســوس که نامه
جوانی طی شــد /وان تازهبهار زندگانی دی شد //آن

عدد خبر
سالروز
تقویم/

مرد همهچیزدان

مرغ طرب که نام او بود شباب /افسوس ندانم که کی
آمد کی شد» یا «افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد/
وز دست اجل بسی جگرها خون شد //کس نامد از آن
جهان که آرد خبری /ز احوال مسافران بگوید چون
شد» ،و یا طبع دیگر مانند «...کس نامد از آن جهان
که پرسم از وی /احوال مسافران عالم چون شد؟» ،در
خوانش یکی از خیامخوانــان اینگونه با هم آمیخته
میشود« :افسوس که عمر ناگهانی طی شد /وز دست
اجل بسی جگرها خون شد /کس نامده زان جهان که
پرسم از او /کی آمد و کی رفت ،چرا این چون شد؟»
این همه یعنی همان در آنخوشبودن که در میان
بومیان بوشهر پررنگ است و خیام بسیار از آن گفته
است و حاال تلفیق ایندو ،خیامخوانی را ساخته است.
* در نگارش این یادداشت ،از مدخل «خیامخوانی»
بهتحریر مصطفی باباخانی در جلد چهارم دانشنامه
فرهنگ مردم ایران سود جسته شده است.

اول آخر
موزه ،تنها جای نسخههای اصل

در دنیایی کــه در ابعــاد مختلف جای
بدلیجات اســت از رفتارهای ساختگی
گرفته تا پروفایل بزککرده در شبکههای
اجتماعی و نســخههای کپی شــده در
ســینما و حتی معماری« ،مــوزه» تنها
جای باقی مانده برای نســخههای اصل
است .نســخههایی که غبار زمان نهتنها
از اصالتشــان نمیکاهد بلکه تنپوشی
از کدورتــی لعابیــن و نــاب از جنس
ماندگاری و بیزمانی به آنها میپوشاند.
امروز هجدهم می روز جهانی خانه ابدی
این نســخههای اصل یعنی موزه است.
جایی که با وجود گرانی تمام محصوالت
خانگی همچنــان آخرین محصول ارزان
و در عین حال ارزشــمند سبدفرهنگی
خانوار را تهیه میکند .بهخصوص امروز
که بازدید از موزهها رایگان است و میتوان
در راهروهای تاریخ قدم زد ،باید وقت را
غنیمت شمرد .در همین پایتخت خودمان
چندده خانهموزه البهالی کوچه و خیابانها
هست که هنوز ندیدیمشان.

خانه موزه بازار (عمارت سلطان بیگم) عكس :همشهری /منا عادل

ولزیها ،هنرمند ،دانشمند ،نویسنده ،فیلسوف،
ریاضیدان ،مورخ ،فعــال اجتماعی و کال آدم
مشهور دیگری جز راسل ندارند .برتراند راسل،
یکی از پرنفوذترین چهرههــای فکری قرن
بیستم و شاید پرنفوذترین فیلسوف این قرن
بود .بخش اعظم فلسفه معاصر توسط او ،به روش
د او شکل گرفته است.
او ،در حمایت از او یا بر ض 
پدربزرگ راسل2 ،دوره نخستوزیر انگلستان
بود .پدر پدربزرگــش دوک بدفورد ،مادرش
کنتس کارالیل ،پدرش ویســکنت امبرلی و
پدرخواندهاش جان استوارت میل بود .خودش
هم وقتی 18می 1872به دنیا آمد ،ارل راسل
سوم شــد؛ نامی که میگفت فقط به درد رزرو
هتل میخورد .در 3ســالگی مادر و خواهر،
در 4ســالگی پدر و در 6سالگی پدربزرگش را
از دســت داد و با مادربزرگش که یک منتس
اسکاتلندی بود ،زندگی کرد .راسل در نوجوانی
بســیار تنها بود تا اینکه برادرش دستش را
گذاشت توی دست اقلیدس و ریاضیات ،پیش
از اینکه 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 سالحهای اتمی بود .او در
سال 1950به پاس نوشتههای مهم و گوناگونش
در دفاع از ایدهآلهای انسانی و آزادی اندیشه،
نوبل ادبیات گرفت.
او تحلیل را قاطی فلســفه کرد« ،اتمیســم
منطقی» و «پارادوکس راسل» و «قضیه قوری»
را توی فلسفه چپاند و ثابت کرد حقایق ریاضی
مشــتی گزارههای بیاهمیتاند .بعضیها هم
در جبهه مخالف او قرار دارند ،چون میگویند
فلســفه را با علم تجربی و منطق خراب کرد،
اهمیت متافیزیک را کمرنگ کرد و از فلسفه،
قرائتی ژورنالیســتی ارائه داد .راســل راز
شادزیستن را درک این حقیقت میدانست که:
«جهان بسیار زشت ،بسیار زشت و بسیار زشت
است ».در 98ســالگی نوشت« :من از زندگی
خیلی لذت بردهام و آرزو میکنم بتوانم باز هم
زندگی کنم ».اما در همان سن از آنفلوآنزا مرد.

فرهنگ و زندگي

قصه شهر

عرش تا فرش برج خلیفه

کودک شهروند

عصــر جمعــهای کــه
سامان رضایی
گذشــت خبــر مرگ
خلیفــه بن زایــد آلنهیان ،رئیــس امارات
متحده عربی در حالی مخابره شــد که برج
خلیفه بیش از خود خلیفه در جهان شهرت
داشته و دارد .برج خلیفه بهعنوان بلندترین
ســازه جهان با بلندای 829متری از ســال
2010میالدی همچنان در عرش اســت و
خود خلیفه طی مراســمی ساده آرامگاهش
با چند مترمکعب خاک فرش شــد .آنگونه
که اخبار ســایتهای معماری و مهندســی
جهان نشان میدهد برجسازی همچنان در
رقابتی نزدیک و نفسگیر همچنان ادامه دارد.
برای نمونه قرار اســت برج جــده به بلندای
یک کیلومتر رکورد تمامــی برجهای دیگر
را بشــکند .برج جده که پیــش از این با نام
برج پادشــاهی(برج المملکه)نیز شــناخته
میشد آسمانخراشــی ۱۶۷طبقه به ارتفاع
 ۱٫۰۰۰متر ،با کاربری اداری ،تجاری ،هتل و
مسکونی است که در شهر جده در عربستان
سعودی ساخته میشــود .پروژه ساخت این
آسمانخراش ماه آوریل  ۲۰۱۳آغاز شد و قرار
بود در سال  ۲۰۲۰تکمیل و افتتاح شود که در
پی دستگیری ولید بن طالل آلسعود (مالک
کینگدم هولدینگ کمپانی) بههمراه رئیس
هیأت مدیره گروه سعودی بن الدن بهدلیل
دســتگیریها به اتهام فســاد در عربستان
سعودی در ســال  ۲۰۱۷ناتمام مانده است.
پروژه احداث این برج در مجموع معادل ۱٫۲۳
میلیارد دالر هزینه دربردارد که این بخش،
تنها فاز نخست از پروژهای  ۲۰میلیارد دالری،
تحت عنوان شهر المملکه است که در بخش

شــمالی جده و در کرانه دریای سرخ مستقر
خواهد شــد .وظیفه جابجایی کسانی که در
این بنا سکونت دارند را  ۵۹آسانسور بر عهده
خواهنــد گرفت .بلندمرتبهســازی مختص
اعراب نیســت و برای نمونه مالزیاییها هم
در این زمینه ید طوالیــی دارد .برای نمونه،
118 PNBیک برج برنامهریزیشده با ارتفاع
644متر118 ،طبقه اســت که هماکنون در
کواالالمپور در مالزی در دستساخت است
و پس از اتمام آن به دومین ســاختمان بلند
جهان تبدیل خواهد شد ،اما آمریکا بعد از فرو
ریختن برجهای دوقلــوی نیویورک تمایلی
برای شــرکت در این رقابت تنگاتنگ نشان
نداده است.

شــیوه زندگــی مــا آدمهای
فاطمه عباسی
شهرنشین و مجموعه سنتها،
عادات ،عقاید ،ارزشها و رفتارهایی کــه در جامعه به آن پایبند
هستیم ،نشانی از فرهنگ شــهروندی ماست .اما نظری منصفانه
به وضعیت موجود در شــهرها و بهطور خاص تهران ،ما را با این
واقعیت آشــنا میکند که با فرهنگ صحیح و اصیل شهرنشینی
فاصلهای محسوس داریم .از برخوردهایی که میان همسایههای
یک آپارتمان بهوجود میآید تــا بینظمیهایی که رانندگان در
خیابانهای شــهر بهوجود میآورند ،حتی آنچه هنگام استفاده
از وســایل حملونقل عمومی بــا آن مواجه میشــویم ،همگی
از مصادیق بیتوجهی بــه حقوق شــهروندی و پایین بودن این
فرهنگ است.
کارشناسان معتقدند فرهنگ شهروندی هم مانند باقی آموزهها،
الزم اســت که از همان دوران کودکی در انسان نهادینه شود .به
همین دلیل هم مدیرکل آموزشهای شــهروندی معاونت امور
اجتماعــی و فرهنگی شــهرداری تهران گفته کــه آموزشهای
شهروندی را در  2بخش «کودکان و نوجوانان» و «بزرگساالن» در
موضوعات مختلف برنامهریزی کردهاند ،چرا تغییر رفتار در گروه
ســنی کودک و نوجوان راحتتر ایجاد میشود .به این ترتیب که
با همکاری آموزش و پرورش دورههای مختلف آموزشــی برای
دانشآموزان درنظر گرفته شــده اســت که تا قبل از بازگشایی
مدارس با استفاده از کانالی که دانشآموزان استفاده میکردند،
بسیاری از آموزشها ارائه شــده بود و اکنون که مدارس باز شده
است هم ،از فضای مدرسه برای آموزشهای شهروندی استفاده
میشود.
به هر حال آنچه مسلم اســت اینکه زندگی شهری کنونی نیاز به
قوانین و ارتباطــات خاصی دارد که نادیده گرفتــن این قوانین،
میتواند بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی را در پی
داشته باشــد .اگر قوانین مربوط به شــهروندان یعنی جلوگیری
از تخریب اموال عمومی ،ایجاد فضا و محلهای ســالم ،احســاس
مســئولیت نســبت به محیط زندگی و کمک به حاکمیت قانون
مدنظر قرار گرفته و رعایت شــود ،باعث تقویت اســاس قوانین
شهروندی و فرهنگ شهرنشینی شــده و از بسیاری هزینههای
گزاف که مســبب آن ناهنجاریها و نامالیمات اجتماعی است،
جلوگیری خواهد شد.
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باشگاه
نویسندگان

باالخره «حال خوب» یا
«مسئولیت اجتماعی» ؟
عیسی محمدی
روزنامهنگار

میدانــی قصه چیســت؛ اینکه
ســاحتهای مختلف ،نقشها و
وظیفههای مختلفی برای آدمی تعریف و تبیین میکند .اما
اینها که گفتم یعنی چه؟ یعنی شما اگر در ساحت خانواده
باشی ،یک نقشی داری و این نقش برای تو وظایفی را تعریف
میکند .اگر در ســاحت حرفهای و کسبوکار هم باشی این
وظایف چیزی دیگر خواهد بود .شاید ساحت خانواده اقتضا
کند که مثال مهربانی پیشــه کنی؛ ولی ساحت کسبوکار و
کار سازمانی ،سختگیری باال را اقتضا کند ،چراکه مثال در آن
برهه زمانی ،سازمان و شرکت و کسبوکار شما در وضعیت
درستی نیست؛ درحالیکه اگر این وضعیت بحرانی در حوزه
خانواده باشد ،اتفاقا شما باید عطوفت و گذشت بیشتری به
خرج دهید.
اینها را گفتم تا به اینجا برسم که ،در وضعیت فعلی ،ما وظایف
مختلفی داریم و این وظیفهها ،ضد هم نیســتند .متأسفانه
اینجور برداشت میشــود توصیههایی که مثال در ساحت
فردی میشود ،با توصیههایی که در ساحت اجتماعی میشود
سازگار نیســت .ولی چرا باید سازگار نباشــد؟ در ساحت
فردی ،شما قدرت اراده دارید و حتی اگر اتفاقهای بیرونی
را نتوانید کنترل کنید ،قطعا میتوانید و این توان را دارید که
واکنشهای خودتان به این اتفاقها را کنترل کنید .در ساحت
فردی ،شــما این امکان و فرصت را دارید که اگر در وضعیت
بحرانی قرار بگیرید ،بتوانید خودتان دست بهکار شوید .اما
شاید این امر در ساحت اجتماعی و در زمانه بروز مشکالت
اجتماعی ،سختتر و حتی گاهی نشدنیتر بهنظر برسد .یعنی
االن گرانی است؛ شاید ما خیلی سخت بتوانیم کنترلی بر این
وضعیت داشته باشیم .نهایتا اعتراضی مدنی داشته باشیم یا
صدایمان را به گوش مسئوالن برسانیم و وقایعی شبیه به
این .اما شاید اینها هم باعث نشوند که این مشکالت بیرونی
حل و فصل شــوند و باید که زمان بگذرد تــا این معضالت،
فرایند طبیعی خودشان را طی کنند.
غالبا این روزها وقتی به کســی توصیه میشود کمی آرامتر
باش ،کمی واکنشهای خودتان را نســبت به وقایع بیرونی
کنترل کن و ،...طوری برخورد میکنند که انگار کفر ابلیس
گفتهایــد .درحالیکه این یک توصیه طبیعــی و منطقی و
علمی است .شما در ساحت اجتماعی میتوانید اعتراض کلی
و مدنی داشته باشید ،ولی در ساحت فردی دستتان میرسد
که خودتان کاری کنید و حال و روزتان را بهتر کنید .حاال این
کاری که میتوانید انجام دهيد ،یا تالش برای کسب روزی
بیشتر اســت ،یا یک تالش روانی برای کنترل جنبه منفی
اخبار ،یا یک سفر کوتاهمدت یا هر کار دیگری .اینها شدنی
اســت و غالبا نیز میبینیم که خیلیها انجامش میدهند.
یعنی در نهایت اینطور نیست که منتظر بنشینیم تا ببینیم
مثال یک معضل بزرگ و سراســری حل میشود یا نه ،تا هر
وقت حل شــد به زندگی عادیمان برگردیم .چنین نبوده و
چنین نیز هم نخواهد بود ،قاعدتا .شما حتی در بغرنجترین
وضعیت ممکن مثل گم شدن در جنگل یا فرار از دست یک
حیوان وحشی یا ورشکســتی مالی کامل و زندانی شدن به
واسطه تعهدات مالی انجام ندادهتان ،باید نفس بکشید ،باید
غذا بخورید ،باید خودتان را ریکاوری کنید و باید هزار و یک
کار ریز و درشــت دیگر انجام دهید .آیــا در چنین وضعیت
بحرانی ،همه این کارها از بین میروند؟ پس چطور اســت
که در چنین وضعیتی ،انتظار داریم که در ســاحت فردی،
حرکت افراد بهســوی «حال خوب» و «کنترل فشار روانی
ناشی از اخبار بد» و ،...حرکتی نادرست است و افراد فقط باید
دغدغههای اجتماعی داشته باشند؟
حقیقت امر این اســت که «حال خوب» داشتن و دنبال آن
رفتن ،تضادی با «مســئولیت اجتماعی» ما نداشته و ندارد.
کســانی که منشــأ این دو امر را به خوبی درک نمیکنند،
احتماال مرتکب ترکیب ســاحتهای مختلف شــدهاند .هر
وقت توانســتیم لباس راحتی که در زمــان حضور در خانه
به تن میکنیــم را در خیابان و محل کار بــه تن کنیم ،آن
وقت میتوانیم «حال خوب» داشتن را ،متضاد «مسئولیت
اجتماعــی» بدانیم .هر چیــزی هم کماش بد اســت و هم
زیادش؛ حتی دارو و حتی غــذا و حتی تفریح و حتی «حال
خوب» و «مسئولیت اجتماعی» .اینکه عدهای دوست دارند و
عالقهمندند حتی زنده ماندن آدمی را به مسئولیت اجتماعی
او گره بزنند و ایدههای افراطی در این زمینه مطرح میکنند،
عمال باعث نابودی مســئولیت اجتماعی در افراد میشود.
به همان نســبت که گروهی دیگر نیز همهچیز را در «حال
خوب» داشتن خالصه میکنند و دراین زمینه ،حاضرند از هر
مسئولیت اجتماعی نیز شانه خالی کنند و غمشان هم نباشد.
حتی در بغرنجترین شــرایط مثل جنگ و دفــاع از خاک،
رزمندگان میگویند و میخندنــد و فوتبال بازی میکنند
و احساسات به خرج میدهند و زندگی عاطفی و احساسی
خودشــان را دنبال میکنند؛ شــرایط فعلی که جای خود
دارد .چه خوب میشــد که ســاحتهاي مختلف را اشتباه
نمیگرفتیم و کمی منطقیتر فکــر میکردیم و دارندگان
حال خوب را به نفع دارندگان مسئولیت اجتماعی و برعکس،
تحقیر نمیکردیم...

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

چرا باید در جنگ روایتها
تهاجمی عمل کنیم؟
کشورهای مستقل و آزادیخواه هیچگاه از
جنگ نرم معاندان در امان نیستند

همه خدمات دولت هوشمند
در یک پنجره

پنجره واحد خدمات دولت هوشمند از روزگذشته
کار خود را بهصورت آزمایشی شروع کرد
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گفتهها

شهر آفتاب؛ آماده میزبانی
از نمایشگاههای بزرگ

نگاه

مدیرعامل نمایشگاههای بینالمللی شهر آفتاب :اکنون
40هزار مترمربع سالن در اختیار داریم که قابل افزایش است

گزارشهـــــای میدانــی
نـــــــشــــان مـــــــیدهــــــــــد
 2بیمارستان یافتآباد و
رسول اكرم كه در  27ماه
گذشـــتـــــه ،شــلو غترین
روزهـــــــای كــــرونایی را
داشــتند از دوشــنبهای
كــه گـــذشـــــــت شـــــمار
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
کشورهموضعیتهمین
است و تختهای بستری
کوویــد 19-یــك بهیــك
خالی میشوند
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حــاال معضــل مراكــز
درمانــی دیگــر بیمــاران
مبتــا بــه كرونــا نیســت،

گزارش میدانی همشهری از پایان فعالیت بخشهای کووید 19 -تعدادی از بیمارستانهای تهران بهدلیل صفر شدن بستریها و فروکش کردن بیماری
گزارش

مریم سرخوش
روزنامهنگار

«تمام شــد .این بخش دیگر هیچ بیمار کرونایی
ندارد ».این را یکی از کارکنان نظافت و ضدعفونی
بیمارستان شهدای یافتآباد میگوید و در شیشهای
بخش کووید 19 -بیمارستان را میبندد .از یک ماه
پیش ،خبر تعطیلی بخشهای کرونای بیمارستانها
به گوش میرسد؛ خبرهایی که از سوی پرستاران
و پزشکان و گاهی روســای بیمارستانها منتشر
میشود و همراه با امیدواری از پایان پاندمی است.
حاال به جمع این مراکز درمانی برای نخستینبار،
2بیمارســتان یافت آباد و رســول اکرم(ص) هم
اضافه شدند .گزارش میدانی همشهری از این مراکز
درمانی هم از پایان کار بخشهــای کرونا این دو
بیمارستان و جایگزین کردن آن با بخشهای دیگر
حکایت دارد؛ بخش عمومی برای تمام بیماران .این
دو بیمارستان در 27ماه گذشته ،شلوغترین روزهای
کرونایی را پشت سر گذاشتند اما از دوشنبهای که
گذشت شمار بیماران کرونایی آنها ،برای نخستینبار
از شیوع کووید19-در 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 تختهای بســتری کووید19-یک بهیک
خالی میشود .در بیمارستان شــهدای یافتآباد
که جزو نخســتین بیمارستانهای پذیرشکننده
بیماران کرونــا بود ،دیگر از انبــوه بیماران خبری
نیســت .در بیمارستان رســول اکرم(ص) هم که
همیشه جزو بیمارســتانهای شلوغ در مراجعات
کرونایی بود2 ،روز است هیچ بیماری با عالئم کرونا
مراجعه نکــرده .صندلیهای حیاط بیمارســتان
به جای انبــوه مراجعهکننــدگان کرونایی ،محل
استراحت کارورزان پزشکی و پرستاری شده است.
از پاییز سال گذشــته که واکسیناسیون عمومی
برای تمام گروههای سنی آغاز شــد ،کرونا حتی
در پیک اومیکرون هم نتوانست بحران ایجاد کند
و حاال پس از بیش از 7ماه ،در خود بیمارســتانها
هم میزان استفاده از ماســک کم شده و پرستاران
و سایر کارکنان بیمارســتانها همراه با بیمارانی
که در نوبت پذیرش نشســتهاند ،بــدون نگرانی
ماســکها را برداشــتهاند؛ اتفاقی که مورد تأیید
متخصصان نیست ،چرا که تجربه کشورهای دیگر
نشــان داده هر جا پروتکلها نادیده گرفته شده،
بیماری افزایش پیدا کرده است .حاال معضل مراکز
درمانی دیگر بیماران مبتال به کرونا نیســت ،بلکه
مراجعهکنندگان به بخشهای اورژانس و بستری
است؛ مراجعهکنندگانی که در 2سال گذشته ،کمتر
به پزشک مراجعه کردهاند و جراحیهای خود را به
عقب انداخته بودند .همین مراجعهکنندگان حاال
بار سنگینی به مراکز درمانی وارد کردهاند و همین
اتفاق سبب شده تا ارائه برخی خدمات درمانی در
تعدادی از بیمارستانها ،به کندی انجام شود .این
گالیه بیماران است .آنها میگویند ازدحام بیماران
باعث معطلیهای چند ساعتهشان شده است .در
این میان برخی از داروها هم پیدا نمیشــود و این
اتفاقات ،سرگردانشان کرده است.

بخش کووید19-خالی ،بخشهای درمانی پُر

در بیمارســتان رســولاکرم(ص) هیچکــدام از
مراجعهکنندگان عالئم کرونا ندارنــد ،اما ازدحام
و مراجعه بیماران قلبی ،عروقــی ،کلیوی و حتی
فیزیوتراپــی و بســتری در بخــش جراحی این
بیمارستان باالســت .بهگفته پرستاران این مرکز،
پذیرش تمام مراجعانی که از ســایر مراکز درمانی
آمدهاند ،باعث شده شــلوغیهای این بیمارستان
ادامه داشته باشــد .اینجا از همان روز اول بخش
نفرولــوژی (کلیه) تعطیل و به بیمــاران کرونایی
اختصاص داده شد .اما حاال بهگفته 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 شدهاند:
«از دوشنبه همین هفته آمار بیمارستان صفر شد
و حاال نه پیسیآر مثبت و نه بیمار بستری داریم.
حتی در بخش آیســییو 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 میدهد« :یک قسمت از بخش ما بهصورت
ایزوله درنظر گرفته شده و اگر نیاز به بستری بیمار
باشد این قســمت وجود دارد که صرفا برای کرونا
نیست و میتواند برای بستری مبتالیان به سل یا
سرخجه هم باشد ».بهگفته 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 بهدلیل ابتال به کرونا،
ثبت نشد.شــنیده میشــود که در مراکز درمانی
دیگر هم همین وضعیت وجــود دارد و بخشهای
کرونــا تعطیل شــدهاند ،حتی بخش آیســییو
کووید 19 -هم برقرار نیست.
از روزی 7 ،6فوتی کرونا به صفر رسیدیم

نژادآشوری به روزهای ســخت این بیمارستان در
پیکهای کرونا اشــاره میکنــد« :تنها در همین
بخش رویال ،برخی روزها 7 ،6فوتی داشتیم و این
عدد از آمار آیســییو جدا بود .بیش از 90درصد
پرسنل بیمارستان همان ابتدا به کرونا مبتال شدند
که البته این روند در پیکهای بعدی کمتر شد اما
تا قبل از واکسیناســیون آمار ابتال در کادر درمان
بسیار باال بود .هماکنون هم مواردی از ابتال داریم
اما بهشدت سویههای قبلی نیست و روند بیماری
مانند یک سرماخوردگی ساده است ».او که بهگفته
خودش 16سال سابقه فعالیت در این بخش را دارد،
درباره وضعیت کنونی بیمــاران مراجعهکننده به
بخش نفرولوژی هم میگوید« :ما با روند افزایشی
مراجعات بیماران بهدلیل به هم خوردن آنزیمهای
کلیوی مواجهیم که میتواند ناشی از ابتال به کرونا
یا حتی تزریق واکسنها باشد .این افراد تحت درمان
قرار میگیرند اما احتمال آسیب به کلیه آنها وجود
دارد چرا که عــوارض کلیوی عمدتــا زمانی بروز
میکند که بخشی از این عضو از بین رفته باشد و آن
زمان بیمار متوجه آسیب به کلیههایش میشود».

کاهش مراجعههای سرپایی از 60هزار نفر به 8هزار نفر در روز
نکته

مراجعههای سرپایی با نشانههای کرونا نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده
است .قبال روزانه 60هزار مراجعه سرپایی صورت میگرفت و حاال در روز
8هزار مراجعه سرپایی به مراکز درمانی کشور ،گزارش میشود .اینها را
سعید کریمی ،معاون درمان وزارت بهداشــت در گفتوگو با همشهری
اعالم میکند .او درباره صفر شــدن آمار بیماران کرونایی در بســیاری
از مراکز درمانی و کندی ارائه خدمات برای ســایر بیماریها توضیحات
بیشتری میدهد.
بخشهای بستری کرونا در مراکز درمانی هماکنون چه وضعیتی دارند و آیا
در تمام استانها این بخشها 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
میدهد که وضعیت کرونا در کشور تا حدودی کنترل شده ،اما با چیزی که
موردنظر ماست ،فاصله زیادی دارد .هماکنون میزان بستریها با عالئم
مشکوک کرونا و تنفسی حدود 8هزار نفر اســت؛ به همین دلیل تأکید
میکنم که کرونا تمام نشده ،اما شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است.
نباید عادیانگاری و سهلانگاری صورت بگیرد؛ چراکه احتمال بازگشت
کووید19-وجود دارد .رعایت پروتکلها بهویژه استفاده از ماسک ،تزریق
دوز سوم واکسن برای گروه سنی باالی 18سال و تزریق دوز چهارم برای
گروههای اعالم شده ،ضروری است .اما اینکه بگوییم در شرایط مناسب
کنونی بخشهای 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 بهصورت همزمان به کووید19-اختصاص پیدا میکرد ،اما اکنون
تعداد بیماران کرونایی کم شــده و تنها یک بخش و تختهای محدود به
بیماران اختصاص دارد و سایر بخشها به روال عادی بازگشته است .در
برخی دانشگاهها هم ممکن است تنها یک مرکز درمانی مختص کرونا را
درنظر گرفته باشند و سایر بیمارستانها فعالیت عادی خود را داشته باشند.
اما همچنان تخت و بخش بستری برای ارائه خدمت به بیماران کووید19-را
خواهیم داشت.
با اینکه کرونا کاهش پیدا کرده اما در گزارشهای میدانی ،برخی از بیماران
از کندی ارائه خدمات درمانی انتقاد دارند .دلیل این اتفاق چیست؟

در بخشهای دیگر بیمارستان هم وضعیت همین
اســت ،انبوه بیماران برای جراحــی ،فیزیوتراپی،
قلب و...
یکی از پرستاران بخش جراحی در اینباره میگوید:
«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 بهشدت سایر بخشهای دیگر نبود
و جزو آخرین قسمتهایی بودیم که بستری کرونا
پذیرش میکردیم .به همین دلیل بیماران نیازمند
جراحی را بستری میکردیم 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 یافتآباد هم از دو روز پیش
دیگر هیچ بیمار کرونایی بستری نیست .اورژانس
بیمارســتان و بخش کووید19-در ساختمان جدا
از سایر بخشهای بیمارستان قرار دارد ،اما حاال نه
از مراجعه بیمار کرونایی خبری است و نه از بستری
آنها در طبقه دوم .بخشهای دیگر بیمارستان هم
طی ماههای اخیر و پیک اومیکرون چندان درگیر
بیماری نشــدهاند .علی مظفرپور ،متخصص طب
اورژانس بیمارستان شــهدای یافتآباد در اینباره
میگوید« :از اوایل شیوع کووید19-در اسفند،98
بیمارستان شهدای یافتآباد بهعنوان مرکز پذیرش
بیماران کرونایی فعال شد و آمارها هر روز در حال

در 2ســال شــیوع کرونا ،مردم برای روند درمانی ســایر بیماریها به
بیمارستانها مراجعه نکردند یا مراجعه کمتری داشتند .با توجه به بهتر
شدن شرایط ،اکنون ازدحام مراجعه رقم خورده است .این تأخیر یا کندی
مختصر ،میتواند بهدلیل همین شلوغی و افزایش مراجعات باشد که البته
در تمام مراکز درمانی دیده نمیشود و تنها در برخی از آنها که باید خدمات
خاص ارائه شود ،شاید چنین مواردی وجود داشــته باشد .بهطور 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 پروتکلها و استفاده از ماسک هستیم که در شرایط کنونی
به هیچ عنوان مورد تأیید ما نیست .کنار گذاشتن ماسک توصیه نمیشود
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 میتواند رفتاری متفاوت و جهشی جدید داشته
باشد .همین حاال در برخی کشورها میزان ابتال افزایش پیدا کرده و دوبرابر
شده است.
بهنظر 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 پیشبینی قطعی نداریم و بهدلیل احتمال
جهش جدید یا کاهش ایمنی نگرانیهایی وجود دارد .احتماال توصیه به
تزریق دوز ساالنه خواهد بود که البته هنوز در اینباره تصمیم قطعی در
ستاد ملی کرونا گرفته نشده است.
برنامه معاونت درمان برای کرونا در آینده چیست؟
جلسات کمیته علمی بهصورت مرتب و هفتگی در حال برگزاری است و
وضعیت بیماری در کشور رصد میشود .در اینباره در معاونت بهداشت
و ستاد ملی کرونا اقدامات همسو انجام میشود و با وجود روند کاهشی
بیماری در کشور ،هیچیک از اقدامات وزارت بهداشت و ستاد برای مقابله با
بیماری حذف نخواهد شد .از پاییز سال گذشته و با توجه به واکسیناسیون
عمومی فوتیهای روزانه حدود700نفر به فوتیهای تکرقمی رسیده است.
هدفگذاری ما صفر شدن مرگهای کروناست.

افزایش بود .در 2ســال گذشــته و چندین پیک
مرگبار ،تمام بخشهــای اختصاص یافته به کرونا
تکمیل ظرفیت میشد .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 » .بهگفته او بیمارستان فعال هیچ
برنامهای برای تعطیلی و حذف بخش آیســییو
کرونا ندارد و درصورت مراجعه بیماران ،پذیرش و
بستری آنها در همین بخشها انجام میشود .بهگفته
او ،ماههاست که روند بیماری حتی برای کسانی که
نیازمند بستریاند بهشدت گذشته نیست.
60درصد تختها در اشغال غیرکروناییها

جالل نژادجو ،رئیس بیمارستان شهدای یافتآباد
هم از وضعیت ابتدایی شــیوع کرونا و بستریها
در این بیمارستان میگوید .بهگفته او ،این مرکز
با شیوع پاندمی در کشور ،ســانتر کرونا شد و کل
تختهای بیمارستان در اســفند 98و فروردین
99به کووید اختصاص پیدا کــرد« :در پیکهای
بعدی با توجه بــه حجم و تعــداد مراجعهکننده
بخشهای بســتری کووید19-کم و زیاد میشد.
طی چند ماه گذشته در مجموع تنها یک بخش از
بیمارستان با 50تخت عادی و 13تخت آیسییو
بهصورت 100درصد بیمار کرونایی بستری میشد
ن بخش هــم بهصورت کامل خالی
که اکنون هما 
شــده اســت ».بهگفته نژادجو ،طی دو ماه اخیر
تنها 4تا 5بیمار کرونایی در بخش کرونا بســتری
بودهاند و حاال با صفر شــدن آمار این بخشها به
ظرفیتهای قبــل از دوران کرونــا برمیگردند و
بهصورت بخش داخلی و آیســییو 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 بخشهایی 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 بیماریها با وجود افزایش مراجعات ،توضیح
میدهد «:بــا فروکش کردن بیمــاری و افزایش
مراجعات ،احتمال ایجاد مشکل در پاسخگویی به
بیماران وجود دارد .هر چند تاکنون به این مرحله
نرســیدهایم که حجم مراجعات و درخواستهای
مردم بیشتر از ظرفیت ارائه خدمات بیمارستانی
باشد .در بیمارستان شــهدای یافتآباد هماکنون
حدود 60درصد تختها اشغال است و این نشان
میدهد 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 میگوید«:بعد از 4دوز واکسن و
اینکه تقریبا هیچ بیمار کرونایی مراجعهکننده به
بیمارستان نداریم ،باعث شده کمتر ماسک بزنیم.
البته تأکید وزارت بهداشــت اســتفاده از ماسک
اســت اما با توجه به اینکه بیماران مراجعهکننده
عالئــم کووید19-ندارند ،کمی
اضطراب انتقال بیماری به کادر
درمان کاهش پیدا کرده است».

عکسها :همشهری /منا عادل

خداحافظی بیمارستانها با بخش کرونا

بلكــه مراجعهكننــدگان
بــه بخشهــای اورژانس
و بـــــستــــــری اســـــــت؛
مراجعهكنندگانــی كه در
 2سال گذشــته ،كمتر به
پزشــك مراجعه كردهاند
و جراحیهــای خــود را به
عقــب انداختــه بودنــد.
همیــن مراجعهكننــدگان
حاال بار سنگینی به مراكز
درمانــی وارد كردهانــد و
همین اتفاق ســبب شده
تــا ارائــه برخــی خدمــات
درمانــی در تعــدادی از
بیمارســتانها ،به كندی
انجــام شــود .ایــن گالیه
بیمــاران اســت .آنــــها
میگویند ازدحام بیماران
بـــاعــــث مــعطـــلــــیهای
چنــد ساعتهشــان شــده
اســت .در ایــن مـــــــیان
برخــی از داروها هم پیدا
نمیشود و این اتفاقات،
سرگردانشان كرده است

(ص)

در بیمارستان رسولاکرم
هــــــــیـــــــــــچکـــــــــــــــدام از
مراجعهکننــدگان عالئــم
کرونا ندارند ،اما ازدحام
و مراجعــه بیماران قلبی،
عروقــی ،کلیــوی و حتــی
فیزیوتــــراپی و بســتری
در بخــش جراحــی ایــن
بیــــمارستان باالســت.
بــه گفتــه پرســتاران ایــن
مرکــز ،پــــــذیرش تمــام
مراجعانــی کــه از ســایر
مراکــز درمانــی آمدهاند،
باعث شــده شلوغیهای
ایــن بیمارســتان ادامــه
داشــته باشــد .اینجــا از
همــان روز اول بخــش
نفرولوژی (کلیه) تعطیل
و بــه بیمــاران کرونایــی
اختصاص داده شــد .اما
حــاال گفتــه میشــود ،بــا
صفر شــدن آمار بیماران
کرونایــی ،به حالــت قبل
از شیوع پاندمی برگشته
و بیمــاران کلیــوی دوباره
در اینجا بستری شدهاند

بــه گفتــه جــال نژادجو،
رئــــیــــــس بـــیمــــارستان
شهــــدای یافـــــــــتآباد،
طی چند مــاه گذشــته در
مجمــوع تنها یــک بخش
از بیـــــمارســــــتان بــا 50
تخــت عــادی و  13تخــت
آ یســییو بــــــه صـــــورت
100درصد بیمار کرونایی
بستری میشد که اکنون
همــا ن بخــــــش هــم بــه
صورت کامل خالی شده
اســت ،در  2مــاه اخیــر
تنها  4تا  5بیمار کرونایی
در بخــش کرونــا بســتری
بودهانــد و حــاال بــا صفــر
شــدن آمار ایــن بخشها
بــه ظرفیتهــای قبــل از
دوران کرونــا برمیگردند
و به صورت بخش داخلی
و آیسییو عمومی فعال
خواهند شد

احمد مهری

اپیدمیولوژیست

شواهدی درباره
ضعیفشدنكرونا
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 قابلتوجهی از
مردم به سویه اومیکرون آمارها کاهشی و دارای
ثبات است.
سناریوی دوم هم این است که ماهیت اپیدمی
پیشرونده که در بحث کووید 19-شاهد آن
هستیم ،سیر نزولی آن است که با گذشت یک
زمان کوتاه یکماهه با افزایش جمعیت مستعد
و واکسینه نشدنجمعیتی که ایمنی بدن آنها
طی گذشت زمان کاهش پیدا میکند ،مجددا
شاهد افزایش موارد باشیم .از سوی دیگر نکته
مهمی در این باره وجود دارد؛ اینکه در  25تا
 35کشور دنیا روند افزایشــی موارد ابتال آغاز
شده و این مساله اتفاقی است که در کشور ما
هم امکانپذیر است؛ البته تا زمانی که قدرت
بیماریزایی 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 واکســنها و باال رفتن سطح ایمنی
عموم مردم ،به طور طبیعی آمارها کاهشــی
خواهد بود.
در کنار تمام این قضاوتها باید این مســاله را
مدنظر قرار داد که ویروس جهشیافته فعلی
در سطح جهان و ایران از نوع اومیکرون است؛
نوع خفیفی از کووید 19-که بیماریزایی قابل
توجهی دارد ،اما شــدت و مرگ ناشــی از آن
نسبت به سویههای قبلی کمتر است؛ به همین
دلیل وضعیت مطلوبتری نسبت به پیك 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 نزدهاند یا فرم ابتالی طبیعی بیماری
را نداشــتهاند 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 پیشبینی میشــود که اگر شــرایط
رعایت پروتکلها 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
متفاوتتری پیدا کرده و قدرت بیماریزایی 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 .اصلیترین خطر جدی درباره وضعیت
کنونی احساس عادیانگاری و کنار گذاشتن
پروتکلها 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
پروتکلهای بهداشتی .بهترین فرصت است که
نظام مراقبت از بیماریهای ما بتواند ماجرای
کشــف موارد مثبت و رهگیــری تماسهای
مبتالیان را در نظر بگیرد؛ چراکه ممکن است
به دلیل افت ناگهانی ایمنی جمعی ،در کمتر
از  7تا  14روز موج جدیدی در کشــور ایجاد
شود .البته این آگاهی وجود ندارد که این موج
یا پیک در آیندهای نزدیک خواهد بود یا خیر.
دستورالعملهای ســازمان بهداشت جهانی
( )WHOغربالگری انبــوه افراد بدون عالمت
به دلیل هزینههای مربوطه و فقدان دادهها 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 میکند 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 خفیفتر اومیکرون و در
دسترس بودن واکسنها و درمانهای مؤثرتر،
دولتها باید سیاستهای اســتراتژیکتری
مانند نمونهگیری جمعیــت را در نظر بگیرند.
بر این اســاس برای پیشــگیری از بروز موج
جدید بیماری در کشور ،اکنون بهترین فرصت
برای تقویت شبکههای بهداشتی کشور فراهم
شده؛ چراکه مســئولیت رهگیری تماسها را
دارند .همچنین بیمارییابی باید فعال شــود
و نیروی انسانی کافی در اختیار داشته باشند
تا خوشــههای جدید بیماری در قسمتهای
مختلف کشور ایجاد نشود.
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یادداشت

نقلقولخبر

بانیان جنگهای هیبریدی

غالمحسین محسنیاژهای
رئیس قوه قضاییه
رفع دردهای مزمن با درمان عادی ممکن
نیســت و نیازمنــد درمــان ویــژه اســت؛
درمانــی کــه هزینــه دارد و بایــد مســتمر
و مداوم باشــد تــا اثــرات برجای مانــده از
دردهــای مزمــن و کهنــه را بهطــور کامــل
مداوا کند .این درمان و مداوای دردهای
مزمن که بخشهایی از نظام اداری کشور
به آن مبتال است بايد با همكاری تمامی
دستگاهها انجام شود/.میزان

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.

خبر

مطالبهگری برمبنای منطق باشد
دبیراتحادیه جنبش عدالتخواه دانشــجویی گفت:
در دیدار اخیر دانشــجویان بــا رهبرمعظم انقالب،
منطقی که رهبــر انقالب درعرصــه مطالبهگری
برای دانشــجویان توضیح دادند برمبنای عقالنیت
بود و دانشــجویان را با روش مطالبه صحیح آشــنا
کردند .محمد اسکندری افزود :رهبری برای حفظ
پرچم عدالتخواهی در کشــور ،بــر مطالبهگری
منطقی تأکیــد کردند تا بهانه دســت دشــمنان
عدالتخواهی داده نشــود .وی با تأکیــد بر اینکه
در عرصــه عدالتخواهی 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 گفتمانهــا بایــد دارای مرزبندیهــای هویتی
باشند و مشــخص باشــد که این فرد مطالبهگر در
دفاع و برمبنای دلسوزی آرمانهای انقالب اسالمی
سخن میگوید .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 مطالبهگری مشخص و
مرزبندی دانشجویان با دشمن مشهود باشد / .فارس

چرا باید در جنگ روایتها تهاجمی عمل کنیم؟
کشورهای مستقل و آزادیخواه هیچگاه از جنگ نرم معاندان در امان نیستند

گزارش

صفیه رضایی
روزنامهنگار

به قطعیت میتوان گفت حجم و تعداد رسانههای
معاند علیه کشــور ما تا آنجا زیاد اســت که هیچ
کشــوری در دنیا این تعداد از دشــمن رسانهای
را ندارد .کافی اســت که تعداد و اســامی رسانهها
و شــبکههای معاند خارجی را بررســی کنیم .آن
زمان به صراحت درخواهیــم یافت که تمامی آنها
از جانب دشــمنان ما تزریق مالی میشوند که هم
دروغ بگویند ،هم دست به ستیزه بزنند .شاید برای
بسیاری از افراد ،شبکهها و رسانههای 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 میکنند که هدفگذاری آنها دقیقا روی افکار
عمومی مردم ایران است .پشت صحنه تمامی اخبار،
تحلیلها و تبلیغات ،این کشورها و گروههای معاند با
جمهوری اسالمی ایران هستند که از لحظه پیروزی
انقالب اسالمی تاکنون خبرپراکنی میکنند .اقدام
آنها عملیات روانی و جنگ نرم تلقی میشــود که
با وجود گســترش بسترهای رســانهای همچون
کانالها ،سایتها و شبکههای اجتماعی هر روز بر
دامنه این عملیاتها افزوده میشود تا جایی که هر
خبر و رویداد هر چند کم اهمیت در داخل ایران یا
علیه ایران منبع تغذیه عملیات روانی آنها محسوب
میشود .در این راستا آنها از تکنیکهایی همچون
دو قطبیســازی با هدف تضعیف افکار عمومی و
کاهش سرمایه اجتماعی ،پاره حقیقتگویی ،کانال
انحرافی ،مقصرنمایی ،تعمیم افراطی ،شایعهسازی،
واهمهافکنــی ،اهریمنســازی ،ابهامآفرینــی و
سیاهنمایی اســتفاده میکنند .نمونههای روشنی
از رفتارهای تحریکآمیــز آنها را ایــن روزها در

نشاندادن «شــرایط اســفناک از داخل ایران»
بهدلیل سیاســت اصالح اقتصادی دولت شــاهد
بودیم؛ اینکه چگونه با ادبیات «مــردم درمانده»
و «اقتصاد ورشکسته» ســیاهنمایی میکردند یا
وضعیت بسیار نامطلوبی را پیش چشم مخاطبان به
تصویر میکشند .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 تحتتأثیر قرار دهند .یا اینکه اخبار را
بهصورت وارونه جلوه دهند و سیاست جعلیسازی
خبر را رواج بدهند تا به وسیله آن بزرگنمایی کرده
و سعی در تضعیف افکار عمومی داشته باشند .بارها
با این تکنیک دشــمن بهویــژه در ماجرای گرانی
قیمت بنزین در سال1398و یا پیش از آن مواجه
بودهایم .همچنین شاهد بودهایم که چگونه دست
به خبرسازی میزنند و جامعه ایران را آشوبزده
تلقی میکنند تا جایی که اگــر مردم در رویدادی
خواســته بحق خود را از دولت و مسئولین مطالبه
کنند ،آنها با تکنیک ابهامآفرینی و جعلیســازی،
عمال این رویه را نوعی «اعتراض» به نظام سیاسی
القا میکنند .نمونههای روشن در این زمینه زیاد
است و بهنظر میرسد که باالبردن سواد رسانهای
جامعه میتواند همگان را نسبت به این ترفندهای
رسانهای آگاه سازد .مردم باید بدانند چرا شبکهای
همچون بیبی سی ،برای انتشار گسترده یک خبر
جعلی و کذب به ناگاه تمام برنامههای خود را قطع
میکند و برنامه چند ساعته ویژه با حضور چندین
کارشناس برگزار میکند؛ آن هم کارشناسانی که
معموال اطالع چندانی از شــرایط ندارند و تنها در
مسیر سیاستهای آن شبکهها صحبت میکنند .به
واقع ،ما در بستر عملیات روانی قرار گرفتهایم و باید
نسبت به تمامی موضعگیریها آگاهی داشته باشیم.
به باور دیگر،افکار عمومی همواره بهعنوان هدف
عملیاتهای روانی ،در معــرض بمباران تبلیغاتی

رســانههایی قرار دارند که بهمثابه ابزارهای نوین
جنگی عمل میکنند؛ حرکــت در برابر این جنگ
نوین ،نیازمند شــناخت دقیق ماهیــت ،ابزارها و
شیوههای پیشــبرد این نوع از جنگهاست .رهبر
معظم انقالب با اشــاره به تهاجم ترکیبی دشمن
تأکید کردنــد...« :در مقابل ایــن تهاجم ترکیبی
و دســتهجمعی ،نمیتوانیم همیشــه در موضع
دفاعی بمانیم و ما نیز بایــد در زمینههای مختلف
ازجمله رسانهای ،امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی
کنیم که در این زمینه اهل فکر و اقدام بهخصوص
مسئوالن ،موظف به تالش هستند.»...
وارونهنماییهای سیاه

مطالبه و خواسته عمومی ،حق مردم است؛ یعنی در
هر جامعه و کشوری جزو خواسته بحق و از حقوق
عموم مردم شناخته میشود .بدیهی است که مردم
باید خواستههای خود را به دولتها بگویند و این
مطالبهگری مسیر طبیعی خود را طی خواهد کرد.
با این حال رســانههای معاند تالش دارند تا با نشر
اکاذیب مطالبهگری مردم را نوعی اعتراض به نظام
سیاسی جلوه دهند .بهعنوان نمونه ،در مطالبهگری
اخیر رانندگان اتوبوس در تهران این رسانهها سعی
کردند که پروژه اعتصابنمایی را تا آنجا منعکس
کنند که کمکاری و بیتوجهی نظام پررنگ شود.
یا در ماجرای مطالبهگری معلمان ،بازنشســتگان
و ...در واقع آنها ســعی دارند هر رویداد و روندی را
بهصورت وارونه و غلط پرداخته و منعکس کنند .با
این حال ممکن است سؤال شود که چرا این حجم
از خبرپراکنی کذب علیه کشور ما میشود؟یا آنها
چرا با ما دشمن هستند؟ مهدی خورسند ،تحلیلگر
مسائل سیاسی در این زمینه به همشهری میگوید:
«در مقابل تحریکات رسانهای 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 شــفافتر باشد رسانههای
معاند نمیتوانند نشــر اکاذیب کنند؛ چون مردم
واقعیتهای داخل را بیشــتر میداننــد .مثال در
ماجرای اصالح یارانهها ،دولت میتوانست از ابتدا
همه مسائل و روند این طرح را برای مردم روایت کند
و سپس طرح را اجرایی میکرد تا رسانههای دشمن
فرصت تحریک افکار عمومی را نداشته باشند .باید
درنظر گرفت ما در جنگ روایتها قرار گرفتهایم و
در این جنگ باید خود روایتگر باشیم .بستر آن نیز
جهاد تبیین است که رهبر معظم انقالب بارها بر آن
تأکید داشتهاند .بدیهی است جهاد تبیین ما باید در
راستای متنوعسازی روایتهای 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 رســانههای معاند و اپوزیســیون
خارجنشین دلسوز ما نیستند .در واقع آنها مزدور
اربابان خود هستند تا بیثباتی داخلی را به غلط به
مردم ما تلقین کنند تا راه برای ورود افکار لیبرال،
ایدئولوژیهای مخالف اسالم و نفوذ دشمنان باز
شود .در واقع آنها دشمنان قسمخوردهای هستند
که منابع مالی کافــی برای ضربــهزدن به افکار
عمومی مردم ایران را دارنــد؛ بنابراین باید خود
تحلیلگر روندهای خود باشــیم تا آنها .راهکار نیز
در باالبردن سواد رسانهای است .باید به این نکته
نیز توجه داشته باشــیم که کشورهای مستقل و
آزادیخواه هیچگاه از جنگ نرم در امان نیستند.
بنابراین باید آگاهیهای عمومی را افزایش دهیم و
هر فرد از افراد جامعه یک سرباز در جنگ نرم علیه
رسانههای معاند باشد.

دولت

ماجرای جاسوسانی که با نقاب گردشگری در ایران دستگیر شدند

تبیین گفتمان دولت ضروری است

امنیتی

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

حمیدرضا بوجاریان
روزنامهنگار

ت ماه اســت و هرساله معلمان
اردیبهش 
کشورمان به مناسبت روز معلم با برپایی
مراسمها و تجمعاتی عالوه بر گرامیداشت
این روز به بیان مطالبات و خواستههای
خود میپردازند .تعطیلی روند آموزش
حضــوری درمدارس و شــیوع ویروس
کرونا در 2سال گذشته اما رمق برگزاری
این مراسم را گرفته بود .با فروکشکردن
همهگیری کرونا و بازگشــایی مدارس؛
معلمانی کــه در دوران کرونا از آموزش
به دانشآموزان 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 .جریانهای
معاند نظام کــه از مدتها قبل درکمین
طراحــی برنامهای بــرای چنین روزی
بودند ،تالش داشتند با دستی پر مراسم
روز معلم را به نفع خود تعبیر و تفســیر
کنند .از این رو فرودگاه بینالمللی امام
خمینی(ره) ،ســاعت 50دقیقه بامداد
 8اردیبهشت شــاهد حضور 2مسافر در
پروازی بود که از مبــدا ترکیه به تهران
آمده بود2 .مســافری که بالفاصله بعد
از ورود به فــرودگاه امام خمینی(ره) در
رصد اطالعاتی مأموران وزارت اطالعات
قرار گرفتند ،مســافرانی عادی نبودند.

واکنش شوکآلود فرانسه

نفر دوم و سوم ا زچپ دو جاسوس دستگیر شده

رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری بر اهمیت
بهرهمندی از نظرات نخبگان در نظام حکمرانی کشور تأکید کرد
و گفت :یکی از مأموریتهای ما در مرکز بررسیها ،توسع ه شبکه
نخبگانی کشور و تسهیل ارتباط این شبکه با نظام حکمرانی کشور
است .محمدصادق خیاطیان سهشنبه در دیدار با استاندار فارس با
اشاره به مأموریتهای این مرکز در دولت سیزدهم ،نقشآفرینی
جدی این مرکــز در فرایند سیاســتگذاری را اراده جدی دولت
خواند و گفــت :برنامهریزیهای الزم برای انجــام ماموریتها و
مســئولیتهای مرکز صورت گرفته و در حال ارتقای کنشگری
مرکز در این زمینهها هستیم .رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاســتجمهوری در ادامه تبیین گفتمان دولت ،مبانی نظری
این گفتمان و اقتضائات آن در حــوزه اجرا را از وظایف مهم مرکز
بررسیهای 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 میشــود .در این نشریه پیوند موضوعات سیاسی و
سیاستی در دولت و نیز همافزایی سیاستورزی و سیاستگذاری
در چارچوب گفتمان عدالت و جمهوریت را دنبال میکنیم .وی
در ادامه به اهمیت بهرهمندی از نظرات نخبگان در نظام حکمرانی
کشور اشاره کرد و گفت :یکی از ماموریتهای ما در مرکز بررسیها،
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 کردهایم تا با همکاری آنها به
راهبردهایی برای حل چالشها برسیم .از سوی دیگر سامانهای
را تحت عنوان سرآمدان برای ارتباط نخبگان با راس و بدنه دولت
طراحی کردهایم که در آن نخبــگان و صاحبنظران حوزههای
مختلف میتوانند نظرات و ایدههای خود را در مسائل راهبردی
و چالشهای سیاستی کشور در آن مطرح کنند.خیاطیان افزود:
امروز بسیاری از استادان دانشگاه عالقهمند 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

دام تور اطالعاتی به جای گردشگری

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 .درحالیکه انتظار
میرفــت گردشــگران فرانســوی در
محلهای گردشگرپذیر ایران دیده شوند
و مانند دیگر میهمانان خارجی از جاذبهها
و دیدنیهای 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  2مسافر خاص برداشت2 .جاسوس
فرانسوی  12اردیبهشــت با حضور در

جلســه اعتراضی کانون معلمان ایران
به آنان راهکارهــای اعتراض و پیگیری
مطالباتشان را یاد میدادند؛ چک پاریس
حتی پا را از این فراتر میگذارد و به افراد
حاضر درجلســه میگوید «دنبال ایجاد
بســتههای انقالبی در ایران هستند».
درهم��ان ای��ام شــورای خودخوانده
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان
ایران در یکی از آخرین بیانیههای خود در
روز  ۱۷اردیبهشت مسئوالن را تهدید کرد
اگر معلمان بازداشت شــده آزاد نشوند،
تجمع سراسری برگزار میکنند .درادامه
ماجراهــای حضور ایــن دو بهاصطالح
گردشگر فرانسوی ،آنان درجمع افرادی
چون اســکندر لطفی ،مسعود نیکخواه،

شعبان محمدی و رســول بداغی حاضر
میشــوند .افرادی که بعد از این دیدار
سرشان شلوغ میشود و به شکل مستمر
با حضور در رسانههای ضدانقالب دست
به تحریک معلمان برای اعتراض و آشوب
میزنند .تصاویر و صدای دو مسافر خاص
پرواز ســاعت 50دقیقه  8اردیبهشــت
مدارک کافی در نقشداشــتن و دخالت
این دو جاسوس فرانسوی در ایجاد فضای
ناآرام به نام معلمــان را تکمیل میکند.
کوهلــر و پاریــس که تصــور میکنند
توانستهاند به اهدافی که در این سفر برای
آنان تبیین شده است دست پیدا کنند،
با تهیه بلیت برای خروج از کشــور اقدام
میکنند اما مأمــوران وزارت اطالعات

بالفاصله پس از دستگیری این دو مأمور
فرانســوی ،وزارت امور خارجه فرانسه
اتهامات واردشده به این افراد را بیپایه و
اساس خواند و خواستار آزادی فوری آنان
شد .کریستوف الالند ،دبیرکل اتحادیه
آموزشــی و تحصیلی فرانسه ،گفته بود
که حدس میزند 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 بهاصطالح گردشــگران در
جمع عناصر سازماندهیکننده تجمعات
اعتراضی معلمان نداد .بهنظر میرســد
برخی کشــورهای غربی مانند گذشته
درقالب اعــزام مأموران خــود در قالب
گردشــگر تالش میکنند تا شبکهای را
در داخل کشور ســازماندهی کنند که
بتوانند با استفاده از آنان و نيز با استفاده از
برخی گالیههای مردم ،از آن به نفع خود
ماهی صید کنند .موضوعــی که بهنظر
میرسد با اشراف اطالعاتی دستگاههای
مسئول درکشــور تا حدود زیادی ناکام
باقی مانده است.

عکس :خبرگزاری مهر

عبدهللا حاجیصادقی
نماینده ولی فقیه در سپاه
دشمن با تحریف ،فریب و شبههافکنی
بــه جنــگ باورهــای جامعــه آمــده و
جهادگرانی که در این عرصه میتوانند
ایستادگی کنند خبرنگاران و روحانیون
هستند .دشمن با فتنهانگیزی بهدنبال
تغییــر الگوهــای رفتــاری و تضعیــف
گفتمان مقاومــت اســت و میخواهد
فضا را تاریک کند /.ایرنا
احمد علیرضابیگی
نماینده مجلس
برخــی نماینــدگان اصالحطلــب مجلــس
فعلــی کــه در مجلــس ســابق هــم بودنــد،
بــه سیاســتهای دولــت رئیســی حملــه
میکننــد امــا ســال ۹۸هیــچ اظهارنظــری
درباره سهمیهبندی بنزین نکردند .سؤال
این است که چرا در آن مقطع و در شرایطی
کــه رئیسجمهــور قبــل هم میگفــت من
از موضــوع ســهمیهبندی بنزیــن بیخبــر
هستم ،اظهارنظری نکردند؟/مهر

محسنمحمدیخانقاهی؛تحلیلگر ارشد مدیریت رسانه

جمهوری اســامی ایران کانون الهامبخشی و مقاومت در
برابر سیاستها و رویکردهای سلطهگرانه و یکجانبهگرانه
غرب اســت .از اینرو ایران در کانون تهاجم شناختی آنها
قرار گرفته است.
با این حال خود را متعهد به دفــاع از اصول و ارزشهای
الهــی ،انســانی و غیرمــادی میداند .بدیهی اســت که
رویکردهای تهاجمــی عناصر غربی هیــچگاه علیه ایران
پایان ندارد .از اینرو باید این روندهای تهاجمی را در قالب
جنگ شــناختی آمریکا و غرب علیه ایران تحلیل کرد.در
این راستا رسانهها و شبکههای اجتماعی وابسته به غرب و
کشورهای معاند علیه ایران به مثابه سالح جنگ هیبریدی
و شناختی هستند .هدف رســانههای غربی و معاند ایجاد
فروپاشی روانی است.
در واقع آنها میخواهند احساس هراس از آینده و ذهنیت
کمیابی را در جامعه بهوجود آورند .تــا جایی که میتوان
گفت مخرجمشترک همه این رسانههای معاند تالش برای
ناامید ساختن مردم ایران از آینده از طریق برجستهسازی
مستمر و ضریب دادن به نقاط منفی و سانسور نقاط مثبت
و امیدآفرین و دستاوردهاست.
در واقع آنها میخواهند که در بســتر مهندسی اجتماعی
جامعه ایران ،رفتار ایرانیان را جهت دهند .این رفتارشناسی
و جهتدهی در راستای منافع سیاسی و اقتصادی غرب و
کشورهای متبوع آنهاست .بهویژه اینکه میخواهند القاگر
شکنندگی و بیثباتی در ایران باشند .در الیههای بنیادی
اهداف این رسانهها ،تالش برای توســعه و نهادینهسازی
ارزشها و نگرشهای لیبرالی و ســبک زندگی غربی نیز
دیده میشود.
الزم به ذکر اســت که از ســال2003میالدی رسانههای
اجتماعی تبدیل به یــک ابزار کامال جدیــد و فوقالعاده
قدرتمند برای پخش اکاذیب و احساســات که پیشبرنده
جنگ هیبریدی هســتند ،شــدهاند .در این میان جنگ
هیبریدی بهمعنای وضعیتی است که در آن دشمن بهطور
همزمان و هماهنگ از ســاحهای متعارف ،تاکتیکهای
نامنظم ،تروریســم و رفتار جنایی در فضــای نبرد برای
بهدست آوردن اهداف سیاسی خود استفاده میکند.
8ابزار برای نبردهای هیبریدی عبارتند از :جنگ اطالعاتی،
حمالت سایبری ،جنگ اقتصادی ،دیپلماسی ،حمایت از
شــورشهای داخلی و محلی ،استفاده از نیروهای نامنظم
چریکی و نظامی؛ در نبردهای هیبریدی اقدامات فیزیکی
همچون حمله به زیرســاختهای اطالعــات ،ترورهای
بیولوژیک و ترورهای مســلحانه نیز در دســتورکار قرار
میگیرد.
جنگهــای اینترنتی در کوزوو در ســال 1999میالدی،
مناقشــه ما بین حزباهلل و رژیم صهیونیســتی ،بیداری
اســامی در شــمال آفریقا و خاورمیانه ،کودتای ترکیه،
درگیریها در ســوریه و اوکراین نشان میدهد که چگونه
رسانههای اجتماعی برای شــکل دادن به افکار عمومی و
بسیج طرفداران استفاده میشوند.
در واقع این شبکهها بهطور فزایندهای سالح انتخابی برای
بازیگران دولتی و غیردولتی هستند .نمونه عینی جنگهای
هیبریدی را در حوادث ســوریه و عراق هم میتوان دید؛
جایی که غرب گروههای تکفیری را با کمک کشــورهای
عربی برای شکســت محور مقاومت با منطــق نبردهای
هیبریدی ،ســازماندهی کرد .همچنین آمریکا همزمان با
حمایت گروههای تروریستی در ایران و نبردهای سایبری
از تمامی عناصر جنگ ترکیبی علیه ایران استفاده میکند.
بنابراین دشــمن با رســانههای خود امروز در صحنههای
عملیات روانی بیشــتر حضور دارد .جایی که رســانههای
اجتماعی تالش در جهت بســیج منابع دارند یا با رویکرد
تعارضی خاصیت ضدبســیج بهخود میگیرنــد .از اینرو
میتوان گفت رسانههای معاند بهعنوان سالح جنگی تالش
دارند که با اخالل در نظام ارزشی و باورها در نظام اجتماعی
ایران به نوعی دگرگونی در ریخــت جامعه بهوجود آورند.
تبلیغ سبک زندگی لیبرالی ،مخالفت با سیاستهای نظام
سیاسی جمهوری اســامی و تالش برای جذب مخاطبان
از اهداف آنهاست .ضمن اینکه آنها پروژه ناامیدسازی را در
جامعه پی میگیرند.
در واقع رســانههای 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 میتوان به سواد رســانهای و ارتقای آن اشاره
کرد .متأسفانه عموم مردم سواد رسانهای مناسبی ندارند و
نمیدانند ما در یک جنگ رسانهای و شناختی هستیم و در
این جنگ هر نوع جعل و شایعه بسیار رایج است.
ضمن اینکه نمیدانند که رسانههای معاند ضدمنافع ملی
ما هستند و فقط در راستای منافع ملی خود و کشورهای
متبوع خود فعالیــت میکنند .از ایــنرو باید ضمن امید
بخشــی به جامعــه بســترهایی را که
میتوان در آن روزنههــای ایجاد
شــایعات ،فیکنیوزها و مطالب
جعلی را شــناخت ،بررسی کرد؛
بنابرایــن برایند فعالیــت ما در
فضای جنگ شــناختی باید
ایجاد امیــد و آگاهی در
جامعه باشد.

چهارشنبه  28اردیبهشت 1401
شماره 8499

فضا

شروع مأموریت اصلی
مریخنورد ناسا
کاوشگر مریخنورد اســتقامت به لحظه تاریخی و بزرگی در
ماموریت خود رسیده است .این ربات ششچرخ سرانجام قرار
است شروع به صعود از یک نمای دلتای باستانی در دهانهای
که در آن فرود آمده است کند تا ســنگهایی را که بهنظر
میرسد شواهدی از زندگی گذشته روی این سیاره را در خود
دارند ،بررسی کند .در مسیر بازگشــت به پایین ،استقامت
برخی از این ســنگها را جمعآوری میکند و نمونهها را در
پایه دلتا قرار میدهد تا در ماموریتهای بعدی بازیابی شوند.
به گزارش بیبیســی ،هدف بازگرداندن این ماده به زمین
در دهه 2030برای بررسی دقیق است .دکتر کیتی استک
مورگان ،معاون دانشمند این پروژه ،گفت :دلتا در دهانه جزرو
هدف اصلی برای اختر زیستشناسی این مریخنورد است .این
سنگها احتماال باالترین پتانسیل برای نشانههایی از زندگی
گذشته دارند و همچنین میتوانند در مورد آب و هوای مریخ
و چگونگی تکامل آن در طول زمان به ما توضیح دهند.
مطالعه رسوبات

مریخنورد اســتقامت 18فوریه سال گذشــته فرود دیدنی
خود را در وسط دهانه 45کیلومتری جزرو مریخ انجام داد.
از آن زمان به بعد در حال آزمایش ابزارها و پرواز با یک مینی
هلیکوپتر آزمایشی و جمعآوری 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 مدتها براساس تصاویر
ماهوارهای مشکوک به دلتابودن آن بود ،اکنون این ارزیابی
را تأیید کرده است .دلتا سازهای است که از گل و الی و شن
و ماسهای که رودخانه هنگام ورود به حجم وسیعتری از آب
تخلیه میکند ،ساخته میشود .کاهش سرعت ناگهانی که در
جریان رودخانه رخ میدهد باعث میشود هر چیزی معلق در
آن به بیرون بیفتد .در مورد جزرو ،حجم وسیعتر آب احتماال
دریاچهای به وسعت دهانهای بوده که میلیاردها سال پیش
وجود داشته است.

پروفسور ســانجیو گوپتا ،دانشــمند این ماموریت ،گفت:
رودخانههایی که بــه دلتا میریزند ،مــواد مغذی که برای
زندگی مفید است به همراه دارند .همچنین ،اگر زندگی در
مناطق داخلی وجود داشته باشد ،میتواند از رودخانه پایین
آمده و در دلتا متمرکز شود .در روزهای اخیر ،استقامت روی
یک رمپ به سمت دلتا موسوم به  Hawksbill Gapمانور
داده است .این یک شیب مالیم است که ربات را به ارتفاع چند
ده متری از کف دهانه میبرد .استقامت بهدنبال جذابترین
سنگ دلتا میگردد.
ابزارهای هوشمند برای کشف حقیقت

پس از فرازونشیبهای فراوان روز
گذشته سرانجام وزیر ارتباطات و
فناوری
فناوری اطالعات در مراســمی
آغاز بهکار آزمایشــی پنجره ملی خدمات دولت
هوشمند را بهصورت رسمی اعالم کرد.
درحالیکه تاکنون کاربــران مجبور بودند برای
استفاده از خدمات دستگاههای مختلف دولتی
هر کدام بهصورت جداگانه فرایند احراز هویت را
طی کنند با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت
هوشمند میتوانند همه فرایندها را تنها با یکبار
احراز هویت انجام دهند.
عیسی زارعپور در مراسم روز جهانی ارتباطات
و جامعه اطالعاتی با بیان اینکه دولت سیزدهم
بهدنبال این است که از این فناوری برای تسهیل
زندگی مردم استفاده کند ،گفت :ما برای اینکه
بتوانیــم حکمرانی مبتنی بر داده را در کشــور
راهاندازی کنیم و تصمیماتمان برپایه حدس و
گمان نباشد و براساس اطالعات باشد ،نیازمند
اســتفاده از ظرفیتهای فنــاوری اطالعات و
ارتباطات هستیم.
وزیر ارتباطات یکی از پروژههای 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 دستگاهها تا
شهریورماه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند
را راهانــدازی کنند ،گفت :فعال ۱۰دســتگاه به
این پنجره متصــل شــدهاند و درواقع ۵درصد
کار تا به حال انجام شــده و با پــای کار آمدن
سایر دستگاههای اجرایی ،تا شهریورماه شاهد
حداکثر حضور دستگاهها خواهیم بود .نزدیک به
2دهه است که مسئوالن میخواهند پنجره واحد
خدمات دولت را راهاندازی کنند و ما امیدواریم تا
شهریورماه این مهم به نتیجه برسد.
وزیر ارتباطات همچنیــن درباره اهمیت پنجره
واحد خدمات دولت در گفتوگو با همشــهری
حذف امضاهای طالیی ،مردمی شــدن دولت
و تســهیل انجــام کار مــردم را از مهمتریــن
ویژگیهای این اقدام دانست.
وضعیت گذشته شایسته مردم نبود

زارعپور در این رابطه به همشهری گفت :با وجود
همه تالشهایی که صــورت گرفته ،بهویژه 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 هماهنگکننده و
راهبر است .در این حوزه هم ضعف جدی وجود
دارد و به اعتقاد من شــاید بین  20تا 25درصد
از خدمــات اکنون بهصــورت الکترونیکی ارائه
میشــوند .اگر بخواهیم خدمات هوشمند را به
این معنی که مردم به هیچ عنوان نیاز به حضور
فیزیکی در ســازمانها و ادارات نداشته باشند،
برشماریم ،شــاید کمتر از 15درصد از خدمات،
این ویژگــی را دارنــد .این وضعیت شایســته
جمهوری اسالمی نیست.
براســاس مصوبه مجلس همه دستگاهها مکلف
هستند تا شــهریور 1401پنجره واحد خدمات
خود را به شــکلی راهاندازی کنند که یکسوم
خدمات خود را به شــکل غیرحضوری و کامال
آنالین ارائه دهنــد .بنابراین ما ظرف 3ســال
میتوانیم همه خدمات دولتی را بر بســتر یک
پلتفرم واحــد ارائه دهیم .یعنی مــردم یکبار
احراز هویت شوند و یکبار نيز 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  ۹اپراتور برای گســترش
فیبرنوری

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

ماسک در انتظار تعیین تکلیف
اسپمها برای خرید توییتر
ایالن میگوید ،پیشنهاد 44میلیارد دالری او تا زمانی که
توییتر نتواند ثابت کند که روباتهای جعلی کمتر از 5درصد
از کل کاربرانش را تشکیل میدهد ،اعتبار نخواهد داشت.
به گزارش رویترز ،ماســک در توییتی نوشت« :پیشنهاد
من براســاس دقیق بودن پروندههــای  SECتوییتر بود.
مدیرعامل توییتر علنا از نشان دادن مدرک کمتر از 5درصد
خودداری کرد ».ماسک پس از توقف پیشنهاد خود در هفته
گذشته ،در انتظار اطالعات مربوط به حسابهای اسپم است
و میگوید که گمان میکند ،دستکم 20درصد از کاربران
را حسابهای جعلی تشکیل دادهاند .این درحالی است که
توییتر این رقم را تنها 5درصد عنوان کرده است.
او دوشنبه در کنفرانس  All-In Summit 2022در میامی
گفت« :شــما نمیتوانید برای چیزی که بسیار بدتر از آنی
اســت که آنها دربارهاش ادعا میکردنــد ،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 ،نگرانیهای من هم بیشتر
میشود .آنها ادعا میکنند که روش پیچیدهای را دارند که
فقط خودشــان میتوانند آن را درک کنند .این نمیتواند
رازی عمیقتر و پیچیدهتر از روح انســان یا چیزی شبیه
به آن باشد».

تسال سفارش برای وانت برقی
«سایبرتراک» ()Cybertruck
حم 
لونقل خــود را در خــارج از آمریکای
شمالی متوقف کرده است .به گزارش وبسایت
تسال ،خودروساز برقی آمریکایی فقط رزروهای
این وانت برقــی را در کانادا ،ایــاالت متحده و
مکزیک انجام میدهد .تسال از اظهارنظر در مورد
تغییرات شــکل گرفتــه و دلیل ایــن کار در
وبسایتش خودداری کرده است .پیشتر گفته
شده بود که شرکت تسال قصد دارد تولید اولیه
«سایبرتراک» مورد انتظار خود را تا پایان  3ماهه
اول ســال  ۲۰۲۳آغاز کند .این در حالی بود که
تاریخ پیشــین برای شــروع این برنامه ،اواخر
سالجاری میالدی اعالم شــده بود .همچنان

عدد خبر

فیبرنوری را به ۹اپراتور ارتباطی واگذار کرد.
صادق عباسیشاهکوه ،معاون وزیر ارتباطات و
رئیس رگوالتوری در مراســم روز گذشته اعالم
کرد که برای رسیدن وزارت ارتباطات به هدف
۲۰میلیون پوشش فیبرنوری تا پایان سال۱۴۰۱
باید گامهای مشخصی برداشته شود .او گفت :در
نخستین گام کار ما باید تأمین منابع باشد .این
پروژه توسط بخشخصوصی انجام میشود؛ ولی
آن بخشهایی را که اقتصادی نیست باید دولت
بهنحوی حمایت کند .در این زمینه یک مصوبه

تصویب کلیات آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان

مکث

کلیات آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین 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 زارعپور ،وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات و با حضور ســورنا ســتاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهور،
سیداحسان خاندوزی ،وزیر امور اقتصاد و دارایی و نمایندگان تاماالختیار وزارت تعاون،
وزارت دفاع ،سازمان صداو سیما و بانک مرکزی بهعنوان اعضای این کارگروه در وزارت
ارتباطات برگزار شد .در این جلســه مصوبات مربوط به تسهیل شروع کسبوکارها،
کلیات آییننامه حمایــت از تولید دانشبنیان و اشــتغالآفرین در حوزه ارتباطات و
فناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال کشور و عضویت وزیر ارشاد در کارگروه ویژه اقتصاد
دیجیتال به تصویب رسید.

عقبنشینی تسال درباره سایبرتراک

t e l e g r a m

بررسی دقیقتر در زمین

همشهری را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید

i n st a g r a m

hamshahrinewspaper

t w i t t e r

@hamshahrinews

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 نمیکنم که ابزارهایی که ما
در اختیار داریم بهتنهایی بتوانند این سطح از اثبات را ارائه
کنند .ابزارهای فعلی فقط در حد شاید و اگر ،میتوانند وجود
چنین حیاتی را اثبات کننــد .بنابراین باید منتظر بمانیم تا
نمونههای جمعآوریشــده به زمین برسد تا در آزمایشگاه
برای حصول اطمینان با ابزارهای پیچیدهتر و با دقت باالتری
بررسی شود.
انتظار میرود که اســتقامت در پایان سال پس از بازگشت
به کف دهانه ،نخســتین ذخیره ســنگ خــود را تحویل
دهد .این انبار نهتنها شامل ســنگهایی است که در طول
نزول هاکســبیل جمعآوری شــدهاند ،بلکه شامل 4نمونه
جمعآوریشده در ماههای گذشته در کف دهانه است .ناسا
به همراه آژانس فضایی اروپا در مراحل پیشرفته برنامهریزی
ماموریتهای مورد نیاز برای رفتن و بازیابی این انبار هستند.
این سرمایهگذاریها که شامل یک مریخنورد دیگر ،موشک
و فضاپیمای مخصوص مریخنورد میشود ،باید تا پایان این
دهه به مدار پرتاب شوند.

اینترنت

پنجره واحد خدمات دولت هوشمند که به وسیله آن مردم
میتوانند با یکبار احراز هویت از همه خدمات دستگاههای
دولتی استفاده کنند از دیروز کار خود را بهصورت آزمایشی
شروع کرد

@hamshahrinews

پروفسور بریونی هورگان ،دیگر دانشــمند این ماموریت از
پوردو ،گفت :کاوشگر استقامت مجموعهای شگفتانگیز از
ابزارها دارد که میتواند با بررسی رسوبات تا مقیاس یک دانه
نمک ،درباره شیمی ،کانیشناسی و ساختار دلتا به ما نکات
مهمی بگوید .ما در مورد شیمی این دریاچه باستانی ،اسیدی
یا خنثیبودن آب آن ،محیط قابل سکونتبودن و نوع حیاتی
که ممکن است در آن وجود داشته باشد ،یاد خواهیم گرفت.
هیچکس نمیداند که آیا زندگی در مریخ آغاز شده است یا نه،
اما اگر چنین بود 3 ،یا  4سنگی که استقامت انتخاب میکند
تا در مسیر بازگشــت به کف دهانه ،حفاری و ذخیرهسازی
کند ،میتواند در اینباره 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 میدانیم حیات میکروبی
از میلیاردها سال قبل وجود داشته است ،شواهد مربوط به
نخستین اشکال فسیلشده آن دشوار است .بنابراین ،برای
کشــف حقایق زندگی در مریخ باید منتظر ماند تا مجموعه
ســنگهایی که مریخنورد برای تحقیقات دقیقی که تنها
بزرگترین آزمایشــگاهها برای انجام آن مجهز هستند ،به
زمین آورده شود.

همه خدمات دولت
هوشمند در یک پنجره

انتظار میرود ،تسال در  3ماهه اول سال۲۰۲۳
تولید محدود ســایبرتراک ( )Cybertruckرا
شروع کند .این اتفاق با توجه به مشکالت موجود
در زنجیره تامین چه بهخاطر همهگیری کووید-
19و چه بهخاطر بحــران اوکراین ،چیز چندان
عجیبی نخواهد بود ،اما بهطور حتم میتواند روی
ارزش سهام تسال تأثیرگذار باشد.
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مهم از هیأت دولت گرفته شده است .طبق این
مصوبه ۸درصد از ۲۸درصــد درآمد اپراتورهای
تلفن همراه که به دولت تعلق میگرفت به آنها
برای توسعه شبکه فیبرنوری بازگردانده میشود
و در بخش ثابت نیز کل ۳درصد ســهم درآمد
اپراتورهای ثابت که باید به دولت اختصاص داده
میشد ،در اختیار خود اپراتورها میماند.
بهگفته او اجــرای این مصوبه مشــروط به این
شده که ظرف ۳سال آینده پوشش ۲۰میلیونی
فیبرنوری در کشــور اجرا شــود .به باور او این
مصوبه نشان میدهد 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 ۲۰میلیون
پورت فیبرنوری رسید ،تقسیم عادالنه کارها بین
اپراتورهای ارتباطی کشور است.
بهگفته او بــرای پروژه گســترش فیبر نوری از
بین ۲۱اپراتور ثابت و ســیار۱۲ ،مجموعه 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.

۶۳

هزار دالر

3

تریلیون دالر

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
ویژگیهــای آن پیــش از بازگشــایی
مجــدد امــکان ثبــت ســفارشهای
آنالین در ۱۹میمنتشر کرده است.
قیمت این کراس اوور از ۶۲۹۹۰دالر
شــروع میشــود و تنهــا 2هــزار دالر
بیشــتر بــرای مــدل  4WDآن درنظر
گرفته خواهد شد.
کارشناسان  Analysis Groupیکی
از بزرگترین شرکتهای مشاوره در
سطح جهان پس از بررسی تأثیرات
احتمالی متاورس در آینده ،تخمین
زدهاند که ایــن فنــاوری در یک دهه
آینده میتواند 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 خواهدرسید.
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چهارشنبه  28اردیبهشت 1401
شماره 8499

نقلقولخبر
سید احمد محیط طباطبایی
رئیس کمیته ملی موزههای ایران(ایکوم)
تبدیل خانــه اخوان ثالــث به خانــه موزه
یکــی از مهمتریــن اقداماتــی اســت کــه
شــهرداری تهران با هدف حفــظ بناهای
تاریخــی شــخصیتهای مهــم تاریخی،
فرهنگی ،هنری ،سیاسی در تهران انجام
داده اســت .امیدواریــم در ایــن دوره،
شــهرداری توجــه ویــژهای بــه خانههــای
تاریخی شخصیتهای برجسته فرهنگی
داشته باشد.

عدد خبر

40
درصد

2

کارگروه

ســخنگوی شــهرداری تهــران از دســتور
علیرضــا زاکانــی بــرای افزایــش حقــوق
اردیبهشــت کارمنــدان قــراردادی خبــر
داد .عبدالمطهر محمدخانی در حساب
توییتر خود نوشت« :پس از بررسیهای
انجامشــده ،به دســتور شــهردار تهران،
حقــوق اردیبهشــتماه کارکنــان
قراردادی شــهرداری تهران و ســازمانها
و شــرکتهای تابعــه ،تا تعییــن تکلیف
قطعــی از مجــاری قانونــی ،بــا افزایــش
۴۰درصدی پرداخت خواهد شد».
احمد احمدیصدر ،مدیرعامل سازمان
رفاه شهرداری تهران گفت2« :کارگرو ه در
راستای برنامههای قرارگاه اجتماعی شهر
تهران و با نگاه ویژه و تخصصی به کودکان
کار ،معضــل زبالهگــردی و زبالهگردهــا
و خانوادههــای مددجویــان و معتــادان
متجاهر در کالنشهر تهران تشکیل شده
و جلســه آن با حضور جمعی از مدیران و
نمایندگان ارگانها و دستگاههای متولی
و تشکلهای مردمی برگزار شد».

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

مدیرعامل نمایشگاههای بینالمللی شهر آفتاب :اکنون 40هزار مترمربع سالن در اختیار داریم که قابل افزایش است

گزارش

پایانتابستان،شروعکارموزهسیمان

محمد سرابی
روزنامهنگار

با وجود اینکه شهرداری و شورای شهر بر انتخاب «شهر آفتاب» برای
مراسم ساالنه نمایشگاه کتاب تأکید میکردند ،نمایشگاه امسال باز
هم به مصلی رسید .طبیعی اســت که بحران اقتصادی و گرانیهای
بازار مشتریان کتابها را کمتر میکند .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
یکرقمی شده است ،نمایشگاه دوباره در شبستان مصلی و چادرهای
درون حیاط ،برپا شده است .عدهای از ناشران شرکت نکردند و بخش
زیادی از حاضران هم مؤسســات کنکوری و دانشگاهی بودند ،اما
شرایط آینده قابل پیشبینی نیست .آیا سال آینده نمایشگاه کتاب
در مصلی برگزار میشود یا در شــهر آفتاب؟ عباس تقدسینژاد،
مدیرعامل نمایشگاههای بینالمللی شهر آفتاب میگوید که میتوان
فضای نمایشگاهی شهر آفتاب را در مدت کمتر از یک سال به حدی
رساند که برای برگزاری نمایشگاههای پرمخاطب کافی باشد.
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 سالنهای ما
40هزار مترمربع بود ،نمایشگاه را در مصلی برگزار
کردند .البته ما در شــورایعالی 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 سازههای موقتی
ایجاد کردند .دیوارهای ســالنها با ســاندویچپنل
ساخته شده بود ،ولی ســقف ،چادر بود .همین هم
باعث شد که با بارش باران ،آب به فضای نگهداری
کتابها نفوذ کند و مشکل ایجاد شود .االن امکان
اینکه هم دیوارها و هم سقف با ساندویچپنل ساخته
شود و استحکام کافی داشته باشد ،وجود دارد .درنظر
داشته باشید که بخشی از فروش نمایشگاه کتاب در
سالهای اخیر بهصورت اینترنتی انجام میشود که
بر مساحت مورد نیاز تأثیر میگذارد .البته چند ماه
مانده به پایان سال 1400توافق و تصویب شده بود

که نمایشــگاه کتاب 1401در مصلی برگزار شود و
دیگر نمیشد آن را تغییر داد.
شاید فاصله شهر آفتاب تا تهران و
رفتوآمد به آن ،مانع برگزاری نمایشــگاههای
پرمخاطب در آنجا میشود.

شــهر آفتاب امتیازات خاصی دارد؛ یکی اینکه تنها
نمایشگاه با ایستگاه متروی اختصاصی است؛ یعنی
میشود 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
ایستگاههای شاهد و حرم مطهر هم میتوان خطوط
ون ،مینیبوس یا اتوبوس به تناسب نیاز ایجاد کرد
که در 5دقیقه مسافران را انتقال دهد .ظرفیت پارک
خودروهای سواری و فضای ســبز شهر آفتاب هم
زیاد است .همچنین امکانات مناسبی را برای تفریح
در اختیار شهروندان قرار میدهد .در اینجا یکی از
بزرگترین آبنماها را داریم و همینطور بخشهای
چهارباغ و گودال باغچه و امکانات گوناگون دیگری
که در طول این سالها ساخته شده است .متأسفانه
وقتی صحبت از برگزاری نمایشــگاه کتاب در شهر
آفتاب میشود همه به یاد ماجرای بارندگی سال95
میافتند و پیشرفتهای پروژه در این مدت را درنظر
نمیگیرند.

عکس :همشهری /علیرضا تقوی

مهرشاد کاظمی
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران
امســال بــرای نخســتین بــار ویــژه نامــه
«تهــران شــهر موزههــا» بــا معرفــی
کامــل موزههــا (تاریــخ ،اشــیایی کــه
نگهداری میشــوند ،نوع معمــاری و)...
اوایــل هفتــه آینــده منتشــر و از طریــق
ســامانه جامــع گردشــگری شــهر تهران
( )visit.tehran.irدر دســترس عمــوم
قرار میگیرد.

شهر آفتاب؛ آماده میزبانی از نمایشگاههای بزرگ

گزارش2

پروژه فازهای دیگر شهر آفتاب در چه
مرحلهای قرار دارد؟

تاکنون یکســوم از طرح نهایی شهر آفتاب توسعه
پیدا کرده است .با کامل شدن سالنهای نمایشگاهی
و بخشهای دیگر به توســعه نهایی خواهیم رسید.
االن نزدیک 40هزار مترمربع فضای ســالن داریم.
عالوه بر آن ،میشود از ســاختمان تجارت جهانی
هم اســتفاده کرد؛ زیرا بخش عمده این ساختمان
بنا شده است و قسمتهایی باقیمانده که میشود
به سرعت آنها را تکمیل کرد .این ساختمان فضای
بزرگی دارد کــه مجموع آن و ســالنهای ما برای

برگزاری نمایشگاههای مختلف کافی است .در این
3ماه بیشتر از 20سرمایهگذار بهطور جدی راغب به
حضور در این پروژه بودند و میتوانند در مدت کمتر
از یک سال این ساختمان را قابل بهرهبرداری کنند.
از طرف دیگر میتوان ساخت سالنها را هم بهصورت
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
سرمایهگذاری مناسب را در اختیار داشته باشیم تا
پایان امسال هم میشود به مساحت موردنظر برای
برگزاری نمایشگاهی مانند نمایشگاه کتاب رسید.

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 سالنهای فعلی نمایشگاه است.
120هزار مترمربع مساحت نهایی سالنهای شهر آفتاب خواهد شد.
مساحت سالنها و ساختمان تجارت جهانی به 190هزار مترمربع میرسد.
قسمتهای جانبی نمایشگاه بین  10تا 15هزار مترمربع مساحت دارد.
فضای سبز شهر آفتاب بیش از 50هزار هکتار است.
پارکینگ شهر آفتاب اکنون ظرفیت 25هزار خودرو را دارد.
ظرفیت پاکینگهای شهر آفتاب ،حرم مطهر و  ...به 40هزار خودرو میرسد.

مهدی اسماعیلپور؛ روزنامهنگار

اواخر سال گذشته بود که شهرداری تهران در تفاهمنامههایی 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
خانههای لرزان و فرسوده ،نونوار شوند و هم انبوهسازان واحدهای
مسکونی را تولید کنند که آرزوی خانهدار شدن عدهای سرانجام
برآورده شود .وامهای 450میلیون تومانی ساخت و 200میلیونی
اسکان موقت بخشی از تسهیالتی اســت که در این زمینه ارائه
میشود تا مسیر سخت داشتن سرپناه شخصی را آسان کند.
البته اینطور که مدیرعامل ســازمان نوسازی شهر تهران اعالم
میکند ساخت 120هزار واحد مســکونی در سال  ،1401کف
برنامهها و خواستههای شهرداری در این حوزه است و بهدنبال
تحقق اعداد و ارقام باالتری هســتند .کاوه حاجی علیاکبری
میگوید« :پروژههایی که باید در قرارگاه جهادی تأمین مسکن
پیگیری شوند ،مشخص شدهاند .ما یکعدد ۱۸۰هزار واحدی
را هم مدنظر داریم که به عوامل مختلفی بســتگی دارد؛ چراکه
بخشی از پروژه ساخت مســکنهای جدید در حوزه اختیارات
و چارچوبهای کاری شــهرداری تهران اســت؛ مثل سرعت
بخشــیدن در رســیدگی به پروندههای مرتبط در کمیسیون
ماده  ۵و شورایعالی معماری و شهرسازی .این موضوع اکنون
بهصورت جدی پیگیری میشــود و یک نمونــه آن هم ،پروژه
جنگافزارسازی یا ســاصد با ظرفیت ۲هزار واحد مسکونی به
شمار میآید؛ پروژهای که هفته گذشته در شورایعالی معماری
و شهرسازی به تصویب رسید .مورد بعدی ،تالش برای کاهش
زمان صدور پروانه به ۲ماه است که معاونت معماری و شهرسازی
تالش میکند تا آخر خردادماه این مسئله به سرانجام برسد».
او همچنین درباره پروژه بازآفرینی کارخانه سیمان ری میگوید:
«اقدامات اجرایی را برای بازآفرینی کارخانه سیمان ری شروع
کردهایم و طبق برنامه قرار است فاز نخست آن تا پایان شهریور
به نتیجه برســد .در آنجا 3پروژه در دســت اقدام است؛ یکی
راهاندازی موزه صنعت سیمان که در یکی از ساختمانها عملیات
اجراییاش پیگیری میشــود ،مورد بعدی ایجاد فضایی برای
استقرار شرکتها و گروههای خالق و شــرکتهایی که در آن
حوزههای دانشبنیان فعالیت میکنند و دیگری هم ایجاد فضای
رویدادمحور و تعاملی برای برگزاری رویدادهای
اجتماعــی و فرهنگــی.
امیدواریــم هر3مورد
تــا پایــان تابســتان
1401به نتیجه برسد
و بهرهبرداری شود».

چهارشنبه  28اردیبهشت 1401
شماره 8499

چیدمان

زهرا اردم؛ کارشناس طراحی داخلی

مبلمان مناسب خانه ما
یکی از اصلیترین 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 کردهاید شکل گرفته اما اگر در حال خرید
مبلمان هستید باید به نکاتی مهم توجه کنید .اگر برای جهیزیه
آن را تهیه میکنید باید به هماهنگی الزم در انتخاب فرش و پرده
و دیگر عناصر چیدمان منزلتان نیز دقت کنید .اما اگر قرار است
مبلمان یک خانه چیده شــده،تغییر کرده و نو شود ،دستتان
در انتخاب باز نیست ،طرح و رنگ فرش و پرده و دیوار هم نقش
تعیینکننــدهای در انتخاب مبلمان خواهند داشــت .کیفیت
پارچه مبلمان اهمیت ویژهای دارد و نمیتوان در انتخابش،زیاد
صرفهجویی 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 .نمیتوان از میان دو سبک شناخته شده در میان
ایرانیان،سبک مدرن یا راحتی و ســبک کالسیک ،بهراحتی
و بدون توجه به متــراژ خانه یکی را انتخاب کــرد .هرچند که
ســبکهای مبلمان در دنیا شــامل سه ســبک اصلی مدرن،
کالسیک و پست مدرن است که هر کدام زیر شاخههایی دارد
اما فروشندگان مبلمان و عامه مردم در ایران ،مبلمان را در دو
نوع راحتی یا مدرن و استیل و کالسیک شناخته و طبقهبندی
میکنند .هر چند دو مورد اخیر تفاوتهایی با هم دارند اما جدا
کردن آن در میان ایرانیان رواج ندارد .مبلمان استیل برای فضای
بزرگ مناسب است ،تاج و پایههای کندهکاری شده دارد،چوب
بیشتری در آن بهکار رفته و در مجموع از نوع کالسیک گرانتر
است.مبلمان کالسیک رایج در ایران،تاج و پایه ظریفتری دارند
و از نوع استیل ،ارزانتر هســتند .یکی دیگر از تفاوتهایشان
این است که مبلمان استیل دارای ست 9نفره است اما مبلمان
کالسیک ســت 7نفره دارد.گرانتر بودن مبلمان استیل تنها
بهدلیل چوب بیشتری است که در آن بهکار رفته و این گرانتر
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 خانهتان کوچک است،در انتخاب مبلمان راحتی یا مدرن
شــک نکنید .مبلمان مدرن که ما ایرانیها آن را با نام راحتی
هم میشناسیم ،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 میشود و با توجه به
مدنظرقراردادن ارگونومی بدن ،احساس راحتی بیشتری روی آن
میکنید ،اما مبلمان کالسیک مناسب لم دادن نیستند .این یکی
از همان دالیلی اســت که برای خانههای کوچک ،باید به سراغ
مبلمان مدرن رفت .در این نوع مبلمان ،از پارچههای ســاده و
بدون نقش استفاده میشود .متداولترین نوع آن نیز مدل «ال»
است که به راحتی در کنج خانه جای میگیرد ،بعضی از انواع آن
نیز قابلیت تبدیل شدن به تخت را دارند.

با کودکان در جستوجوی یار مهربان
ن را با حال خوب به نمایشگاه کتاب ببریم و برایشان خاطرهای دلچسب از یک گردش فرهنگی بسازیم
فرزندا 

کودکاندرصدی از مخاطبان نمایشگاه
الهام مصدقیراد
کتاب هستند .سا لهای گذشته سالن
گزارش روزنامهنگار
ناشــران کودک با جمعیت بیشتری از
ناشران و کودکان و والدین مواجه میشد اما به دالیل مختلف ازجمله گرانشدن
کاغذ و افزایش قیمت کتاب ،این بخش از نمایشــگاه هم خلوتتر از سالهای
گذشته است اما با این حال آنها که ترجیح میدهند کودکانشان را برای خرید
کتاب به نمایشگاه بیاورند تا هم با فضای نمایشگاهی و حال و هوای آن یا دیدار
با چهرهها و نویسندگان کودک آشنا شوند و هم کتابهای موردعالقهشان را با
تخفیف نمایشگاه خریداری کنند ،باید فوتوفن نمایشگاه رفتن با کودکان را
بدانند و بهکار ببندند تا خاطرهای دلچسب از نمایشگاه و از آن مهمتر ،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 میدانند تاب و توان
کودکان در ســنین مختلــف متفاوت
اســت .پس با توجه به طاقت فرزندتان
برنامه نمایشگاه را بچینید .برای راحتتر
گذراندن این روز از برنامه طوالنیمدت
و اذیتکننده برای کودکان کوچکتر
باید پرهیز کرد .خرید کتاب بهتر است
با خاطــرهای خوش همراه باشــد .در
برنامهای که ترتیــب میدهید 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 میکند و
هم کودکتان را،در این صورت مجبورید
یــا از تمرکز برای انتخــاب کتابهای
خودتان کم کنید یــا بچهها را مجبور
کنید ســریع کتاب بخرنــد و تجربه
حضور در نمایشگاه را از دست بدهند؛
نتیجهاش یک روز خستهکننده و سخت
اســت با بیتابیهای کودکان و لذت از
دست رفته خرید کتاب.
به همه غرفهها سر نزنیم

برای حضور در نمایشگاه و سر زدن به
غرفهها بهتر است برنامهریزی 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 گفتوگو با
«همشهری» توصیه میکند ترجیحا
والدین یــا مربیان کودک،ناشــران و
کتابهای موردنظــر را از قبل انتخاب
کنند .او میگوید «:یادمان نرود ما برای
کودکمان آمدهایم،او را نباید خســته
کنیم و مثل ساک خرید دنبال خودمان
بکشیم .پس برای جلوگیری از این اتفاق
الزم نیســت همه غرفهها را بچرخیم.
بهتراســت گزینش داشــته باشــیم
بهخصــوص اگر بچههــای کوچکتر
همراهمان هســتند .کودکان بزرگتر
حوصله جستوجوی بیشتری دارند،
میتوانند در میــان کتابها و غرفهها
زمان بیشــتری صرف کنند» .یکی از
راههای لذتبخشتر کردن حضور در
نمایشــگاه بهخصوص برای کودکان
بزرگتر،توجه به برنامهای اســت که
ناشران از جشن امضای نویسندگان و
حضور آنها در غرفهشان خبر میدهند.
مالقات کودکان بزرگتــر و نوجوانان
با نویســندگان موردعالقهشان تجربه
لذتبخشی برای آنها خواهد بود.
کودک باید تجدیدقوا کند

شرایطی را برای کودکمان فراهم کنیم
تا اگر خسته و گرســنه شد به راحتی
در گوشهای اســتراحت کند ،خوراکی
بخورد و نوشیدنی بنوشد ،به دستشویی

برود وتجدیدقوا کند تــا بتواند دوباره
شــاداب و ســرحال به حضورش در
نمایشگاه و خرید کتاب بپردازد .بهتر
است خوراکی و تنقالت و ساندویچهای
خانگــی و ســالم و آب و نوشــیدنی
همراهمان ببریم تا وقتمان در صفهای
طوالنی غرفههای خوراکی نمایشگاه،
زیر آفتــاب و همراه بــا بچههایی که
خسته و گرسنه شــدهاند تلف نشود.
یکی از نکاتی که در کمتر خسته شدن
کودکانمان در نمایشــگاه کتاب باید
موردتوجه قرار دهیم ،پوشاندن لباس
و کفش مناسب و راحت برای راه رفتن
و متناســب با دمای هواست .اینها هم
ازجمله عوامــل تأثیرگــذار در ایجاد
قوخوی کودک است.
خستگی و خل 
هدفمان را گم نکنیم

به جز راهکارهایی که برای زمانبندی
و انتخاب کتاب و ســرزدن به غرفهها
وجود دارد،نکاتی در حاشیه برگزاری
نمایشــگاه نیز هســت که اگر به آنها
توجه کنیــم آموزشهــای خوبی به

فرزندانمان نیــز دادهایم .عدممصرف
کیسههای پالستیک یکی از این موارد
است .بهتر است کودکانمان کولهپشتی
همــراه ببرند و کتابهــای خریداری
شــده را بدون دریافت پالســتیک در
کولههایشان قرار دهند .شهری در این
خصــوص میگوید « :وقتــی بچهها از
همین سنین رفتار ما را مشاهده کنند،
خواهند آموخت .گاهی اوقات نیز والدین
یا کودکانشــان در صفهــای دریافت
هدایــای تبلیغاتی ناشــران مختلف
میایســتند که به هر صورت دریافت
هدایای تبلیغاتی،آن هم به این روش
در نمایشــگاه کتاب ،تأثیر خوبی روی
کودکان نمیگــذارد و گویی هدف از
خرید کتاب به چیز دیگری تغییر کرده
است» .این مروج کتابخوانی البته این
را هم میگوید که خوشبختانه در این
دوره ،برخی ناشــران از شخصیتهای
محبوب کتابهای کودکان عروسکها
و مجسمههایی بزرگ آماده کردهاند و
کودکان با آنها عکس یادگاری میگیرند
که این اقدام بهمراتب بهتر است.

مکث

کودکان
را شهروند
حساب کنیم

متأسفانه در طراحیهای شهری
کودکان را نمیبینیم،قدمان را
به اندازه آنها پایین نمیآوریم
و دنیــا را از زاویه دید خودمان
برای آنها طراحی میکنیم .این
موضوع در نمایشگاه فرهنگی
کتاب و سالن ویژه کودکان نیز
وجود دارد.رؤیا شهری ،مدرس
و پژوهشــگر ادبیات کودک
و نوجوان میگوید « :همیشــه
بدترین ســالن در نمایشگاه
کتاب،متعلق به کودکان است؛
گر مترین و دا غترین سالنها.
البته امسال ســالن کودکان را
در طبقه زیرزمین قرار دادهاند
که ایــن کار موجــب خنک
بودن محیط شــده اما بهدلیل
عد مکفساز ی مناسب،گرد و
خاک در هوا میپیچد و تهویه
مناســبی وجود ندارد که این
مسئله کودکان و والدین را اذیت
میکند».
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تندرست

ویتامین  Dرا بشناسید
حفظ ســطح طبیعی ویتامین  Dبرای یک زندگی ســالم
ضروری اســت اما کمبــود آن میتواند باعث بــروز عالئم
خطرنــاک شــود .ویتامیــن  ،Dمیتواند از شــما در برابر
ســرماخوردگی محافظت کند و انرژی شما را افزایش دهد.
ویتامین  Dبه تنظیم مقدار کلسیم و فسفات در بدن کمک
میکند .کلسیم و فسفات ،مواد مغذی و ضروری برای حفظ
سالمت اســتخوانها ،دندانها و ماهیچهها هستند .انرژی
کافی داشتن ،یکی از دالیل مهم است که اغلب نادیده گرفته
میشود .بسیاری ممکن است اصال متوجه نباشند که چقدر
کم انرژی هستند و روزبهروز خستهتر میشوند و حتی فکر
کنند که این وضعیت عادی اســت .با این حال ،اغلب علت
خســتگیهای طوالنی مدت و مداوم ،کمبــود ویتامین D
است .کمبود ویتامین  Dمنجر به ناهنجاریهای استخوانی
میشود که مســتقیماً باعث کاهش روند رشد و کم شدن
قدرت عضالت میشود .گیرندههای ویتامین  Dبر عملکرد
ماهیچههای اسکلتی تأثیر میگذارد .اساسا ،سطوح پایین
ویتامین  Dباعث مشکالت استخوانی ،ضعیف شدن قدرت
عضالنی و کاهش عملکرد در سراســر بدن میشــود .این
شرایط ممکن است شما را در انجام کارهای اساسی زندگی
هم ناتوان بگذارد.

راهنما

تو بینظیری
در کتاب «تــو بینظیری»
میخوانیم ،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 بینظیری سرگذشت
کودک درون هر کدام از ماست تا باور کنیم کسی
وجود دارد که بدون توجه بــه ظاهر ،داراییها یا
مهارتهایمان به ما عشق میورزد تا با اطمینان
به عشق او ارزش وجودی خود را فراموش نکنیم،
به قضاوتهای دیگران اهمیت ندهیم و در مسیر او
حرکت کنیم .مجموعه داستانهای «ومیکیها»
درباره آدم چوبیهایی اســت که توســط فردی
به نام ایالی ساخته شــدهاند .این کتابها سعی
دارند گامی در راستای پرورش عزتنفس و تفکر
عمیقتر دربار ه زندگی بردارند.
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خبر روز

نقلقولخبر

میزان تبخیر در حوضههای
آبریز کشور افزایش مییابد

محمدجواد اشرفی
مدیرکل حفاظت محیطزیست
خوزستان
اقدامــات ملــی بایــد بــر دیپلماســی
گردوغبارومذاکرهباکشورهایهمسایه
متمرکز شود و طرح مقابله با کانونهای
داخلــی گردوغبــار و تامیــن حقابــه
تاالبها ،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
ســال ۱۴۰۱مبلــغ ۳۵میلیــارد تومــان
بهمنظــور مدیریــت ،حفاظــت ،احیا و
تقویت پوشــش گیاهــی مراتع کشــور
درنظر گرفته شده است.

تطابق با تغییر اقلیم برای حفظ امنیت غذایی
دفتر تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست :تا سال  2030بهرهوری تولید 90درصد محصوالت غذایی کاهش مییابد

گزارش

سوژه روز

مرگ آرام در انتظار شیر
باغوحش ارم
مدیر باغوحــش ارم تهران خبــر داد که ۲مهره
گردن شــیر شکسته اســت و بهدلیل جلوگیری
از عذاب کشــیدن حیوان ،احتمــال مرگ آرام
آن وجود دارد .روند مرگ حیوانات در اســارت
ایران متاســفانه طی ســالهای اخیر با کاهش
مشهود کیفیت نگهداری ،افزایش زیادی داشته
و هرازگاهی خبری در اینباره شــنیده میشود.
بهگزارش باشــگاه خبرنــگاران ،پرویــز قندالی
گفت :بهدلیل وجود مشــکالت زیاد در اندامهای
حرکتی و عدمتحرک و تعادل ،این شیر ۳ساله به
بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
جهت سیتیاسکن و آزمایشات الزم فرستاده شد.
قرار شد وضعیت حیوان بررسی و پس از مشورت
با استادان دانشکده و جواب آزمایشها و تشخیص
عارضه در مورد حیوان تصمیمگیری شود .بهگفته
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 دردنکشیدن بیشتر منوط به بررسی و اعالم
نظر کمیســیون مربوطه از دانشکده دامپزشکی
است .در ماه گذشته یک قالده شیر نر ۳ساله که
غیرقانونی در یک باغ شخصی نگهداری میشد،
توســط یگان حفاظت ســازمان محیطزیست
گلستان کشف و ضبط و سپس برای نگهداری به
باغوحش ارم تهران منتقل شد.

زهرا رفیعی
روزنامهنگار

آنچه بیشتر از جنگهای منطقهای ،معادالت
سیاســی را در تامیــن امنیت غذایــی تغییر
میدهد ،روند افزایشــی تأثیر تغییرات اقلیمی
است .کشورها بهمنظور افزایش امنیت غذایی
روشهای مختلفی را دنبــال میکنند .میزان
تطابق کشــورها با پیامدهای تغییــر اقلیم نیز
متفاوت است .برخی از کشورها نرخ تعرفههای
گمرکی را از مواد غذایی کاهــش میدهند تا
واردات با روال سادهای انجام شود .برخی مانند
هند بهدلیل بروز موج شــدید گرما ،امســال
صادرات گنــدم را که محصولی اســتراتژیک
در دنیا بهحســاب میآید بهطور کلی متوقف
میکنند .بخش کشاورزی اما بیشترین تأثیر را
از تغییرات اقلیمی میگیرد و تجربه نشان داده
است که درصورت نرســیدن به شاخصهای
تولید در بخش کشــاورزی این منابع طبیعی
و محیطزیست است که فشار اصلی را متحمل
میشود.
بهطور 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 میکنند ،ســطح زیرکشت را افزایش
داده ،زمینهای دیم را نیز به کشــاورزی آبی
تبدیــل میکنند .بهگفتــه 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
بهدست کشاورز نمیدهد.
براساس بررسیهای دفتر تغییر اقلیم سازمان
حفاظت محیطزیســت ،پیشبینیها نشــان
میدهد در شــرایطی که تقاضای جهانی غذا
روزبهروز در حال افزایش اســت ،در عین حال
یک سوم موادغذایی تلف میشود و شواهد نشان
میدهد که تغییرات اقلیمی بیشترین تأثیر را بر
کشاورزی میگذارد ،تا ســال 2030بهرهوری
تولید 90درصد محصوالت کشــاورزی کاهش
خواهد یافت و مدیریت کشــاورزی در شرایط
اینچنینی ،با هدف تطابق بــا تغییرات اقلیم و
حفظ محیطزیست تنها وظیفه یک نهاد دولتی
نیست ،بلکه کشاورزان نیز باید خود را برای این

برای مقابله با تغییــر اقلیم چهکار میتوانیم
انجام دهیم

تغییرات و تطابق با آن آماده کنند.
پیامدهای تغییر اقلیم

الگوی بــارش متغیر ،موجهــای گرمایی و
خشکسالی ،افزایش دمای میانگین ،سیالب
کاهش ســطح زمینهای قابل کشت ،بروز
آفات ناشــناخته و مقاوم در برابر آفتکشها،
کاهش بهرهوری تولید محصوالت کشاورزی،
اختــال در انتقــال و توزیع غذا بــا تخریب
زیرساختها
افزایش قیمت محصــوالت و تورم ،کاهش
درآمد و بیکاری کشاورزان ،مهاجرت از روستاها

پیشبینی 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

کاهش دورریز غذا
نصب مخازن ذخیره آب باران در باغها
ایجاد تنــوع در کشــت با افزایش ســهم
گونههای مقاوم اقلیمی
کشاورزی پایدار
توسعه کشت گلخانهای
آبیاری قطرهای
استفاده بیشینه از ابزارهای اندازهگیری
استفاده از انرژی خورشیدی در زمینهای
کشاورزی
کشاورزی هوشمند

کشاورزی هوشمند نیاز به کشاورز آموزشدیده
و هوشــمند دارد .در شــرایطی که کشورهای
توســعهیافته در حال وقتکشــی هســتند و
تعهدات خود را نیمــهکاره رها میکنند ،آنچه
کشاورزان را نجات میدهد ،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 زمینها
جهت مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم
تغییر نظام غذایی در ابعاد گسترده که شامل
مداخله در سمت تقاضا نیز میشود

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

عدد خبر

۱۴۱

تــاالب دارای ارزش اکولوژیکــی بــا
وســعت بیــش از 3میلیــون هکتــار در
کشور شناسایی شده که از این تعداد
۲۵تاالب در رامســر سایت (ثبتشده
در کنوانسیون رامســر) وجود دارد .به
گزارش ایرنا ،آذربایجان شــرقی دارای
۲تــاالب قوریگــول در بســتانآباد و
قرهقشالق شهرستان بناب است.

۹۰

مرکــز درمانــی گیــان اخطار پســماند
گرفتنــد .بــه گــزارش همشــهری،
محیطزیســت گیــان ٨٥اخطاریــه
مدیریــت پســماند بــرای مطبهــا،
درمانگاههــای پزشــکی و ۵اخطاریــه
برای بیمارستانهای رشت صادر کرد.
همه مراکز درمانی ملزم به جداسازی
و بیخطرسازی پسماندهای عفونی و
دارویی و شیمیایی از مبدأ هستند.

۲۰۰

هکتــار ازقلــب تــاالب انزلــی در طــرح
موســوم بــه بايوجمــي خشــکيد و
مدیــرکل محیطزیســت اســتان گیــان
بــا انتقــاد از برخــی طرحهای خســارتزا
در قالب احيــاي تــاالب انزلی گفــت :در
ســال ۹۷اجرای طرح بایوجمــی عالوه بر
خســارتهای زیســت محیطــی و ورود
موادی مثل دی اکسید تیتانیوم ،موجب
خشــکی  ۲۰۰هکتــار از پناهگا ههــای
حیاتوحش سرخانکل شد.

محمد باریكانی

گردشگری دبیر گروه زیستبوم

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 رسانههای
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 بهطور سنتی در اختیار
گرفته و ســفر به مالزی برای ایرانیها تثبیت شده است ،فعالیت
تبلیغاتی خود در ایران را طی سالها کنار گذاشتند و همین تصور
بود که در فاصله زمانی کوتاهمدت موجب شــد ایران به ناگهان از
بازارهای سنتی مالزی حذف شود و ایرانیها 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 کردهاند این
بازار از دست رفته را با برپایی نشستهای مشترک با تورگردانها و
هتلداران 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 یکبار 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 پکیجهای
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 زینالدین عبدالوهاب ،مدیرکل
گردشگری آن کشور و مانوهاران پریاسامی ،مدیرکل بخش تبلیغات
بینالمللی 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 میشود که ایرانیها بهدلیل افزایش
سرســامآور هزینه بلیت هواپیما و البته مهمتر از آن کاهش ارزش
پول ملی و در نتیجه گرانتر شدن ســفر به خارج از کشور تمایل
کمتری به سفرهای خارجی یافتهاند و ترجیح میدهند برای سفر
خارجی ترکیه و کشــورهای ارزانتر را انتخاب کنند .این تصمیم
البته شامل 10درصد برخوردار کشور نمیشود که اگر نرخ دالر به

50هزار تومان هم برسد باز هم سفرهای گران و الکچریشان را در
سبد هزینههای زندگی حفظ خواهند کرد.
روزنامه همشــهری از زینالدین عبدالوهاب ،مدیرکل گردشگری
وزارت گردشگری مالزی میپرسد ،بازار گردشگری مالزی در ایران
سالها 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 گرفتهاند .پول مالزی هم گرانتر از
پول آنهاست .در این شــرایط چه تضمینی برای ارزان شدن سفر
ایرانیها به آن کشور دارید؟
وی میگوید :اگر قیمتهــای مالزی را با کشــورهای اطراف آن
مقایسه کنید ،میبینید که هتلهای آن از هتلهای بالی اندونزی یا
سنگاپور ارزانتر هستند؛ بهطوری که با کمتر از ۱۰۰دالر میتوانید
اتاقی در هتلهای مالزی داشته باشید ،ولی در کشورهای اطراف
این ممکن نیســت یا با ۲۷۰دالر میتوانید یــک هفته در مالزی
اقامت داشته باشید ،ولی در هتلهای بالی یا سنگاپور با چند برابر
این قیمت این امکان را خواهید داشت .قیمتهای مالزی را باید با
کشورهای مشابه آن مقایسه کنید ،نه با ترکیه یا کشورهای دیگر.
هزینه سفر هم فقط به قیمت هتل محدود نمیشود و بخش زیادی
از این هزینه به قیمت بلیت پرواز برمیگردد که بهعلت کرونا قیمت
آن بیشتر هم شــده اســت؛ برای نمونه هیأت گردشگری مالزی
برای یک پرواز اکونومی 2ساعته از دوبی تا تهران حدود ۸۰۰دالر
پرداخت کرده است.
همین اظهارات مدیرکل گردشــگری مالزی کافی است که بدانیم
یک سفر یک هفتهای 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 ایرانیها رغبتی برای
چنین سفری که یک روز آن در آسمان تلف میشود ،نداشته باشند.
مدیرکل گردشگری مالزی همچنین ادامه داد :ما امیدواریم تا یکی،
دو سال آینده با توجه به افزایش پروازها شرایط سفرهای بینالمللی
آسانتر و قیمتها کمتر شود.

عکس :همشهری /امین نظری

مسعود منصور
رئیس سازمان منابع طبیعی
آبخیزداری کشور
طبق قانون منابع طبیعی سال،۱۳۴۶
منابــع طبیعی بایــد تابع طرح باشــد و
اکنون یک میلیون هکتار از جنگلهای
هیرکانی دارای طرح جنگلداری است و
تالش سازمان بر این است که تمامی
عرصههای منابع طبیعی دارای طرح و
مجری طرح باشد.

مؤسســه تحقیقات آب وزارت نیرو وضعیت تبخیر آب در
حوضههای آبریز اصلی و فرعی کشور برای این هفته و هفته
منتهی به ۶خردادماه پیشبینی کرد که بر این اساس هفته
آینده میزان تبخیر در برخی حوضهها بیشتر خواهد شد.
بهگزارش همشهری ،براساس اعالم تازه مؤسسه تحقیقات
آب وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵سال اخیر
در بیشتر مناطق کشور بهجز 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 ۵سال اخیر در بیشتر مناطق کشور (بهجز سواحل
دریای خزر و شمال غرب کشور) افزایشی و نسبت به هفته
گذشته در عمده مناطق کشور همراه با افزایش پیشبینی
میشود.
اختالف هفتگی پتانســیل تبخیر در حوضه آبریز دریای
خزر در این هفته (منتهی به ۳۰اردیبهشــت) نسبت به
هفته گذشته 2.3میلیمتر اســت درحالیکه این میزان
نســبت به دوره مشابه ۵ســال اخیر منفی 0.3میلیمتر
اســت .این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به
این شکل است که نســبت به هفته گذشته 1.8میلیمتر
خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه ۵سال اخیر
0.1میلیمتر است.
اختالف هفتگی پتانســیل تبخیر در حوضــه آبریز فالت
مرکزی در این هفته (منتهی به ۳۰اردیبهشــت) نسبت به
هفته گذشته 0.5میلیمتر است درحالیکه این میزان نسبت
به دوره مشابه ۵سال اخیر 1.2میلیمتر است .این وضعیت
برای حوضه آبریز قرهقوم به این شــکل است که نسبت به
هفته گذشته 0.8میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به
دوره مشابه ۵سال اخیر منفی 0.2میلیمتر است.
اختالف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق
در این هفته (منتهی به ۳۰اردیبهشــت) نســبت به هفته
گذشته 0.6میلیمتر است درحالیکه این میزان نسبت به
دوره مشابه ۵سال اخیر 1.2میلیمتر است.
این وضعیت برای حوضه آبریز خلیجفارس و دریای عمان
به این شکل است که نسبت به هفته گذشته یک میلیمتر
خواهد بود و این میزان نســبت به دوره مشابه ۵سال اخیر
1.3میلیمتر است.
اختالف هفتگی پتانســیل تبخیر در حوضــه آبریز دریای
خزر در هفته منتهی به ۶خرداد ماه نسبت به هفته گذشته
3.1میلیمتر خواهد بود درحالیکه این میزان نســبت به
دوره مشابه ۵ســال اخیر صفر میلیمتر است .این وضعیت
برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شــکل اســت که
نسبت به هفته گذشته 2.4میلیمتر خواهد بود و این میزان
نسبت به دوره مشابه ۵سال اخیر 0.2میلیمتر خواهد بود.
همچنین اختالف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز
فالت مرکزی در هفته منتهی به ۶خردادماه نسبت به هفته
گذشته 1.6میلیمتر است درحالیکه این میزان نسبت به
دوره مشابه ۵سال اخیر 1.9میلیمتر است.

خبر

درآمد ۳۰۰میلیارد تومانی
از زراعت چوب
درآمد حاصل از زراعت چوب در 12ماه اخیر ۳۰۰میلیارد
تومان بوده است.
بهگزارش پایگاه اطالعرســانی منابعطبیعــی ،میراحمد
اختری ،مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری گیالن خبر
داد که در برنامه ششــم توسعه ،اســتان گیالن به زراعت
چوب در 6600هکتار از اراضی ملی مکلف شــد ،ولی بنا به
دالیلی اینکار بهتعویق افتاد و اتفاق خاصی در زراعت چوب
دراستان صورت نگرفت .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
گیالن با اشاره به توسعه زراعت چوب از تابستان سال،۱۳۹۹
افزود :زراعت چوب با 4سال تأخیر در گیالن شروع شد و تا
پایان همین سال ،هزارو۸۷۰هکتار زمین ،زیرکشت صنوبر
رفت .وی با اشاره به تحول بودجهای ناشی از زراعت چوب
گفت :در سال گذشــته از طریق زراعت چوب با ۱۳۲هزار
مترمکعب چوب ،حدود ۳۰۰میلیارد تومان بودجه به استان
تزریق شد و این رقم ،یک تحول بودجهای محسوب میشود.
اختری درباره مزیتهای زراعت چوب ،افزود :برای گیالن
که میراثدار بخش وســیعی از جنگلهای هیرکانی است،
زراعت چوب موجب پیشــگیری از دســتاندازی و قاچاق
چوب از جنگلهای گیالن میشــود و این زراعت ،یکی از
مهمترین مزایای این طرح اســت .وی با بیان اینکه استان
گیالن ۵۶۵هزار هکتار جنــگل دارد که هر هکتار از جنگل
حدود 2.5تن اکســیژن تولید میکند ،گفــت :این میزان،
مصرف ۱۰نفر انسان در سال است ،بنابراین 1500هزار تن
اکســیژن از این میزان جنگل برای ۶میلیون نفر در سال،
تولید میشود.
اختری دیگر مزایای زراعت چوب را ذخیره آبی عنوان کرد و
افزود :هر هکتار جنگل 2500مترمکعب آب ذخیره میکند
و هماکنون با توجه به مشکل کمآبی۵۶۵ ،هزار هکتار جنگل
استان در سال بیش از 1400میلیون مترمکعب میتواند آب
ذخیره کند.
مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری گیــان جلوگیری
از فرســایش خاک را از فواید دیگر جنگلکاری دانســت و
افزود :متناســبکردن دمای محیط ،تنظیم بارندگیها و
حاصلخیزی خاک از مزیتهای دیگر طرح توســعه زراعت
چوب است .وی گفت :تامین نیاز چوبی کشور ،صرفهجویی
ارزی ،کاهش فشــار بر جنگلهای هیرکانی ،ایجاد فرصت
شــغلی و افزایش فرهنگ درختــکاری از دیگــر مزایای
عنوانشــده پیرامون زراعت چوب است که مدیرکل منابع
طبیعی بدان اشاره کرد.

چهارشنبه  28اردیبهشت 1401
شماره 8499

ا
صفهان

پیگیری
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عدد خبر

کشت غله شرق اصفهان
خوراک دام شد

4500
تابلو

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در حالی از
کاهش خروجی ســد زایندهرود با اتمام نوبت چهارم توزیع
۱۰روزه آب برای اراضی شرق اصفهان خبر داد که تنشهای
آبی و آب اندک اختصاص یافته برای آبیاری حدود یکپنجم
از کشت انجامشده را خوراک دام کرد.

سیس
تا ن وبلو
چستان

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 ،دریچههای ســد در وقت مقرر
بسته میشود.
مهران زینلیان مرحله پنجم توزیع آب برای کشت کشاورزی
شرق و نیز نوبت دوم رهاسازی آب برای باغهای غرب اصفهان
را خرداد دانســت و افزود :قرار است طی 3 ،۲نوبت آب برای
باغهای غرب اصفهان رهاسازی شــود و در مجموع حدود
۱۰۰میلیون مترمکعب به این منطقه اختصاص یابد.

2380
میلیارد

سرپرســت اداره کل مدیریــت بحــران
لوبختیاری با اشاره به سرمازدگی
چهارمحا 
باغهــا و مزارع این اســتان گفت :خســارت
ســرمازدگی 2380میلیــارد تومــان بــرآورد
شــده اســت .بــه گــزارش تســنیم ،خســرو
کیانی اظهــار کرد :مابقــی حــوادث ازجمله
رعــد و بــرق و ســیلهای محــدود نیــز حدود
ســهونیممیلیارد تومــان خســارت برجــای
گذاشتند .بهگفته وی80،درصد حق بیمه با
دولت و 20درصد با کشاورز و دامدار است.

۳۵
درصد

مدیردفترمطالعاتپایهمنابعآبشرکت
آب منطقــهای البــرز گفــت :بررســیهای
آماری بیانگــر کاهــش  ۲۲تــا ۳۵درصدی
ذخایــر آب ســدهای ایــن اســتان نســبت
بهمدت مشابه سال قبل است .به گزارش
باشــگاه خبرنــگاران جوان ،ســعید نقدی
گفت۶۵ :درصد ظرفیت ســد کرج از آب
پــر و نســبت بهمــدت مشــابه ســال قبل
۳۵درصــد پایینتــر اســت .بهگفتــه وی،
ســال گذشــته در همین مــدت ۹۸درصد
ظرفیت سد کرج پر از آب بود.

نوبت پنجم آبیاری ،خردادماه

چها
رمحا لوب
ختیاری

زمینها سیراب نشد

عضو هیأتمدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان هم با تأیید
این موضوع به همشهری میگوید :در 4مرحله آبیاری صورت
گرفته ،میزان آب به قدری که بتواند کشتهای انجامشده را
سیراب کند ،نبوده است.
حسین محمدرضایی توضیح میدهد :در مجموع بهدلیل
تنشهای آبی بهطور میانگین 25درصد زمینهای شــرق
اصفهان زیرکشت غله رفته بود که کشاورزان از روی ناچاری
و بهدلیل کمبود آب تقریبا یکپنجم 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 نمیگیرد .فصل برداشــت گندم کشتشده در
شــرق اصفهان تیر امسال اســت ،اما محصول کشت شده
بهگفته عضو هیأتمدیره نظام صنفیکشــاورزان اصفهان
مرغوب نیست.
او در اینباره میگوید :غله باید در آبان کشت میشد ،اما بهمن
انجام شد و از سوی دیگر تنش آبی و کاهش بارندگیها هم
موجب شد کشت مطلوبی در شرق اصفهان نداشته باشیم.
خروجی سد زایندهرود بهمنظور توزیع مرحله چهارم آبیاری
برای کشت کشاورزان شرق اصفهان از بامداد ۱۶اردیبهشت
افزایش یافت و از 26اردیبهشــت نیز بسته شــد .تاکنون
4نوبت  ۱۰تا ۱روزه آب برای کشت شرق اصفهان رهاسازی
شده است.

نقلقولخبر

ایالم

خ

راسان

کر

جنوبی

مانشاه

حسن بهرامنیا
استاندار ایالم
همه مدیــران باید با جدیــت مصوبات
ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان را
پیگیــری کننــد تــا همــه تعهــدات ایــن
ســفر بهطور کامل اجرا شــود .اولویت
مهم تخصیص اعتبــار بــا پروژههای با
پیشرفت فیزیکی باالســت و در میان
آنها ،پروژه بیمارستان ۳۷۶تختخوابی
بهعنوان یک پــروژه مهــم و اولویتدار
بایــد تــا پایــان خــرداد امســال بــه
بهرهبرداری برسد.
وحید داعی
مدیرکلراهوشهرسازی خراسانجنوبی
بنابر اعالم وزارت راه و شهرسازی ،خراسان
جنوبــی در ارزیابــی عملکرد طــرح نهضت
ملی مســکن بین اســتانهای کشــور رتبه
دوم را بهدســت آورده اســت .ایــن رتبــه
براســاس شــاخصهایی ازجملــه نســبت
تامین زمین «بدون خودمالکان»به برنامه
ابالغی ،نســبت متقاضیان تعیینتکلیف
شده به کل متقاضیان ثبتنامی و نسبت
تعــداد واحدهــای دارای شــروع عملیــات
اجرایی پروژهها به زمین تامین شده توسط
آن استان ،تعیین شده است.
بهمن امیریمقدم
استاندار کرمانشاه
دوشــنبه یــا سهشــنبه هفتــه آینــده دفتــر
منطقه آزاد در قصرشــیرین افتتاح خواهد
شــد که امــور اجرایــی طــرح جامــع منطقه
و همچنیــن مقدمــات کاری و دعــوت از
ســرمایهگذاران انجــام شــود .ایــن رخــداد
اقتصــادی شــیرین رونــق اقتصــادی را بــه
همراه دارد و راه ســرمایهگذاری در منطقه
را هموار میکنــد .راههای ارتباطــی بهویژه
حملونقــل ریلــی از امتیازهــای ویــژه
قصرشیرین برای سرمایهگذاری است.

نیمی از ایران ،درگیر ریزگرد

بیش از نیمی از استانهای ایران از ابتدای
هفته جاری درگیر گرد و خاک هستند
گزارش

سیدهزهرا عباسی
روزنامهنگار

آنطور که اطالعات سازمان هواشناسی نشان
میدهد روز گذشته 16اســتان کشور با پدیده
گرد و خاک و ریزگرد مواجه بودند که این شرایط
هشدار سطح نارنجی را در این استانها رقم زد؛
خوزستان ،ایالم ،بوشهر ،کرمانشاه ،کردستان،
نیمه جنوبی آذربایجان غربی ،لرستان ،همدان،
مرکزی ،قم ،یزد ،اصفهان ،خراســان شمالی،
سمنان ،البرز و تهران سهشنبه (27اردیبهشت)
شــاهد بروز گردوغبار بودند .امروز (چهارشنبه
28اردیبهشت) هم هشدار ســطح نارنجی در
استانهای خوزستان ،بوشهر ،ایالم و کرمانشاه
برقرار است.
تعطیلی مدارس و ادارهها

توده گردوغباری که آســمان اغلب استانهای
کشور را تیره کرده ،از روز یکشنبه هفته جاری
(25اردیبهشت) وارد کشور شد .شرایط بحرانی
ایجاد شــده در پی فعالیت این توده و افزایش
شاخص آالیندگی در بسیاری از شهرها بهویژه
در غــرب و جنوب غرب کشــور موجب شــد
کارگروههای اضطرار آلودگی هوا در اســتانها
جلســه برگزار کنند .با توجه بــه تصمیمهای
صورتگرفته کارگروهها روز گذشته مدارس و
ادارههای بسیاری از شهرهای کشور در نتیجه
گردوخاک تعطیل اعالم شدند .بنابراین تصمیم،
مدارس ،دانشگاهها و ادارههای تهران ،بوشهر،
خوزستان ،همدان ،لرســتان ،ایالم ،کردستان،
البرز ،آذربایجان غربی ،اصفهان ،قم ،کرمانشاه
و مرکزی تعطیل شدند و يا کار خود را با تأخیر
آغاز کردند یا بهصورت مجازی فعالیت کردند.
ادامه هشدار نارنجی برای 4استان

کارشناس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه
گرد و خاک همچنان در هوای استانهای مرزی
و مرکزی تداوم دارد از ادامه هشدار سطح نارنجی
در 4استان خبر میدهد و به همشهری میگوید:
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 استانهای
مرزی بسیار ناسالم خواهد بود .کبری رفیعی با
بیان اینکه برای روز پنجشــنبه با کاهش گرد و
خاک اوضاع در استانهای مختلف بهبود مییابد،
میافزاید :با وجود این برای روز پنجشنبه هم در
استانهای بوشهر ،آذربایجان غربی ،کردستان،
کرمانشاه ،ایالم ،خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد،
یزد ،سمنان ،خراسان جنوبی ،شمال سیستان و
بلوچستان و بخشهای شــرقی کرمان هشدار
سطح زرد صادر شده اســت و شاهد تداوم گرد و
خاک خواهیم بود.
گرد و خاک در خوزستان ۲۲برابر حدمجاز

خوزســتان كه بهدلیل هممرز بودن با عراق و

میزان گــرد و خــاک در خوزســتان صبح
روز سهشــنبه بــه بیــش از ۲۲برابــر حد
مجاز رسید؛ شــرایطی که امروز هم در

این استان پایدار است و فردا با شدت
کمتری ادامه خواهد داشت

امروز هشدار نارنجی برای  4استان خوزستان،
بوشهر ،ایالم و کرمانشاه صادر شده است

وجود کانونهــای داخلی ریزگرد بســیاری از
روزها را با این پدیده دستوپنجه نرم میکند ،در
روزهای اخیر هم اوضاع بحرانیای داشت .میزان
گرد و خاک در خوزستان صبح روز سهشنبه 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
محیطزیســت خوزســتان میــزان گــرد و
خــاک روز گذشــته را در شوشــتر،۳۳۳۳
امیدیه ،۳۱۴۰بهبهان ،۲۸۸۶هندیجان،۲۷۷۷
اندیمشــک  ،۲۴۳۹اهــواز  ،۲۷۳۷بنــدر
اما مخمینــی  ،۲۶۰۱ماهشــهر ،۲۴۶۹
شوش ،۲۲۴۰مسجدسلیمان ۲۱۱۹و شادگان
۲۱۱۰میکروگرم بر مترمکعب اعالم کرد.
بهگفتــه او ،ایــن میــزان در آبــادان،۱۹۰۰
گتونــد  ،۱۶۸۰دشــت آزادگان ۱۶۵۸و
حمیدیه ۱۵۸۶میکروگرم بــر مترمکعب ثبت
شد درحالیکه حد مجاز و استاندارد گرد و خاک
۱۵۰میکروگرم بر مترمکعب است.
خوزســتان حدود یــک میلیــون و 240هزار
هکتار بیابان دارد که از ایــن میزان350 ،هزار
هکتار کانون گردوغبار بــا پراکنش در 7نقطه
هســتند؛ 50هــزار هکتــار در هورالعظیــم،
28هزارو 184هکتــار شــمال خرمشــهر،
15هزارو620هکتار در شــرق اهواز112 ،هزار
هکتار در جنوب و جنوب شــرق اهواز86 ،هزار
هکتار از بنــدر امام تا امیدیــه31 ،هزار هکتار
در ماهشــهر و هندیجان و 18هزار هکتار شرق
هندیجان که تبعات سوء خود را بر زندگی مردم
گذاشتهاند .این در شرایطی است که ریزگردهای
خارجی هم بر این کانونها اضافه شدهاند و کام
خوزستانیها را بیش از پیش تلخ کردهاند.
این استان از ابتدای سال تا روز گذشته40 ،روز
خطرناک21 ،روز بسیار ناسالم و 80روز ناسالم
را در ایســتگاههای پایش شهرستانهای خود
ثبت کرده اســت درحالیکه در مدت مشــابه
ســال گذشــته فقط 2روز هوای خطرناک در
دشتآزادگان 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 بهطوری که با ثبت 7روز آلودگی
هوا در حد خطرنــاک ،در رده باالی جدول قرار
گرفته و بعد از آن بهبهان و ماهشهر با 6روز هوای
خطرناک قرار دارند .این در حالی اســت که هر
3شهر سال گذشته در مدت مشابه هیچ روزي
هوای آلوده در حد خطرناک نداشتهاند.
بهگفته معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز ،این شــرایط موجب شده
است ۶۵۳بیمار دارای عالئم تنفسی روز گذشته
به مراکز درمانی خوزستان مراجعه کنند.
حبیب حیبر توضیح میدهد که از این تعداد،
۵۹۱نفر بهصورت سرپایی درمان شده و ۵۴نفر
در بخشهای عادی بیمارستانها بستری شدند.
۱۶نفر نیز در بخشهای ویژه بستری شدهاند.
بوشهریها تا پنجشنبه نفستنگی دارند

بوشهر از اســتانهایی است که امسال بیشتر از
سالهای گذشــته در معرض تهدید ریزگردها
قرار گرفته .با وجود اینکه این اســتان جنوبی
16کانون 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

با توجه به پیشبینیها گرد و خاک و
ریزگردها کمابیش تا پنجشنبه تداوم دارند

درگیر کرده است .کارشناس اداره کل حفاظت
محیطزیست استان بوشهر با بیان اینکه غلظت
ریزگردها در بوشــهر ،گناوه ،کنــگان و دیلم
شــرایط جوی این شهرســتانها را در شرایط
خطرناک قرار داده اســت ،میگوید :براساس
دادههای آماری ایستگاههای سنجش آلودگی
هوا میزان ریزگردها در شــهر بوشــهر دیروز
 ،1070گنــاوه ،2839دیلــم 2006و کنگان
564میکروگرم بــر مترمکعب گزارش شــد.
همچنین در شهر برازجان نیز با توجه به غلظت
۳۶۶میکروگرم بر مترمکعب شرایط جوی در این
شهرستان نیز بسیار ناسالم گزارش شده است.
علیرضا مصلحیان با بیان اینکه میزان ریزگردها
در بوشهر ،۱۱گناوه ،۱۹دیلم ۱۳و برازجان ۲برابر
استاندارد جهانی اعالم شــده است ،میافزاید:
کانون گردوغبار فرامرزی و از کشورهای عراق و
عربستان و در استان بوشهر از طرف خوزستان
گزارش شــده اســت .بهگفته 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 ،دانشــگاهها و ادارههای حوزه
ستادی ۹شهرستان روز گذشته تعطیل شدند،
میگوید :براســاس اعالم اداره کل هواشناسی
استان بوشــهر جهت وزش باد غالب بهگونهای
است که انتظار میرود به مرور غلظت گردوغبار
در این اســتان کاهش یابد .بوشهر در سالهای
گذشــته هم کمابیش با پدیده ریزگرد دست
و پنجه نــرم میکرد بهطوری کــه طبق اعالم
مسئوالن این استان۷۰ ،درصد از عوامل روزهای
غبارآلود این استان کانونهای داخلی و مابقی
از خوزستان و کشور عراق هستند .کانونهای
گردوغبار بوشهر واقع در جنوب ،مرکز و شمال
این استان است که مهمترین و تأثیرگذارترین
آنها در بحث کانونهــای گردوغباری واقع در
منطقه حله است که شهر بوشهر را متاثر میکند.
کرمانشاه ،در معرض تهدید کانونهای داخلی

کرمانشــاه در نوار مــرزی غرب کشــور و در
همســایگی عراق هم اوضاع بهتری نسبت به
خوزستان یا بوشهر ندارد ،این استان با داشتن
۳۷۱کیلومتر مرز با عراق یکی از اســتانهای
درگیر با گــرد و خاک اســت که بیشــتر ایام
ســال بهویژه در شهرســتانهای قصرشیرین،
ســرپلذهاب و گیالنغرب با این معضل دست
و پنجه نــرم میکند .این اســتان طی روزهای
گذشته هم شــرایط خوبی نداشــت بهطوری
که هوای 5شهرســتان آن بحرانی اعالم شــد.
سرپرســت اداره کل حفاظت محیطزیســت
کرمانشاه در اینباره میگوید :شاخص ساعتی
کیفیت هــوا روز گذشــته در ایســتگاههای
قصرشیرین ،ســرپل ذهاب ،اســامآباد غرب،
کرمانشاه و کنگاور در وضعیت قهوهای (خطرناک
بحران) ثبت شد .بهگفته احد جلیلیان ،در همین
زمان ایســتگاه پاوه عدد شــاخص ۱۹۶یعنی
وضعیت قرمز ،هشدار و ناسالم بود.
بنا بر اعالم مدیر روابطعمومی دانشــگاه علوم
پزشکی کرمانشاه ،روز گذشــته بهدنبال نفوذ
گردوغبار به فضای اســتان ۴۸۴بیمار تنفسی
و قلبی را به اورژانس بیمارســتانهای اســتان
کشــاند .مهدی محمدی میگوید :از این تعداد
 ۵۴نفرکــودک بودهاند که بهدلیل مشــکالت
تنفســی غیرعفونی به بیمارستان دکتر محمد
کرمانشاهی مراجعه کردهاند.
گرچه بیشترین آسیب از ریزگردهای خارجی

خــــوزســــــتان ،ایـــــــــام ،بــــوشهــــــــــر،
کرمانشــاه ،کردســتان ،نیمــه جنوبــی

آذربـــــــایجــــــــــــــان غربــی ،لرســتان،
همــدان ،مرکزی ،قــم ،یــزد ،اصفهان،
خراسان شمالی ،سمنان ،البرز و تهران

سهشنبه (27اردیبهشت) شاهد بروز
گرد و غبار بودند

به کرمانشاه میرسد ،اما همین چند روز پیش
بود که معاون محیطزیست کرمانشاه در تذکری
اعالم کرد ادامه کشت دوم منجر به ایجاد کانون
ریزگرد داخلی در این استان خواهد شد.
معاون محیط طبیعی محیطزیســت کرمانشاه
با بیــان اینکه در شــرایط کنونی کشــت دوم
محصوالت کشاورزی منطقی بهنظر نمیرسد،
میگوید :ادامه کشت دوم خطر ایجاد کانونهای
ریزگرد را به همراه دارد.
فرشاد فتاحی میافزاید :وقتی که اراضی کشور
بهدلیل 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 میشود.
گردوغبار در ايالم رقيق میشود

ایالم هم در همسایگی کرمانشاه و خوزستان و
در مرز با کشور عراق ،آسیب زیادی از ریزگردها
دیده است .هرچند در این استان ۴۲۰هزار هکتار
اراضی بیابانی مستعد تولید گردوغبار وجود دارد
که از این میزان بیش از ۱۴۰هزار هکتار بهعنوان
کانون بحران شناسایی شــدهاند ،اما تعطیلی
مدارس ،کاهش دید افقی و اختالل در پروازهای
فرودگاهی چند روز گذشته این استان ناشی از
ریزگردهای عراقی است.
رئیس گروه پیشبینی هواشناسی استان ایالم با
وجود هشدار سطح نارنجی که برای امروز در این
استان صادر شده است ،میگوید :این گردوغبار
از غروب روز گذشته تا حدی رقیق شده است.
مجتبی میهنپرســت توضیــح میدهد :توده
کنونی که باعث افت کیفی هوا و دید افقی شده
یک توده جدید نیست ،بلکه ته مانده گردوغبار
روز دوشنبه در استان است .بهعلت وزش باد در
نوار مرزی ،باقیمانده توده گردوغبار س هَشــنبه
وارد استان شد و هوا را تحتتأثیر قرار داد و آثار
آن تا امروز هم در آسمان وجود دارد ،اما نسبت
به روز گذشته رقیقتر خواهد بود.
گرد و خاک در ایالم ،دید افقی در شهرستانهای
مهران و دهلران را تا ۱۰۰متر ،درهشــهر ۲۰۰و
ســیروان و آبدانان ۳۰۰متر کاهش داد .غلظت
گردوغبار در شهرستان مهران به حدی بود که
روز دوشنبه به بیش از ۶۷برابر حد مجاز رسید.
از ابتدای ســالجاری تاکنون ۱۹روز آلوده به
گردوغبار در استان ایالم ثبت شده است.
صادق ضیائیان ،مدیرکل پیشبینی و هشــدار
سازمان هواشناسی تأکید میکند 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 پیشبینی دقیقی برای
جمعه و هفته آینده نشده است.

عکس :همشهری /سید خلیل موسوی

امیدواری به آبیاری آخر

عضو هیأتمدیره 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
زایندهرود 7روز بســته میشــود و سپس از ســوم خرداد
تحویل حقابه 10روزه کشــاورزان در نوبــت پنجم انجام
میشود که امیدواریم تا ۱۵خرداد کشت غله به نتیجه برسد.
حســین وحیدا تأکید کرد :کشــتهای 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 کشتها به ثمر برسد.

البرز

خبر کوتاه

سرپرســت اداره ایمنــی ،ترافیــک و حریــم
راههــای ادارهکل راهــداری و حملونقــل
جــاد های سیستا نوبلوچســتان گفــت:
ســال گذشــته 4500تابلو و عالئــم ایمنی در
اســتان تهیه و نصب شــد .به گــزارش ایرنا،
ی اظهار کرد :این عالئم شامل
امین سنچول 
تابلوهــای اخطــاری ،اطالعاتی ،مســیرنما و
انتظامیبودهاست.بهگفتهوی،نصبتابلو
و عالئم ایمنــی برای افزایــش ضریب ایمنی
راههــا ،ارتقــای ایمنــی جادههــای ارتباطی و
همچنین کاهش تصادفات انجام میشود.

ه
رمزگان

خرید تضمینی ۳۳هزار تن
گندم در هرمزگان
مدیرتعــاون روســتایی هرمــزگان از خریــد
بیش از ۳۳هــزار تن گندم بــا قیمت تضمینی
در هرمــزگان خبــر داد و گفــت :ارزش ریالی
گندمهــای خریداری شــده از گنــدمکاران به
۳۸۴۳میلیاردو۳۰۰میلیونریال میرسد.
به گزارش ایسنا ،ســیروس اسدپور اظهار کرد :از
نیمه فروردین امسال که خرید تضمینی گندم در
مناطق شمالی و غربی استان شهرستان حاجیآباد
و پارسیان شروع شــد تا دیروز ۳۳هزارو۴۲۰تن
گندم تولیــد داخلــی از کشــاورزان هرمزگانی
خریداری شده است .بهگفته وی ،خرید در ۴مرکز
شهرستان حاجیآباد ادامه دارد و خرید تضمینی
گندم در شهرســتانهای میناب ،رودان ،بستک
و پارسیان روزهای پایانی خود را سپری میکند.
مدیر تعاون روســتای هرمزگان بیشترین مقدار
گندم خریداری شــده را مربوط به شهرســتان
حاجیآباد بــا ۲۷هزار تن دانســت و اظهار کرد:
پس از حاجیآباد ،شهرستانهای رودان ،میناب
و بســتک با بیش از ۵هزار تن خرید در رتبههای
بعدی خرید استان قرار دارند .اسدپور با بیان اینکه
بیش از ۷۰درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت
شده اســت ،تأکید کرد :امســال براساس مصوبه
شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم معمولی با افت
مفید ۴درصد و افت غیرمفیــد ۲درصد به مبلغ
۱۱۵هزار ریال و گندم دوروم ۱۱هزار و ۹۲۰ریال
خریداری میشود.

عکس خبر

کرمان

برداشت محصول در جازموریان
شغل اصلی مردم منطقه جازموریان در جنوب کرمان
کشاورزی است .در این منطقه محصوالت زراعی شامل
گوجهفرنگی ،هندوانه و سیبزمینی کشت و برداشت
میشود .در فصل برداشت محصول«فروردین تا
اردیبهشت» زنان هم در گرمای طاقتفرسای جنوب که
تا ۴۵درجه هم میرسد پابهپای مردان فعالیت میکنند.
منبع :ایرنا
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تاالر شیشهای

میادین

قیمت میوههای فصل در میادین

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

ارقام به هزار واحد

با عرضه هلو پیشرس در میادین میوه و ترهبار تعداد میوههای
فصل در این مراکز خرید به 8رقم رســید .هلــو پیشرس در
میادین با قیمت مناسب 22هزار تومان عرضه شده درحالیکه
در مغازهها قیمت آن برای هر کیلو 100هزار تومان است .توت
فرنگی تنها میوهای است که در نرخنامه جدید افزایش قیمت
داشــته و به باالی 50هزار تومان رسیده است .ملون همچنان
ارزانترین میوه فصل در میادین است.
کیلوگرم /تومان
توت فرنگی

توت سفید

زردآلو

ملون

52.000
90.000

22.000
45.000

47.000
100.000

9.900
18.000

قیمت
در میادین

1.610

1.605
1.600
1.595
1.590
1.585
1.580

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 22هزار و
223واحد ،معادل 1.40درصد رشدکرد و به یکمیلیون و
606هزار و 24واحد رسید .دیروز اما شاخص کل هموزن با
1415واحد نزول به 447هزار و  809واحد رسید.
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

قیمت
در سطح شهر

فروشحقوقی

ارقام به میلیارد تومان

1315

خرید حقوقی

1546

فروشحقیقی

6329

خرید حقیقی

10.000
20.000
گرمک

22.000
100.000

هلو
پیشرس

11.500
20.000

خربزه
مشهدی

39.900
55.000

گوجه سبز

سوپرمارکت

عبور کنسرو ماهی تن
از مرز 40هزار تومان
با افزایش قیمت اخیر کاالهای اساســی ،برخی از
محصوالت پایین دستی این اقالم نیز افزایش قیمت
داشتهاند که انواع کنسرو ازجمله آنهاست .قیمت
انواع کنســرو ماهی تن و دیگر کنسروهای غذایی
و غیرمیوهای در بازار متاثر از افزایش قیمت روغن
باال رفته و کنســرو ماهی تن که در محدوده قیمت
35هزار تومــان بود هماکنون در برخــی برندها از
40هزار تومان گذشته است .بخشی از محصوالت
موجود در ســوپرمارکتها هنوز با قیمت قدیم به
فروش میرسند.
قیمتها به تومان

مکنزی

در روغن زیتون180 -گرمی

44,000

محفل

در روغن زیتون180 -گرمی

35,000

الدن

در روغن گیاهی180 -گرمی

38,000

گالکسی

در روغن زیتون180 -گرمی

40,000

شباب

در روغن با طعم فلفل180 -گرمی 31,000

ماوی

ماهی با شوید180 -گرمی

31,000

خوشبخت

ماهی با شوید180 -گرمی

34,000

پیک

در روغن آفتابگردان180 -گرمی 30,000

شیوهنامه جدید قرعهکشی اعالم شد

صفر تا صد شیوه جدید فروش خودرو
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تغییر ســبک
قرعهکشی خودرو در ســامانه یکپارچه خبر داد .طبق
خودرو
اعالم منوچهــر منطقی ،از این پس در قالب ســامانه
یکپارچه فروش ،قرعهکشی خودرو هر 3ماه یکبار انجام میشود .بهگفته
او در هر دوره 3ماهه بین 200تا 300هزار خودرو عرضه خواهد شد.
به گزارش همشهری ،عرضه قطرهچکانی خودروهای داخلی جو بازار را
ملتهب و خود زمینه افزایش قیمت را فراهم کرده است .تاکنون در هر
دوره قرعهکشــی بهطور معمول چند میلیون نفر شرکت میکردند اما
تعداد خودروهای عرضه شده صرفا به چند دههزار 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 بهکار کرد .قرار است دراین
سامانه روش عرضه خودرو تغییر کند تا میزان التهاب در بازار بهدلیل
نحوه عرضه کاهش یابد.

برای ثبتنام اعالم میشــود ،در ادامه نیز بررسیهای الزم برای تحقق
تعهدات خودروسازان بررسی میشود ،به این ترتیب برای تحویل خودرو
دیگر مشکلی بهوجود نخواهد آمد و تحویل خودرو به مشتریان بهموقع
انجام میشود .او تأکید کرد :در روش جدید ثبتنام خودرو در سامانه
یکپارچه وزارت صنعت فقط نظارت میکند و با توجه به اینکه اطالعات
زیادی جمع میشــود قادر خواهیم بود با شناســایی کاربران واقعی
تخصیص خودرو را هدفمندتر انجام دهیم.
معاون صنایــع حملونقل وزیر صنعــت ادامه داد :ســامانه یکپارچه
تخصیص خودرو یک سامانه هوشمند است و همین موضوع به ما کمک
میکند تا کاربران واقعی شناسایی شوند بهطور 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 میفروشند مالیات بپردازند بهطور
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.

معاون وزیر صنعت ،که همزمان با شــروع فعالیت نمایشگاه خودرو در
شهر آفتاب ،در یک نشست خبری سخن میگفت ،درباره روش جدید
ثبتنام خودرو توضیح داد :از این پس ثبتنام از متقاضیان خرید خودرو
در دورههای زمانی 3ماهه انجام میشود و در هر دوره 200تا 300هزار
خودرو عرضه میشود.
منوچهر منطقی ،با بیان اینکه با روش جدید افراد بیشتری میتوانند در
طرحهای فروش خودرو ثبتنام کنند ،تأکید کرد :در روش قبلی تعداد
محدودی خودرو در دورههای 15روزه عرضه میشــد ،همین عرضه
قطرهچکانی فضای ناپایداری را در بخش عرضه بهوجود آورده بود.
او با اعالم اینکــه در روش جدید ،تعهدات خودروســازان ،در تحویل
بهموقع محصوالت افزایش پیدا خواهد کرد ،توضیح داد :قبال عرضهها
قطرهچکانی بود اما از این پس خودروسازان باید تمام ظرفیت تولیدشان
را بفروشند ،بهعنوان نمونه اگر خودروساز اعالم کند 200هزار خودرو
میخواهد بفروشد راستیآزماییهای الزم انجام میشود و رقم قطعی

واردات خودرو

عرضههای فصلی

شیلتون در روغن با طعم سبزیجات180 -گرمی 38,000
ویلورا

در روغن زیتون180 -گرمی

41,000

منطقی :ارزشگذاری سهام خودروسازان تا خرداد

پایــان مییابــد ،مذاکــره بــا خریــداران بالقــوه ایــن

دادهنما

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 میتوانند
درخواستهای خود را در سامانه معامالت بورس کاال ثبت کنند.
مراحل خرید خودرو از بورس کاال
1
2
3
4
5
6

ثبتنام در سامانه سجام
دریافت کد سهامداری
تشکیل پرونده در نمایندگیهای بهمن خودرو
ثبت سفارش از طریق سامانه معامالت بورس کاال
واریز نقدی وجه خرید مطابق عرضه و تقاضا
دریافت خودرو از عاملیت فروش بهمن خودرو

مشخصات عرضه خودرو کارا

تاریخ تحویل13 :تیر
نوع خودرو :وانت کارای بهمن موتور
زمان ثبت سفارش :از زمان عرضه در سایت بورس کاال
تا  ۸:۳۰صبح روز چهارشنبه
زمان عرضه9 :صبح روز چهارشنبه
قیمت پایه :کارا تککابین ۲۹۱میلیون تومان و دوکابین
 ۳۰۱میلیون تومان
قیمت نهایی :مطابق با عرضه و تقاضا
مــدل معاملــه :حراج بــاز (اگــر رقابــت زیــاد باشــد زمان
معامالت طوالنی میشود ،درغیر این صورت تا ساعت
 ۰۹:۳۰معامالت نهایی میشود)
مکان تحویل خودرو :انبار کارخانه
زمان تحویل13:تیر ماه
میــزان عرضه300:دســتگاه خــودرو تککابیــن و
۷۰۰دستگاه خودرو دوکابین
نحوه پرداخت :نقد

بلوکهای سهام آغاز شده است

منطقی درباره واردات خودروهای ارزان قیمت گفت :آییننامه واردات
خودرو هنوز نهایی نشده است اما در قالب این طرح خودروهای اقتصادی
نیز وارد میشود .او با بیان اینکه پس از توقف تولید پراید هیچ خودرویی
جایگزین آن نشده ادامه داد :در اغلب کشورهای دنیا برنامههای مدونی
برای تامین نیاز دهکهای مختلف جامعه بهخودرو تدوین میشــود،
ما هم مطالعاتی در این زمینه انجام دادهایم ،چنانکه در طرح واردات
خودرو این موضوع مدنظر قرار گرفته است.
منطقی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است خودروهای ارزانقیمت
بیکیفیت از هند و برزیل وارد ایران شود؟ گفت :خیر وزارت صنعت هرگز
بهدنبال واردات خودروهای اینچنینی نیست .هماکنون تکنولوژیهای
روز دنیا به سمت کاهش مصرف سوخت و افزایش توان حرکت کرده و
خودروهایی در دنیا در حال تولید اســت که ظرفیت آن هزار سیسی
است اما توان خودرو افزایش و میزان آالیندگی آن کاهش یافته است.
او افزود :در نتیجه ،در بازار ،خودروهــای اقتصادی متنوعی وجود دارد
بنابراین میتوانیم خودروهای ارزان قیمت و متناســب با فناوری روز
را وارد کنیم.
معاون وزیر صنعت در ادامه توضیح داد :بهطور مثال هماکنون خودرویی
در کمپانی هیوندای با تکنولــوژی روز تولید میشــود که قیمت آن
6800دالر است ،یا داتسون و سوزوکی خودروهایی با قیمت 5700دالر
در بازار دارند .همچنین شــرکت دایهاســت ،از زیــر مجموعههای

تویوتا ،خودروهایی با قیمت 9800دالر عرضه میکند ،یا یک شرکت
زیرمجموعه رنو در چین خودرویی با قیمت کمتر از 10هزار دالر تولید
میکند .او افزود :واردات خودرو به شکل خودروی کامل ( )CBUخواهد
بود ،اما در تالشیم برنامههای تکمیلی برای داخلیسازی این محصوالت
نیز ارائه شود.
منطقی تأکید کرد :با توجه به تغییر نرخ پایه ارز از 4200تومان و افزایش
نرخ ارز ،برخی تعرفههای ورودی کاهش خواهد یافت تا قطعهسازان و
واردکنندگان قطعات مجبور نباشند مبالغ بیشتری بپردازند .او تأکید
کرد :اگر عرضه و تقاضای خودرو متعادل شود ،بهطور قطع روی قیمت
اثر خواهد داشت و پیشبینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن،
قیمتها بهنظر مشتریان نزدیکتر شود.

مکث

سهام عدالت جاماندگان امسال تخصیص مییابد

20سال خصوصیسازی در بوته نقد

حســین قربانزاده در ادامه این نشســت جزئیات
نخســتین رویداد بینالمللی خصوصیســازی در
اقتصاد ایران را که قرار اســت با حضور پژوهشگران
و چهرههای نامدار جهانی از 31اردیبهشت تا سوم

تراز صعود و نزول در بازار سهام
صعود
نزول
بدون تغییر

4

38

ارقام به درصد

58

در مبادالت دیروز بازار سرمایه ،قیمت سهام
237شرکت رشد و 355شرکت کاهش یافت.
قیمت سهام 24شرکت هم تغییر نکرد.
ارزش بازار سهام
ارقام به هزارمیلیاردتومان
7650
7600
7550
7500
7450
7400
7350

 27اردیبهشت  26اردیبهشت

 25اردیبهشت  24اردیبهشت

7300

 21اردیبهشت

ارزش کل ســهام شــرکتهای حاضــر در بــورس و فرابــورس
در مبــادالت دیــروز 98هزارمیلیــارد تومــان رشــد کــرد و بــه
7586هــزار میلیــارد تومان رســید .ایــن بهمعنای 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 ،هماکنون معادل 249میلیارد و
790میلیون دالر است.

واگذاری سهام خودروسازان

منوچهر منطقی ،معاون وزیر صنعت درباره آخرین تحوالت
در حوزه واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروساز
گفت :بهنظر میرســد فرایند ارزشگذاری قیمت سهام
خودروسازان تا اوایل خرداد ماه به انجام برسد و قیمتها
مشــخص شــود .بهگفته او ،مذاکره با خریداران بالقوه
بلوکهای سهام خودروسازان آغاز شده است.

رئیس سازمان خصوصیسازی:

آن دســته از کســانی که مشمول
سهام
دریافت سهام عدالت بوده و به هر
عدالت
دلیلی این ســهام به آنها تخصیص
نیافته ،طبــق تکلیف قانون بودجــه 1401باید در
سالجاری سهام خود را دریافت کنند؛ اما آنگونه که
رئیس ســازمان خصوصیســازی میگوید :هنوز
ســازوکار و نوع ســهام قابل تخصیص به این افراد
مشخص نشده است.
به گزارش همشــهری ،حســین قربانزاده ،دیروز
در نشســت خبری نخســتین رویداد بینالمللی
خصوصیســازی در اقتصاد ایران ،بــه خبرنگاران
گفت :ارزش ســهام باقیمانده 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  ۱۴۰۱به تمام
جاماندگان ،سهام عدالت تخصیص دهیم .بهگفته
قربانزاده ،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 میگیرند و بعد نوبت به جاماندگان در سایر
دهکهای مشمول میرسد.

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.

ارتقای کیفی خودروهای داخلی

معاون وزیر صنعت درباره افزایش کیفیت خودروهای تولیدداخل نیز
گفت :برای ارتقای کیفی خودروهای داخلی یک سلسله اقدامات باید
انجام شود .در وهله نخست ،قطعهسازان باید یکسری تجهیزات تست
را وارد فرایند کار خود کنند ،همچنین برخی فرایندها و استانداردهای
۸۵گانه صنعت خودرو هنوز قابلیت راهاندازی در کشــور ندارند که در
تالشیم این فرایندها را تکمیل کنیم .او ادامهداد :در تالشیم با تشکیل
کنسرسیومی ،در ۱۸ماه آینده زیرساختهای انجام تست تصادف را در
کشور ایجاد کنیم .او افزود:یکی دیگر از کارهایی که برای افزایش کیفیت
خودروهای داخلی باید انجام شود کاهش خودروهای ناقص است ،زیرا
خودروهای ناقص کف کارخانه با افت شــدید کیفیت مواجه میشوند.
این کار در حال انجام است .هماکنون میزان تولید مستقیم خودرو به
75تا80درصد رســیده و بهزودی کل فرایند بهصورت تولید مستقیم
انجام میشود و دیگر خودرو ناقص تولید نمیشود.
منطقی نیاز واقعی بازار خودرو را ساالنه بین 1.4تا 1.5میلیون دستگاه
برشمرد و افزود :مطابق بررســیهای انجام شده ،نیم میلیون تقاضای
کاذب و سفتهبازانه در این حوزه وجود دارد.

6098

ارزش معامالت بازار سرمایه
معامالت خرد

کل معامالت

36

ارقام به درصد

64

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 میدهــد ارزش کل معامــات خــرد
در دادوســتدهای روز گذشــته نســبت بــه روز دوشــنبه
223میلیارد تومان معادل 36درصد رشد کرده است.

خبر
افزایش  ۳۰درصدی نرخ تعمیرات لپتاپ و تبلت

خردادماه 1401در سالن اجالس سران برگزارشود،
ارائه داد .گفتههای رئیس سازمان خصوصیسازی
نشان میدهد؛ سیاســتگذار با برگزاری این رویداد
بهدنبال ارائه گزارش واقعبینانه از واگذاریهای انجام
شده ،روشنگری افکار عمومی درباره خصوصیسازی،
ایجاد اتفاقنظــر میــان دســتگاههای مختلف،
بهرهگیری از تجارب ســایر کشــورها ،همافزایی و
تبادلنظر میان بخش خصوصی و دولتی و همچنین
ترسیم چشــمانداز و افق خصوصیسازی کشور با
رویکرد جدید است .بهگفته او ،عالقهمندان با ثبتنام
در سایت مربوط ،به نشانی /https://event.ipo.ir
جواز حضور در این رویداد را دریافت میکنند.

تمرکز بر ارتقای بهرهوری در واگذاریها

رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به پرسش
همشهری مبنی بر اینکه آیا دستاوردهای احتمالی
این رویداد بینالمللی میتواند 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 واگذاریها باید ارتقای بهرهوری و بیشــینه
کردن ثروتهای ملی باشد از اینرو در دوره جدید
واگذاریها ،گرفتن اموال از دولت و ســپردن آن به
غیردولت نخواهد بود .حسین قربانزاده اعالم کرد:
برگزاری نخستین رویداد بینالمللی خصوصیسازی

در اقتصاد ایران ،آغاز یک روند جدید در نگاه به امر
خصوصیسازی در اقتصاد ایران است و در جریان آن،
از سامانهای هم رونمایی میشود که همه جزئیات
مربوط به واگذاریهای انجام شــده اعم از شــیوه
واگذاری ،نحوه قیمتگذاری ،پرداخت اقســاط و...
در دســترس بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
بهگفته قربانزاده ،در پاویــون پرتفوی فعلی دولت
نیز ،اطالعات مربوط بــه داراییهــای باقیمانده
در ســبد دولت که قابلواگذاری اســت در اختیار
افراد قرار خواهد گرفت و حتــی موارد خاص مانند
واگذاریهای سرخابیها و موضوعات مرتبط با آن
نیز بررسی خواهد شد.

رئیس اتحادیه فنــاوران رایانه گفت :افزایش نــرخ لپتاپ و
افت توان خرید مصرفکنندگان باعث شــده است مدت زمان
نگهداری از کاالهای خود را افزایش بدهند و سعی میکنند رم
و هارد لپتاپ خود را ارتقا بدهند .نرخ تعویض رم بین  ۱۰۰تا
۲۵۰هزار تومان است .محمدرضا فرجی افزایش هزینه تعمیرات
را متاثر از نوســانهای نرخ ارز دانست و گفت :قطعات لپتاپ
و تبلت گران شــده است؛ همچنین در ســالجاری دستمزد
کارگران افزایش پیدا کرد و همه این عوامل دســت بهدســت
هم دادهاند و باعث افزایش 30درصدی نرخ تعمیرات لپتاپ
و تبلت شدهاند.

احتکار ،علت اختالل در بازار روغن

معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت :با
مشکل احتکار در بسیاری از استانهای کشور روبهرو هستیم،
بهطوریکه در یکی از استانها ۶۳۱تن روغن مایع احتکار شده
بود .محمد قربانی در حاشــیه بازدید از بازار عمدهفروشی در
گفتوگویی تلویزیونی درباره وضعیت عرضه کاالهای اساسی و
چالشهای توزیع ،افزود :اکنون روزانه ۳هزار تن روغن خوراکی
در کشور توزیع میشود ،بنابراین کمبودی در تولید نداریم؛ بلکه
بخشی از مشکل مربوط به شبکه توزیع است.

یحییبایددرپرسپولیسبماند

اولین فینال

ونگرکجایی؟

تارتار ،یکی از چهرههای هفتههای پایانی لیگ
اعتقاد دارد تیم ملی را طوری رها کردهاند که انگار
قهرمان جام جهانی شده است

امشب نخستین فینال از فینالهای
سهگانه اروپایی این فصل برگزار میشود
و لیگ اروپا قهرمانش را میشناسد

رؤیای بازگشت به لیگ قهرمانان از دست رفت
حاال آرسنالیها یاد روزهایی افتادهاند که با
ونگر خیلی راحت راهی این تورنمنت میشدند

18

19

19

تیتر یک

بهروز رسایلی

روزنامهنگار

سرنوشتمبهم
فصل برای جالل در حالی به پایان میرسد
که او تکلیفی کامال نامشخص دارد
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
     عكس| امیرحسین خیرخواه|

فینال لیگ اروپا

فرانکفورت
23:30
گالسکو رنجرز

لیگ برتر ایران  -هفته 28

هوادار

19:00

نساجی

برنامه بازی

لیگ برتر ایران  -هفته 28

پنجشنبه29اردیبهشت1401

19:00
پرسپولیس

کاپیتان در غبار
جالل حسينی فرصت وداع با جام را از دست داد؛ آيا او ادامه میدهد؟

19:30
شهرخودرو

فوالد

20:00

بارسلونا دستبردار
لواندوفسکی نیست؛
آیا مونیخ تسلیم شده؟

Robert

Lewandowski

سپاهان

پیکان

گل گهر
20:00
نفت م.س

مس

21:15
آلومینیوم

استقالل

فجر

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

چهارشنبه  4خرداد 1401

فاینورد

بر سر چند راهی
در شرایط کنونی جالل حسینی چند گزینه پیش
روی خودش دارد .او میتواند دســتکم برای
یک فصل دیگر به بازی برای پرســپولیس ادامه
بدهد ،چرا که به اذعان کارشناســان و بسیاری
از هواداران ،نسبت به استانداردهای لیگ ایران
همچنان از توانایی قابلقبولی برخوردار اســت.
مگر بقیه مدافعان این لیگ چه کسانی هستند
و چه فرمی دارنــد؟ یک گزینه دیگــر برای او
پیوســتن به یک تیم دیگر ،مثال ملوان اســت؛
نخستین تیم حسینی در دوران حرفهای که او
همیشه میگفت با پیراهن آن از دنیای فوتبال
خداحافظی خواهــد کرد .گزینه بعــدی ادامه
حضور در پرسپولیس بهعنوان مربی است؛ آنچه
این ســالها زیاد در موردش شنیدهایم .راه آخر
هم یک خداحافظی ساده و سنگین و آغاز دوران
بازنشستگی بدون پلن معین است .فاصله زیادی
تا زمان تصمیمگیری جالل نداریم.
گره خورده به یحیی
بــدون تردید مهمتریــن فاکتــور در فرایند
تصمیمگیری جالل حسینی ،تعیین سرنوشت
یحیی گلمحمدی و بهطــور کلی کادرفنی
پرسپولیس است .کاپیتان سرخها باید منتظر
بماند و ببیند ســرمربی جدید کیست و او را
میخواهد یا نه .یحیی همیشــه رابطه پرفراز
و فــرودی با ســتارهها
ادامه در
صفحه18
داشــته و شــاید اگر او
روی نیمکت سرخپوشان بماند ،حسینی یک
گام به بازنشستگی نزدیکتر شود.

صنعت نفت
21:00

21:30
ذوب آهن

عملیاتلهستانی

تراکتور

یکــی از تکراریترین تصاویر این ســالهای
فوتبال ایران ،باال بردن جام قهرمانی توســط
جالل حســینی بود .کاپیتان پرســپولیس
پیاپی کاپهای درو شــده را روی دست بلند
میکرد و آغازگر جشنهای قهرمانی تیمش
میشــد؛ از لیگ و جام حذفی تا ســوپرجام.
همیشــه هم اینطور بهنظر میرسید که روز
اعالم خداحافظی او از فوتبال ،بعد از باال بردن
یکی از همین جامها خواهد بود .فصل هجدهم
زمانی که پرسپولیس دبل کرد و لیگ و حذفی
را با هم برد ،خیلیهــا فکر کردند این بهترین
زمان برای خداحافظی جالل در اوج اســت.
شــایعات زیادی در مورد اعالم بازنشستگی
او منتشر شــد ،اما حسینی موضوع را تکذیب
کرد .او جامهای قهرمانی نوزدهم و بیستم را
هم باالی سر برد و البته در لیگ بیستم بهترین
آمار گلزنی در دوران بازیاش را به ثبت رساند!
این قالی کرمان ،نقش مؤثری در موفقیتهای
تیم داشــت و همســو با عالقه هــواداران،
خداحافظیاش را به تأخیر میانداخت .روند
حرکتی پرســپولیس طوری بــود که بهنظر
میرســید او حاال حاالها میتواند جام بگیرد
و بعد از بلند کردن یکــی از آنها فرصت الزم
برای خلق قــاب وداع را خواهد داشــت ،اما
اوضاع بر وفق مراد پیش نرفت .پرســپولیس
امسال هیچ جامی نگرفت و تورنمنتها را یک
به یک واگذار کرد؛ اول آســیا ،بعد سوپرجام،
بعد حذفی و آخر سر هم لیگ .موقعیت خود
حســینی هم در این فصل متزلزل بود و او در
مقاطع قابل توجهی روی نیمکت نشست .در
نتیجه حاال فصل برای جالل در حالی به پایان
میرسد که او تکلیفی کامال نامشخص دارد؛
اینکه بماند یا بدون جام برود؟

23:30

آاس رم

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال

شنبه  7خرداد 1401

لیورپول
23:30
رئال مادرید

خبر روز

جشن ،بهاضافه هوادار
منهای جام طالیی
ممنوعیت ورود تماشاگران در 3هفته پایانی
لیگ برتر فوتبــال ،خبر بدی بــود که بعد از
برگزاری چند هفته پرشور با حضور تماشاگران
باعث یاس هواداران فوتبال شــد .بهخصوص
استقاللیها که هفته گذشــته قهرمانیشان
در لیگ برتر قطعی شــد و منتظــر برگزاری
یک جشــن باشــکوه در روز پایانی مسابقات
بودند .اینکه جام قهرمانی آبیها در ورزشگاه
خالی اهدا شود ،نگرانی بزرگی برای هواداران
اســتقالل بود اما این نگرانی خیلــی زود با
صحبتهای مدیر روابط عمومی سازمان لیگ
رفع شد .بهمنی دوشنبهشــب در گفتوگو
با تلویزیــون اعالم کرد حضور هــواداران در
آخرین بازی فصل اســتقالل بالمانع است و
جشن قهرمانی با حضور آنها برگزار میشود.
این خبر روز گذشــته با توییت ســخنگوی
دولت تکمیل شــد و بهــادری جهرمی اعالم
کرد طبق دســتور معاون اول رئیسجمهور
تمامی مســابقات فوتبال تا پایان لیگ برتر با
حضور تماشــاگران برگزار خواهد شد .به این
ترتیب هم بازیهای باقیمانده و هم جشــن
قهرمانی با حضور هواداران برگزار میشــود.
البته اســتقاللیها یک درخواست دیگر هم
داشتند که این یکی محقق نشــد؛ آنها توقع
داشتند درصورتی که بدون باخت به قهرمانی
برسند به ســنت لیگهای اروپایی یک جام
طالیی بگیرند اما ســازمان لیــگ اعالم کرد
خبری از جام طالیی نیست.
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نكته بازی

تیتر یک

سرنوشتمبهم

«امپراتور» همینها بودی!

یحیی گلمحمدی 48ســاعت بعد
از پاره شــدن نــوار قهرمانیهای
پرســپولیس در تلویزیون ظاهر
شد و توضیحاتی در مورد ناکامی
تیمش داد .او در بخشهای 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 گلمحمدی وجود دارد ،او
در دفاع از همکارانش گفت« :حاشیههایی که در فضای مسموم
مجازی بهراه میاندازند 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 یکسری آدم «مریض» خواهید شد .ممنون آقای گلمحمدی!
روزی 60تا مصاحبه کن

طبیعتا فوتبالیســتی کــه کمتر
مصاحبه کند و بیشــتر دل بهکار
بدهد ،موفقتر اســت و حاشیه
چندانی هم نــدارد .همه هم از او
به نیکی یاد میکنند و ارج و قربش
باالتر میرود .این اما لزوما به آن معنا
نیســت که مصاحبه کردن کار بدی است یا هر کسی سکوت
میکند باید تحســین شــود .حامد لک بعد از مدتها 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 ورزشگاهها بود .حتی مصاحبههای خیالی را
تکذیب نکردم چون سرم به کارم بود ».االن شما سرت به کارت
بود که  6ماه اســت داری بدترین گلهای دنیا را میخوری؟
هواداران ترجیح میدادنــد روزی  60تا مصاحبه کنی ،اما 4تا
توپ هم بگیری!
راحت الف بزن

کرار جاسم فوتبالیست خوبی بود ،اما
تصویری که او از خودش میسازد
یا در ذهن دارد ،بیشــتر برازنده
لیونل مسی است! مخصوصا وقتی
کرار در رســانههای کشور خودش
مشغول حرف زدن میشود ،حسابی
الف میزند و از انواع و اقسام پیشنهادهای خارجی سخن به میان
میآورد .هافبک عراقی در تازهترین مصاحبهاش 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
کیروش 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 میگذاریم ،اما خالیبندی جدید او یک جوری است که
واقعا نمیگنجد .یعنی کیروش با آن همه وســواس و ریزبینی
نمیدانسته کرار عراقی است؟ بگذار فراموشش کنیم...

آماربازی

متريكا

سعید صادقی با میانگین امتیاز7.31
بهترین بازیکن لیگ برتر فوتبال تا این
مقطع بوده است .هافبک تکنیکی گلگهر
برای کســب عنوان بهترین بازیکن در
طول این فصل رقابت نزدیکی با دانیال اسماعیلیفر (سپاهان) داشته
است .این دو بازیکن بارها در صدر جدول بازیکنان جابهجا شدهاند و
این هفته دوباره نوبت صادقی بود که با یک پاس گل و کســب نمره
باالتر از اسماعیلیفر 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 بهعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده و 8بار هم در تیم
منتخب هفته قرار گرفته است.
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دانیال اسماعیلیفر که هفتههای 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
نمره 7.29رسید تا در میانگین امتیازات ،با اختالفی ناچیز دانیال را جا
بگذارد .حاال نورافکن با معدل 7.28پشت سر سعید صادقی قرار گرفته
و دومین بازیکن برتر این فصل است ،دانیال اسماعیلیفر نیز با میانگین
نمرات 7.27در رتبه سوم قرار دارد .رتبههای چهارم و پنجم هم مثل
هفتههای گذشته در اختیار برترین بازیکنهای پرسپولیس و استقالل
است .مهدی ترابی و مهدی مهدیپور هر دو به معدل 7.25رسیدهاند اما
ترابی چند صدم امتیاز بیشتر دارد و باالتر از مهدیپور قرار گرفته است.

7/28

بهترین دروازهبان 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
ذوبآهن یک گل خورد اما کمکداور به اشتباه این گل را مردود کرد و
یک کلینشیت دیگر به نام کاپیتان تراکتور ثبت شد .او نمره 6.94گرفت
که پایینتر از میانگین نمراتش در طول فصل است و حاال با میانگین
 7.18در صدر جدول دروازهبانها نشسته است .اتفاق مهم این جدول
در این هفته سبقت فروزان از حسینی بود؛ دروازهبان گلگهر ستاره
بازی با مس رفسنجان بود و میانگین نمراتش را از گلر استقالل بهتر
کرد .فروزان حاال با امتیاز 7.13دوم است و حسینی با امتیاز 7.12در
رتبه سوم .چهارمین گلر موفق هم ایمان صادقی از فجرسپاسی است.
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با این حال هنوز آینده
ادامه از
صفحه 17خــود گلمحمدی هم
مشخص نیست و هر روز شایعات ضدونقیضی
در این مورد به گوش میرسد .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.

استقالل جوان،کابوس پرسپولیس

نگاه سیدجالل
به سنسیروس

در حالی که لیگ بیســتویکم به هفتههای
پایانی خــود نزدیک شــده ،گمانهزنی درباره
آینده سیدجالل حســینی کاپیتان و مدافع
شماره ۴پرسپولیس باال گرفته است .گروهی
بر این باورند که با توجه به ماجرای چند سال
پیش مهدی مهدویکیا و یحیی گلمحمدی،
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 .گلمحمدی و حسینی مدتی
است که ارتباطی گرم و صمیمی با هم دارند و
حتی تمرینات سالنی پرسپولیس در مجموعه
ورزشی حسینی برگزار میشود 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 میرسد .جالب
اینجاست که حسینی چند روز پیش در صحبت
با برخی از همبازیهایش 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 مصاحبهای
به این موضوع اشاره کرد که یک روز به ملوان
بازخواهد گشت .حاال خیلیها در انتظار تصمیم
حسینی هستند؛ ادامه همکاری با پرسپولیس،
رفتن به ملوان یا خداحافظی از فوتبال؟

میانگین سنی تیم فرهاد مجیدی آشکارا پایینتر از رقیب سنتی است

شــاید اینطور بهنظر برســد که با پارهکــردن نوار
قهرمانیهای 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 میتواند وجود داشــته باشد ،چراکه
تفاوتهای محسوســی بین روند حرکتی  2باشگاه

به چشم میخورد و شــاید برتری آبیها حاالحاالها
ادامه بیابد .حقیقت آن است که در استقالل نسبت به
پرسپولیس به آیندهسازی توجه بیشتری شده و این
مسئله به وضوح در تفاوت میانگین سنی2تیم مشهود
است .رسانهها در مقاطع مختلف نسبت به این تفاوت
واکنش نشان دادند و حاال با مقایسه میانگین سنی

فهرست نفرات پرسپولیس

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

حسین حسینی( ،)29رافائل ســیلوا ( ،)30عارف غالمی ( ،)25محمد دانشگر
( ،)28ابوالفضل جاللی ( ،)23صالح حردانی ( ،)23مهدی مهدیپور ( ،)28زبیر
نیکنفس ( ،)29آرمان رمضانی ( ،)29امیرحسین حسینزاده ( ،)21کوین یامگا
()25؛ میانگین ()26.3

ترکیب اصلی 2تیم در بازیهای هفته بیستوهفتم
میتوان هرچه بیشتر این مسئله را درک کرد .استقالل
در روزی با برتری برابر فوالد قهرمانیاش در لیگ برتر
را قطعی کرد که میانگین ســنی ارنج اصلی این تیم
نسبت به ترکیب پرسپولیس مقابل سپاهان ،تقریبا
3سال جوانتر بود.

نکات مهم

شاید اینطور بهنظر برسد که حضور جالل حســینی بهعنوان یکی از مسنترین
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 .بهعالوه پرسپولیس در این
بازی وحید امیری 33ساله را هم بهدلیل مصدومیت در اختیار نداشت .قصه این است
که نسل طالیی پرسپولیس رو به پیرشدن میرود و کسی هم در این تیم به فکر نیست.
نفراتی که در این مدت جانشین بازیکنان کوچکرده شدهاند ،اغلب کیفیت چندانی
نداشتهاند و این نگرانی وجود دارد که بعد از بازنشستگی امثال جالل ،کمال ،وحید
امیری و ...هم همین سهلانگاری در انتخاب نفرات جانشین تکرار شود .جوانان هم
که کال راهی به تیم یحیی گلمحمدی ندارند و فقط لیست را پر میکنند.

یحیی باید در پرسپولیس بماند

تارتار ،یکی از چهرههای هفتههای پایانی لیگ اعتقاد دارد تیم ملی را طوری رها کردهاند که
انگار قهرمان جام جهانی شده است
امیرحسین اعظمی | مهدی تارتار یک
نیمفصل سخت را در ذوبآهن پشت سر
گذاشت و نتایجی که ذوبیها در نیمفصل
اول گرفتند ،به هیچ عنوان باب میل این
مربی نبود .حتی در یک مقطع هم بحث
قطع همکاری ذوبآهن 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 همکاریاش را با
ذوبآهن ادامه خواهد داد.
با ذوبآهن تمدید

میکنید؟
ما چند روز پیش جلســه خوبی
داشتیم و صحبتهای خوبی هم
انجام شد .از حسن اعتماد باشگاه
تشکر میکنم ،مدیران ذوبآهن 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 کمکداور در
بازی با تراکتور بهشدت عصبانی بودید؟
این فصل  4-5کمکداور با اشتباهاتشان به تیم ما
ضربه زدندو حداقل 10امتیاز را بهدلیل 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 کمکداور عوض شــد!
چرا من با این اشــتباه نباید به داوریها شک
کنم؟ اگــر داوری عمدا این کارهــا را میکند
به خــدا واگــذارش میکنم .در بــازی با نفت
مسجدسلیمان به وضوح دیدم گل آنها آفساید
بود ولی کمکداور پرچم نزد .کمکداور در این
بازی به ذوبآهن و ابراهیــمزاده جفا کرد ،گل
ابراهیمزاده زیباترین گل لیگ میشد.
کیفیت فنی لیگ خوب بود؟
لیگ ما دو تکه شده اســت؛ تیمهایی که برای

مونولوگ بهجای دیالوگ

یک پیشنهاد به مهدی رسولپناه که همچنان دنبال مناظره است
بعد از شکست پرسپولیس برابر سپاهان و
از دست رفتن قهرمانی برای سرخپوشان،
سر و کله مهدی رســولپناه هم پیدا شد.
مدیرعامل اسبق پرسپولیس که در زمان
کارش بهشدت با یحیی گلمحمدی دچار
اختالف شــده بود ،این فرصت را مغتنم
شمرد و اظهارات تندی علیه سرمربی فعلی
ســرخها به زبان آورد؛ از زیر سؤال بردن
تواناییهای فنی یحیی تا تکرار اتهام رخنه
داللها به پرسپولیس .رســولپناه برای
هزارمین بار کدهایی در مورد تخلفات کادرفنی فعلی ارائه داد و گفت آماده
مناظره تلویزیونی است .گلمحمدی اما باز هم جواب مدیر سابقش را نداد،
او را مهره سوخته دانست و گفت علیهاش شکایت خواهد کرد .بهطور کلی
دوران کار رسولپناه همچنان با ابهامات و عالمت سؤالهای زیادی همراه

اســت؛ مخصوصا که او به شکلی عجیب
با افشــای قطرهچکانی فایلهای صوتی و
تصویری مختلف ناچار به اســتعفا شد و
بهنظر میرسد 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 نمیدهد.
بنابراین به رســولپناه توصیه میکنیم
«مونولوگ» یا تکگویی را جانشین دیالوگ
مدنظرش کند .وقتی او میگوید سند دارم ،پس اصال نیازی به حضور طرف
مقابل نیست .شما وظیفه داری حرفهایت را بزنی و هواداران را روشن
کنی؛ مطمئنا گلمحمدی هم اگر حرفی داشته باشد بعدا میزند .راستش
این تهدیدهای بیسرانجام کمی تکراری و لوث شده است.

جدول گلزنان

فرار از ســقوط میجنگند و تیمهایی که دنبال
قهرمانی و سهمیه آسیا هستند .حد وسط وجود
ندارد .با این حال کیفیت لیگ خوب بود.
لیگ برتر ایران

استقالل هم قهرمان شد.
من در مورد استقالل حرف نمیزنم.

13
کوین یامگا (استقالل)
10
لوسیانو پریرا (فوالد)
9
گادوین منشا (مس)

پرسپولیس هم با از دست دادن
قهرمانی فشار زیادی را تحمل میکند.
اگر تیم نداشتم میتوانستم در مورد پرسپولیس
حرف بزنم ولی االن نمیتوانم.
انتقاد از یحیی گلمحمدی زیاد
است .او باید در پرسپولیس بماند؟
باید بماند و کارش را انجام بدهد.
در مورد روند آمادهسازی تیم
ملی چه صحبتی دارید؟
متأسفانه صعود به جامجهانی را اندازه قهرمانی
در این جام بزرگ کردهایم و تیم ملی را طوری
رها کردهاند که انگار قهرمان شــده است .همه
انگار راضی هســتند ولی ما باید بدانیم که در
جامجهانی کار سادهای نداریم .اگر میخواهیم
به موفقیت برسیم نباید بیتفاوت باشیم.

بوندس لیگا آلمان

35
پاتریكشیک(بایرلورکوزن)
24
ارلینگهالند (دورتموند)
22
لواندوفسکی(بایرن)

لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس) -فصل بیست ویکم
گل خورده

تفاضل گل امتیاز

رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

استقالل

27

18

9

-

37

10

27

63

2

پرسپولیس

27

15

9

3

38

20

18

54

3

سپاهان

27

15

7

5

39

17

22

52

4

گل گهرسیرجان

27

10

12

5

30

26

4

42

5

فوالد

27

11

9

7

25

21

4

42

6

مس رفسنجان

27

11

8

8

36

26

10

41

7

پیکان

27

7

13

7

23

23

-

34

8

هوادار

27

8

10

9

17

18

-1

34

9

آلومینیوم اراک

27

7

13

7

18

21

-3

34

10

ذوب آهن

27

9

6

12

18

22

-4

33

11

صنعت نفت آبادان

27

8

8

11

21

26

-5

32

12
13

نساجی
تراکتور

27

5

14

8

22

30

-8

29

27

5

10

12

21

28

-7

25

14

نفت مسجد سلیمان

27

3

11

13

12

31

-19

20

15

فجر سپاسی

27

2

11

14

9

25

-16

17

16

شهر خودرو

27

2

10

15

16

38

-22

16

19
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عملیات

لهستانـی
بارسلونا دستبردار لواندوفسکی نیست؛
آیا مونیخ تسلیم شده؟

ژاوی بعد از تســاوی با ختافه برای چندمینبار گفت
که این بارســلونای واقعی نبود .او آشکارا از ترکیب
بازیکنان و ســبک تیم ناراضی است و میخواهد در
بیشتر پستها تغییراتی ایجاد کند اما دست باشگاه
خالی است .بارســا در ۵۲بازی این فصل تنها ۸۴گل
به ثمر رسانده و این در حالی است که با مسی حداقل
100گل در طول فصل وارد دروازه حریفان میشــد.
رونالد کومان پس از رفتن مســی گفته بود که بارسا
30گل در یک فصل را از دست داده است .حاال باشگاه
میخواهد با تالش برای خرید لواندوفسکی این خأل
30گله را جبران کند .لوا و مســی بازیکنانی هستند
که در حالت عادی بــاالی 40گل میزنند .با آمدن لوا
تیم گلزنتر 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
میدانند .منبع او میگوید بارسلونا باید 112میلیون
یورو از دســتمزد خود را کاهش دهد تــا بتواند لوا
را بخرد .اگــر فرنکی دییونگ
با 80میلیون یورو به منچســتر
فروخته شــود و لنگله ،اومتیتی،
سرخی روبرتو و دمبله بروند،
در دستمزدها و بودجه تعادلی
ایجاد خواهد شد.
خبرنگاران ،روزنامهها و سایتهای
زیادی از مذاکره و توافق لواندوفسکی با
ژاوی خبر دادهاند .ژاوی این بازیکن را برای رهبری

پروژه آینده تیم میخواهد .اگر چنین چیزی صحت
داشته باشد ،بایرنمونیخ میتواند از بارسلونا شکایت
کند چون مذاکره غیرقانونی بوده است .براساس قانون
تنها در صورتی که 6ماه به پایان قرارداد یکبازیکن
مانده باشد ،او میتواند با باشگاههای دیگر مذاکره
کند .فراموش نكنيم مديــران بايرن به هيچ عنوان
از فروش لوا به بارسا اســتقبال نميكنند .اگر قرار
به فروش باشــد ،آلمانیها ترجیح میدهند او را
به چلسی بفروشند نه بارسا که
معلوم نیست میخواهد
مبلغ 40میلیون یوروی
این انتقال را از کجا
بیاورد.

ریچارلیسون :بایرن با نمایندگان مهاجم 25سال ه اورتون
یعنی ریچارلیســون برزیلی هم در هفته گذشته صحبتهایی
داشــته .ریچارلیســون تا  2025قرارداد دارد اما بعید اســت
یکفصل دیگر هم بماند .بارسلونا ســال پیش حاضر بود برای
خرید او 100میلیون پرداخت کند.

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
سال 2023راهي باشــگاه متعلق به دیوید بکام در آمریکا
ميشود .بکام به او پیشنهاد 35درصد مالکیت باشگاه اینتر
مایامی را داده است .جرارد رومرو هم که یک خبرنگار معتبر
و فعال در عرصه نقلوانتقاالت است ،لیستی از برنامههای
نقلوانتقاالتی 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
میدهد .پاریســنژرمن هم خواهان عقد قرارداد با این
مهاجم فرانسوی است.
فرنکی دییونگ نمیخواهد برود ،اما تنهاخ 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
میداند که چنین چیزی امکانپذیر 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 یکمیلیارد یورویی میشود.
پس از کریستنسن و فرانک کسیه ،یک بازیکن دیگر
هم قراردادش قطعی به نظر میرسد .بارسا برای جذب
آسپلیکوئتا حاضر است 11میلیون یورو بپردازد.
بارسا دنبال گزینهای برای دروازهبانی است
اما هنوز به این جمعبندی نرســیده که
تراشتگن را باید بفروشد یا خیر.

Robert
Lewandowski

تمام جانشینان لواندوفسکی

با وجود حرفهای قاطعانه مدیران باشگاه آلمانی درباره ماندن
لواندوفسکی ،کیکر گزارش داده که بایرن برای یافتن جانشین
مهاجم لهستانی دست بهکار شده اســت .بد نیست نگاهی به
نامهایی داشته باشیم که این روزها نا مشان در کنار بایرن میآید.

سبد بارسلونا

داروین نونیس :مهاجم اروگوئهای بنفیکا در این فصل با
زدن 26گل در 28بازی و حضور در دوسوم دقایق ممکن توانست
باالتر از مهدی طارمی ،آقای گل سوپرلیگ پرتغال شود .درباره
این مهاجم 22ســاله تردیدهایی وجود دارد ،ازجمله اینکه با
یکفصل درخشش نمیتوان معیار یکبازیکن را تشخیص داد.
خرید او 60میلیون یورو هزینه دارد.
سادیو مانه :مانه تنها یکسال دیگر با لیورپول قرارداد دارد.
بایرن او را برای جانشینی گنبری و لواندوفسکی بهطور همزمان
میخواهد چون هر دو مهاجم تنها یکســال قــرارداد دارند و
ممکن است جدا شوند .شاید انتقال او به فصل آینده موکول شود.

پاتریک شــیک :بایر لورکوزن که ســردار آزمون را در
زمســتان خریده ،برای فروش مهاجم اهل چک خود مشکلی
ندارد اما برای این انتقال 70میلیون یورو میخواهد .شــیک تا
سال 2025قرارداد دارد.
انکونکو :مهاجم و وینگر فرانســوی الیپزیــش یکی از
پرمشتریترین بازیکنان نقلوانتقاالت تابســتانی است .او با
30گل و 14پاسگل بهترین بازیکن بوندسلیگا در این فصل
شناخته شد.
سباستین هالر :او پدیده آژاکس در این فصل بود و گلهای
زیادی برای تیم هلندی به ثمر رساند .سن هالر کمی باالست و
در نزدیکی 30سالگی نمیشود پول زیادی صرف خریدش کرد.
هالر به دورتموند نزدیکتر است تا بایرن.

اشکهای پایان فصل

این روزها ورزشگاههای فوتبال ،محلی برای گریه جدایی بازیکنان است
در این روزهای آخر فصل فوتبالی اشکهای زیادی درآمده؛ نه بهخاطر شکستها و ناکامیها
و حذفها ،بلکه اشکهای تلخ جدایی .در روزهای اخیر و آینده ستارههایی مثل کیهلینی،
دیباال ،لواندوفسکی ،لوئیس سوارس ،مارسلو ،گرت بیل ،ایسکو ،پوگبا ،ماتیچ ،ماتا ،کاوانی،
امباپه ،فرانک کســیه ،رودیگر و ...یا بهعنوان بازیکن آزاد یا بازیکن جداییطلب به گریه
افتادهاند یا قرار است اشکشان در بیاید.
امباپه در مراسم دریافت جایزه بهترین بازیکن فصل لیگ یک فرانسه با هوشدن مورد
استقبال هواداران پاریســنژرمن قرار گرفت و یکنفر هم به ســمتش پیراهن سفید
رئالمادرید را پرت کرد .گفته میشود او با رئال به توافق نهایی رسیده و در روز فینال لیگ
قهرمانان یا یکروز پــس از آن تصمیمش را اعالم میکند .او در پاســخ به خبرنگاری که
پرسیده بود آیا قصد ندارد رکورد گلزنی کاوانی را بشکند ،گفته بود همین که بین 3نفر اول
است ،برایش کافی است.
پل پوگبا مدتی پیش مصدوم شد و فصل را از دست داد .او هیچوقت برای یونایتد بازیکن
بهدردبخوری نشد و فقط برای این باشگاه هزینه داشت .حاال این فرانسوی و نمایندگانش
نژرمن و رئال هستند .باشگاهی که پوگبا را
در حال مذاکره همزمان با یوونتوس ،پاریس 
رایگان از دست داد ،برای بازگرداندنش ۱۰۵میلیون یورو هزینه کرد و بعد از ۶سال ،دوباره
او را رایگان از دست خواهد داد.
جورجو کی هلینی هم دوشنبهشب پس از ۱۷سال با هواداران یووه خداحافظی کرد .او به
همین مناسبت در دقیقه 17بازی با التزیو زمین را ترک کرد .کیهلینی که احتماال بهزودی
به لیگ حرفهای آمریکا میرود ،در 550بازی36 ،گل و 25پاسگل را بهعنوان یکمدافع با
پیراهن یوونتوس ثبت کرد و 19جام آورد .این هفته در تورین فقط یکجشن آنهم برای
کیهلینی برگزار شد و گوینده ورزشگاه هرگز به دیباال اشــارهای نکرد ،آنها دیباال را وادار
کردند تا غرور خود را زیر پا بگذارد و اشکهایش فوران کند.
ارلینگ هالند هم در آخرین بــازی بوندسلیگا خداحافظی باشــکوهی با هواداران
دورتموند داشت .بچهغول در ۸۸بازی برای زنبورها۸۵ ،گل و ۲۳پاس گل را به ثبت رساند.
آمار گلزنیاش در بوندسلیگا 66گل در 56بازی بــود .او بهزودی در تمرینات پیشفصل
منچسترسیتی حاضر میشود؛ باشگاهی که برای بهدستآوردنش 135میلیون یورو هزینه
کرده است.
زالتان ایبراهیموویچ چند ماه پیش گفته بود تا وقتی با میالن اسکودتو نبرد ،از فوتبال
خداحافظی نمیکند .او حاال به خداحافظی نزدیک است و ممکن است یکشنبهشب پس از
قطعیشدن قهرمانی میالن به حرفش عمل کند .درباره او گفته شده که قصد دارد بهجای

مربیگری به حرفه داللی بازیکن بپردازد و در شرکت مینو رایوالی مرحوم شروع بهکار کند.
مارسلو قطعا در روز فینال لیگ قهرمانان اروپا اشک خواهد ریخت اما بهنظر میرسد پیش
از آن یکبرنامه اشکانگیز دیگر هم جمعه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو خواهد داشت؛ جایی
که در بازی با بتیس برای آخرینبار با هواداران در این ورزشگاه روبهرو میشود .مارسلو در
سال 2007و در18سالگی به سانتیاگو برنابئو آمد و در طول این سالها به پرافتخارترین
بازیکن تاریخ این باشگاه تبدیل شد .مارسلو در آستانه تولد 34سالگی خودش باور دارد که
هنوز از قدرت کافی برای ادامه حضور در ترکیب رئال بهره میبرد .بعید است فلورنتینو پرس
که برای فصل آینده در پست مدافع چپ بازیکنانی مثل مندی ،آالبا ،ناچو و میگل گوتیرس
را دارد ،با مارسلو تمدید کند .گرت بیل و ایسکو هم قراردادشــان در پایان فصل به پایان
میرسد و شاید با خوشحالی تیم را ترک کنند .منتظر گریههای دیگری هم باشید ،تا یکشنبه.
با اظهارنظر جدید تنهاخ که اشتیاق خود
را برای همکاری با کریستیانو رونالدو اعالم
کرده ،ستاره پرتغالی منچستریونایتد یک
فصل دیگر هم در این تیم میماند و برای
اولینبار در لیگ قهرمانان غایب خواهد بود.
دیبــاال چنــد ماهی اســت از
شــرایطش در یوونتــوس
ناراضی است .این آرژانتینی
حاضر نشــد قراردادش را تمدید
کند .احتماال بهزودی بــه اینترمیالن
مــیرود و شــاید اتلتیکــو یــا منچســتر .او
دوشنبهشــب بــا چشــمانی اشــکبار در
آلیانتز بــا هواداران یوونتــوس خداحافظی
کــرد درحالیکــه 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 بهدست آورد

لوکاکو :توخل اعالم کرده که میخواهد در فصل آینده نقش
مهمی به مهاجم بلژیکی چلسی بدهد اما لوکاکو از وضعیتش
ناراضی اســت .او حتی به آثمیالن هم که رقیب تیم سابقش
یعنی اینتر اســت ،پیشــنهاد شــده .توخــل از عالقهمندان
لواندوفسکی است و منابع معتبر ادعا کردهاند که مربی آلمانی
میخواهد مهاجم لهستانی را جانشین لوکاکو در چلسی کند.
خود لوا درباره رفتن به لیگ برتر تردید دارد و ترجیح میدهد به
اللیگا برود.
ساشا کاالدزیچ :مهاجــم اتریشی تیم اشتوتگارت گزینه
جانشــینی نونیس در بنفیکا محســوب میشــود اما بایرن و
دورتموند هم به این بازیکن عالق همندند .اشتوتگارت با دریافت
25میلیون یورو حاضر به فروش این مهاجم جوان است.
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پیشبازی

اولین فینال

لیگ اروپا امشب از قهرمان خود رونمایی میکند
امشب نخستین فینال از فینالهای سهگانه اروپایی این فصل برگزار
میشود و لیگ اروپا قهرمانش را میشناسد .این فینال میتوانست بین
بارسلونا و دورتموند برگزار شود اما هر دو تیم با خفت از دور رقابتها
حذف شدند و اتفاقا حذفکنندگان این دوتیم به فینال رسیدند .این
جایزه اینتراخت فرانکفورت بود که بارسا را در دور یکچهارم حذف
کرده بود و جایزه رنجرز گالسکو که توانست دورتموند را با ستارگانش
کنار بزند .در این بازی استثنائا از اونای امری یا سهویا که پرافتخارترین
سرمربی و تیم جام یوفا و لیگ اروپا هستند ،خبری نیست.
اینتراخت برای سومینبار به فینال یکرقابت اروپایی راه مییابد.
آنها ســال1960فینال را بــه رئالمادرید واگذار کردند و در ســال
1980یعنی 20سال بعد جام یوفا را از چنگ مونشن گالدباخ درآوردند.
از زمانی که خود رنجرز به فینال یوفا در سال2008راه یافت ،هیچ
باشــگاه اســکاتلندی دیگری رنگ یکفینال اروپایــی را ندید .این
پنجمینباری است که رنجرها در یکفینال اروپایی حاضر میشوند که
بهاندازه مجموع همه باشگاههای اسکاتلندی است.
اینتراخت و رنجرز پیش از این  2بار با هم روبهرو شــدهاند؛ هر دو در
سال 1960که تیم آلمانی در مجموع 2دیدار رفت و برگشت توانست 12بر
4حریف اســکاتلندی خود را شکســت دهد .این باالترین میانگین گل
ردوبدل شده بین  2حریف در تاریخ رقابتهای قاره است؛ 8گل در هر بازی!
نماینده اسکاتلند در حالی به فینال رسید که هر دو دیدار نخست خود
را در رقابتهای این فصل باخته بود .آنها ابتدا به لیون و سپس به اسپارتا
پراگ باختند بدون آنکه گلی به ثمر برسانند .حاال رنجرز نخستین تیم
تاریخ جام یوفا یا لیگ اروپا محسوب میشــود که با وجود شکست در
2دیدار نخست توانسته به فینال برسد .رنجرز 3شکست دیگر را هم در
ادامه متحمل شد و با 5باخت راهی فینال شد .اینتراخت با هواداران پرشور
خود که نوکمپ (بارســلونا) و ورزشــگاه اختصاصی وستهم (ورزشگاه
المپیک لندن) را هم فتح کرده بودند ،بدون باخت به فینال رسیده است.
این سومین فینال اروپایی است
که در شهر سویل اسپانیا برگزار
میشود .این شهر اولینبار فینال
سال1986را بین آستهآوا 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

سوژه روز

ونگر کجایی؟

رؤیای بازگشت به لیگ قهرمانان از دست رفت
در انگلیس هر هفته هواداران منچســتریونایتد و آرسنال به یاد
شکوه گذشــته میافتند و میگویند «کجایی فرگوسن کبیر» یا
«کجایی آرسنونگر بزرگ»! آرسنالیها پس از 6سال فاصلهای تا
کســب جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا نداشتند که 2شکست
پیاپی مقابل تاتنهام و نیوکاسل باعث شد رویایشان خراب شود.
باخت 2بر صفر به نیوکاسل ،سیزدهمین شکست فصل توپچیها
بود که بهاندازه شکســتهای فصل پیش است با یک بازی کمتر.
آرســنال فصل پیش بدون این همه خریــد و 100میلیون یورو
ریختوپاش55 ،گل زده بود و این فصل 56گل .فصل پیش کمتر
گل خورده بودند؛ 39گل خورده در برابر 47گل خورده این فصل
و این در حالی اســت که رمزدیل را درون دروازه گرفتند ،بهعالوه
بن وایت و تومیاســو در خط دفاعی .آرسنال در این فصل در هیچ
تورنمنت اروپایی حضور نداشــت و این میتوانست به استراحت
بیشتر بازیکنان و نتایج بهتر کمک کند که نکرد .شاید اگر لستر و
منچستریونایتد این همه افت نمیکردند ،آرتتا این فصل هم هیچ
سهمیه اروپایی نمیگرفت.
پیرس مورگان ،روزنامهنگار ،برنامهســاز و مجری تلویزیونی اهل
انگلستان که هوادار آرسنال اســت از اینکه باشگاه پیش از پایان
فصل قرارداد آرتتا را با دستمزدی باالتر تمدید کرده ،ابراز خشم
کرد و گفت« :رقتانگیز است .چرا باید قبل از اتمام فصل به آرتتا
پیشنهاد تمدید قرارداد بدهیم؟ بعد از خرج کردن ۲۵۰میلیون
پوند این نتایج طبیعتا باید باعث اخراج سرمربی آرسنال شود نه
یک تمدید قرارداد لعنتی! ما بایــد اوبامیانگ را حفظ میکردیم،
از شر آرتتا خالص میشــدیم و یکمربی باتجربه که میتوانست
ستارههای کالس جهانی را مدیریت کند استخدام میکردیم».
اگر هفته آخر تاتنهام با نوریچ ته جدولی مســاوی کند ،آرسنال
باید با اختالف 16گل بر اورتون پیروز شود تا سهمیه چهارم لیگ
قهرمانان اروپا را برای فصل آینده بگیرد .با شکست آرسنال سهمیه
اروپایی چلسی قطعی شد .این فصل آرسنال ۶خطا در پرتاب اوت
داشته؛ بیشتر از هر تیم دیگری در لیگ برتر .به این نکته هم باید
اشاره داشت که این دومین پیروزی نیوکاسل در 20رویارویی اخیر
 2تیم بود .همهچیز فاجعه است!
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     عكسها| مجتبی صالح |

زیر حلقه
افشين رضاپور | كارشناس بسكتبال

داوري دقت كن

از زمان ریاست جواد داوری در فدراسیون بسکتبال (50روز) ،رضا
شجاعپور نخستین نفری است که از سمت خود استعفا کرده است.
تاکنون هر چه داشــتیم برکناری بود و حتی در سطح کارمندان
فدراسیون بسکتبال هم تغييرات داشتيم اما شجاعپور 3روز بعد
از آنکه حكم سرپرســتي تیم ملی برايش صادر شد ،استعفا کرد.
شجاعپور سابقه سرمربیگری در تیم ملی را دارد و از پیشکسوتان
بســکتبال اســت که انتخابش به عنوان سرپرســت تا حدودی
غیرمنتظره بود .این پیشکسوت 75ساله مدتهاست از کار فنی و
اجرایی بسکتبال دور بوده و ترجیح میدهد استراحت كند .معرفی
شجاعپور حاکی از مشاورههای نادرست اطرافیان به داوری است و
به نظر میرسد باید در این خصوص در انتصابات بعدی دقت کند.

تا فینال خبری نیست

شانس جهانی برای نوجوانان ایرانی

فیبا قرعهکشی مسابقات بســکتبال زیر 16سالههای آسیا را
اعالم کرد و طبق اين قرعه ایران با لبنان و اندونزی در گروه  Bقرار
گرفته است .اين مسابقات به ميزباني قطر و از یکماه دیگر برگزار
ميشود .از غرب آسیا ایران (تیم اول) به همراه لبنان به دور نهایی
صعود کردهاند .با توجه به کنارهگیری چینیها شانس ایران برای
قرار گرفتن در جمع4تیم پایانی و راهیابی به مسابقههای جهانی
زیر 17سالهها زیاد است .از سال 2009که بازیهای نوجوانان
آسیا به راه افتاد ،ایران نتوانسته است سهميه مسابقات جهاني را
بگيرد .فقط سال 2009تیم ایران به مدال برنز رسید و پس از آن
در هیچ دورهای روی سکوي آسيايي نرفت.

مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا از امروز حساستر میشود اما تا فینال احتمالی پیکان و شهداب ،بازیهای
چندان جذابی در کار نخواهد بود
جام باشگاههای والیبال آسیا به مرحله یکچهارم نهایی رسیده اما هنوز بازیها برای
نمایندگان ایران سخت نشده است .نمایندگان ایران یعنی پیکان و شهداب بهعنوان
صدرنشین به یکچهارم نهایی رسیدهاند .شهدابیها با پیروزی مقابل اربیل عراق،
الریان قطر و تاراز قزاقستان صدرنشین شدند .پیکان هم با شکست دادن تیمهای
ن راتچاسیمای تایلند بهعنوان تیم
گاز جنوبی عراق ،سانتوری سانبردز ژاپن و ناخو 
اول گروهش به دور بعد رفت .تنها بازی جــذاب پیکان مقابل نماینده ژاپن برگزار
شد که نماینده ایران حتی ست اول بازی را هم از دست داد .با ستارههایی که الریان
دارد بهنظر میرسید بازی شهداب مقابل این تیم تماشایی باشد اما تماشاگران بازی
دلچسبی را ندیدند .با اینکه پیکان در بازی با نماینده تایلند هم یک ست از دست
داد اما تنها ست از دست داده شهداب در بازی با تاراز بود.
از روز اول مشــخص بود که پیکان و شهداب فینالیســتهای جام هستند .نهتنها
میزبانی ایران در این مسابقات ،شانس قهرمانی را به یکی از این دوتیم میدهد بلکه
کیفیت بازیکنان و بازیهای این دو تیم هم یک ســروگردن باالتر از بقیه حریفان
اســت .پیکان با نیمیر عبدالعزیز و اروین انگابت در جام حاضر شده است .شهداب
هم با سیمون ،ژاورونوک و جانگردن پرین .البته در نبود این ستارهها هم وضعیت
تیمهای ایرانی بهتر از مهمانان اســت .بعد از شهداب و پیکان تنها تیمی که سطح
باالیی دارد ،سانتوری اســت .این تیم ژاپنی شــاید بازیکنانی در حد ستارههای
موقتی تیمهای ایرانی نداشته باشد اما در ترکیبش بازیکن ملیپوش دارد و از نظر

تقویت و تغییرات در کادر تیم ملی

با آنکه گفته میشد کادر فنی تیم ملی بسکتبال «تقویت» میشود
اما این هفته شــاهد «تغییرات» در ایــن کادر بودیم .مصطفی
هاشمی ،سرمربی به اتفاق مهران حاتمی مربی ،به ترتیب جای
خود را به ســعید ارمغانی و محمد کساییپور دادند .تغییرات در
سایر تیمهای ملی هم دیده شد؛ بهرام رمضان کنار رفت و محسن
شــاهعلی روی نیمکت نوجوانان نشست و ســیامک ویسی نیز
جانشین محمدرضا اسالمی در تیم جوانان ایران شد .گفته شد
جابهجاییها در پی تسویه حسابهای شخصی است اما مربياني
كنار گذاشت ه شدهاند كه در ليگ فعال هستند .هیچکدام از نفرات
جدیدي كه براي تيمها انتخاب شدهاند ،در ليگ ایران تیم ندارند.
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10:00
راتچاسیما تایلند

تاراز قزاقستان

13:00
سانتوری ژاپن

الریان قطر

16:00
اربیل عراق

پیکان ایران

19:00
گاز جنوبی عراق

شهداب ایران

 -1خطــاب محترمانه مردانه-
پیمان بستن برای فرمانبرداری-
شهریارسلسلهکیان
 -2نایبقهرمان جامجهانی
208روسیه -سفارشکردن-
آقای آلمانی
 -3پیشوند ســلب -واحدی
طولی بــرای بیــان فاصله
اجرام میانستارهای  -غذای
خرگوش
 -4الف پــــهلوانی زدن-
جسمها -کلمه استثناء
 -5رســانه شــنیداری -تار
بافتن عنکبوت
 -6بزرگوار -حبه خشکشده
انگور -کفشدوز
 -7پاکیزه -همکاری در انجام
کاری -لطف -نصف فلفل!
 -8سفرنامهای به قلم صادق
هدایت
 -9حــرف ربــط -انتقام-
ضروری -نسبتا خوب
 -10ســرکش و یاغی -راه
فرار -اعزام
 -11بدزبانــی -خوانــدن
قرآنکریم
 -12درخت مجنون -مکر و
حیله -کشور زیتون
 -13پروتئیــن گیاهــی -از
باشگاههای فوتبال اسپانیا-

قسمتی از پا
 -14نشانه صفت تفضیلی-
بنفش کمرنگ -سیاهپوست
 -15ترسآور -تجسمیافته-
تا تنور گرم است باید پخت
عمودی:

 -1نام قدیم همدان -آماده
برای خدمتگزاری
 -2صد و ششــمین ســوره
قرآن -آگاهی در زمینه احکام
شرعی -واحد پول فرانسه
 -3ضمیر سوم -خارجشدن
کاال از گمــرک -نــام
امامزمان(عج)
 -4دیــن برتر -اندیشــه-
شــهری صنعتــی در غرب
آلمان
 -5فرکانــس -پیچیــده در
گوش زمان فریادتان -گشاده
 -6سال آذری -اسب اصیل و
تندرو -باجه فروش روزنامه
 -7کشــتی جنگی مجهز به
موشک -کهن و قدیمی
 -8در دوره ساســانیان بــه
شهرستان میگفتند -بیزار-
خوابیده
 -9عبادتکردن -نقاش
 -10در حال گریستن -میله
فلزی نازک -دارای اخالق و

رفتار خشک
 -11محکمکردن -واســطه -آژیر
خطر
 -12از اجزای درخت -گروه -وزیر
تبلیغات هیتلر بود
 -13کلیســای قدیمی اصفهان-
حامله -دوتا نون
 -14ستاره کمپیدا -خطاب مردان
ترکیه -آخرین حرف الفبای یونانی
 -15نماد کشور فرانسه -بلندترین
قله زردکوه بختیاری
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اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
1
6
9
3
4
2
7
8
5

7
5
9 3

ساده

بازی تیمی هم تیم کاملی نشان داده است .در لیســت اولیهای که تیم سانتوری
برای حضور در جام اعالم کرد ،اسم نیشــیدا هم دیده میشد .در مرحله مقدماتی
این بازیکن همراه سانتوری نبود اما این احتمال وجود دارد که بعد از سخت شدن
بازیها بشود او را در سالن 12هزار نفری آزادی دید .اگر این اتفاق بیفتد کار برای
شهداب سخت میشود .اگر معجزهای اتفاق نیفتد ،شــهداب امروز گاز جنوبی را
شکست میدهد و در مرحل ه نیمهنهایی با برنده بازی سانتوری و الریان بازی میکند.
تیم قطری هر چند ستاره کم ندارد اما از نظر تیمی ،بازیهای قابلقبولی ارائه نکرده
است .در این شرایط باالترین شانس صعود را سانتوری دارد.
مسیر پیکان تا رسیدن به فینال از مسیر شــهداب هم هموارتر است .پیکانیها امروز با
اربیل عراق بازی میکنند و در نیمهنهایی هم باید با برنده تاراز و راتچاســیمای روبهرو
شوند .هر چند دیدار نمایندگان قزاقســتان و تایلند جذابیتهای خودش را دارد و هر
دوی آنها برای رسیدن به نیمهنهایی کار سختی دارند چرا که تقریبا همسطح هستند اما
هیچیک از آنها نمیتواند حریف قدری برای پیکان باشد و این تیم را به دردسر بیندازد.
بازیهای مرحله نیمهنهایی پنجشنبه و فینال جمعه برگزار میشود .پیشبینی این است
که جمعه پیکان و شهداب فینال را برگزار میکنند .تا به امروز پیکان تیم سرحالتری
نشان داده است .هم نیمیر و هم انگابت از خارجیهای شهداب بهتر بودهاند .حضور سعید
معروف در تیم پیکان هم کفه ترازو را به نفع این تیم سنگینتر کرده است .اما با اضافه
شدن سیمون به شهداب بهنظر میرسد که سطح کیفی  2تیم به توازن میرسد .سیمون

با اینکه دوشنبه به تهران رسید اما بهخاطر خستگی و هماهنگ نبودن با ساعت ایران
بازی نکرد .اما در بازی با سانتوری و پیکان او میتواند چهره تعیینکننده باشد .هر چند
شهداب نمیتواند همزمان از 3بازیکن خارجیاش در زمین استفاده کند .تماشاگران که
روز اول از این جام خیلی استقبال نکرده بودند در بازیهای بعدی حضور پررنگتری
در سالن مسابقات داشتند .بهنظر میرسد از امروز بازیها برای آنها جذابتر شود.
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انسان؛«حیوان ناطق»
یا «حی متأله»؟

مادری با غم غربت
40هزار فرزند!

نگاهی کوتاه به فعالیتهای «بهجت افراز» که تا روزهای
پایانی عمرش همراه خانوادههای اسيران و مفقودان بود

پیش بهسوی
کتابخانهها

نگاهی به تعریف «انسان»
براساس نظریات آیتاهلل العظمی جوادی آملی

22

به امید آثار
درخشان جنگی
تئاتر

اهمیت کتابخانههای عمومی در افزایش سرانه مطالعه
در دورانی که گرانی باعث کاهش خرید کتاب است
24

23

مرتضیسرهنگیپیشکسوت
ادبیــات دفاعمقدس گفت:
ناشرانبرایکارکردندرحوزه
ادبیاتجنگمشتاقهستند.
امیدوارم طوری هدفگذاری
کنندکهبهتولیدآثاردرخشان
منجر شود؛ حتی آثاری نیز
ترجمه شوند و خارج از ایران
نیزخوانندهداشتهباشند.
به گزارش همشــهری ،این
پژوهشگرادبیاتدفاعمقدس
درباره تشابه آثار نویسندگان
مختلف ادبیات دفاعمقدس
تصریح کرد :این شباهتها
اگر ادامه پیدا کند ،آســیب
محسوبمیشود.باوجوداین
از آنجایی که موضوع واحد و
درباره جنگ است ،طبیعی
است که شــباهتهایی نیز
بهوجود بیاید؛ حتی ادبیات
دفاعمقدسماباادبیاتجنگ
روسیه بهدلیل جنس دفاعی
مشترکشان ،شباهتهایی
دارد .نکته مهم این است که ما
هنوز به آثار درخشان پرتعداد
در این حوزه نرسیدهایم .باید
تالش کنیم و به جایی برسیم
که هر ناشر چند کتاب خوب
تولید کند و از بین آنها یک اثر
درخشانبیرونبیاید.

چهارشنبه28اردیبهشت16 1401شوال 1443سالسیام شـماره8499

ناگفتههای
جنگ 33روزه
عکس :همشهری -علیرضا طهماسبی

طرح وزارت ارشاد برای ترجمه کتابهای فارسی به زبانهای دیگر

ترجمهدرکشورمقصد

دیروز بخش حضوری نمایشگاه کتاب بهدلیل
آلودگی هــوا تعطیل شــد و بخــش مجازی
کتاب
نمایشــگاه باید جــور بخش حضــوری را هم
میکشید .با این حال ،برای آنهایی که دل و دماغ نمایشگاه رفتن
دارند ،حضور در نمایشگاه و چرخیدن در میان غرفهها کجا و خرید
از نمایشگاه مجازی کجا .هرچند اختصاص بنهای تخفیف به خرید
مجــازی میتوانــد 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 میدهند .آمار نیز
نشان میدهد خریداران کتاب هم بیشتر متمایل به خرید حضوری
هستند و با همه امکاناتی که برای کتابدوستان 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 زبانها نیز نکاتی را مطرح کرد.
فروش  ۸۴میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب تا پایان روز ششم

یوسومین دوره نمایشگاه کتاب،
بهگفته ،یاسر احمدوند ،رئیس س 
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 40درصد از فروش کل نمایشــگاه کتاب به
فروش مجازی تعلق دارد ،اما باید دید چرا ناشران همچنان فروش
حضوری را به فروش مجازی ترجیح میدهند و آیا فروش مجازی
هزینههای اضافهای را به ناشران تحمیل میکند که آنها به فروش

حضوری رغبت بیشــتری دارند؟ احمدوند در برنامه گفتوگوی
ویژه بخش خبری ۲۱سیما در بخشــی از سخنانش با اشاره به راه
توسعه کتابخوانی و صنعت نشر گفت :مجموع شمارگان کتابهای
کشور در سال4 ،۱۴۰۰درصد نسبت به سال ۱۳۹۹افزایش داشت
و مجموع عناوین حدود ۱۴درصد افزایش داشته است .میانگین
شمارگان منتشرشده در کشــور حدود ۱۰۲۰نسخه و میانگین
مقبولی است؛ با این ظرفیت توزیع و کتابفروشی ،میانگین تیراژ و
شمارگان ،میانگین قابلقبولی است .اما شاخص جدی برای نشر
این است که شمارگانمان افزایش پیدا کند.
یکی از راههای این کار ،اطالعرســانی و ترویج است .یکی دیگر از
راهها ،توسعه فروشگاهها و همچنین تقویت بخش خرید از ناشران
برای تجهیز کتابخانههاست .در این زمینه احتیاج به کمک بیشتر
برای تأمین اعتبار موردنیاز جهت تجهیز کتابخانهها داریم .تقریبا
در سال گذشته حدود ۳۰میلیارد تومان اعتبار جهت خرید کتاب
برای کتابخانهها درنظر گرفته شده بود؛ درحالیکه تقریبا ارزش
تولید کتابهای کشور نزدیک به 5هزار میلیارد تومان است.
میبینید که فاصله خیلی زیاد است و در سال جدید هم این عدد
افزایش چشمگیری ندارد .حجم قابل توجهی از کتابهای خوب
کشور را وزارت ارشــاد نمیتواند برای کتابخانهها خریداری کند؛
بنابراین باید راههــای دیگری برای ترویج کتابها 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« :ویژگیهای مختلفی
در صنعت نشر وجود دارد که موجب میشود انتظار از نمایشگاه،

به عنوان یک فروشگاه هم باشد .یکی از این ویژگیها این است که
بخش قابلتوجهی از مردم کشور ما دسترسی به کتاب ندارند ،در
روستاها و شهرهای کوچک کتابفروشی وجود ندارد ،این یکی از
دالیلی است که توقع میرود در طول ســال حداقل یکبار مردم
بتوانند از نزدیک همه محصوالت و انتشارات را ببینند.
نکته دیگر اینکه تعداد کتابفروشیهای کشور چون کمتر از تعداد
ناشران است و میزان تولید کتاب بیشــتر از ظرفیت ویترینهای
موجود اســت ،کتابفروشــیها نمیتوانند همه تولیدات ناشران
را بگیرند و به نمایش بگذارند .شــاید بهطور متوســط از هر ناشر
کمتر از  ۱۰تا ۲۰درصد کتابهایش را میتــوان بهطور عمومی
در فروشگاههای مختلف دید و بخش جدی کتابهای ناشران در
کتابفروشیها امکان عرضه ندارند؛ تعدادی از کتابها هم مخاطب
عمومی ندارند ،کتابهای تخصصی کتابهای خاص هستند که
مخاطب خــاص دارند و برای کتابفروش صرفــه اقتصادی جهت
ارائه ندارند .مجموع این عوامل باعث میشود که ما ناگزیر باشیم
در سال به این مجموعه ناشران و کتابها فرصتی دهیم که خود
را به مخاطبان ارائه کنند .این دلیل اصلی است که همچنان وجه
فروشگاهی در نمایشگاه وجود دارد».
توجه به بازارهای منطقهای برای آثار فارسی ترجمهشده

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی دربــاره ترجمه
کتابهای فارسی به زبانهای دیگر گفت« :تاکنون حدود  ۴۵۰اثر
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 عالقهمند هستند آثار ناشــران و نویسندگان ایرانی را
ترجمه کنند حمایت کنیم و بهترین راه هم همین اســت که آثار

پايتختساحليسينما

جشنواره كن آغاز راهي است كه به اسكار ختم مي شود
سینما

آرش نهاوندی
روزنامهنگار

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 2011برنده جایزه اسکار شد
بهطور رسمی درشهر ساحلی کن فرانسه افتتاح شد.
چند ساعت مانده به افتتاحیه جشنواره کن  2022تحلیلهای متفاوتی درباره این جشنواره
معتبر سینمایی در ســایتهای مختلف انتشار یافته اســت ،در یکی از این گزارشهای
تحلیلی به ارتباط فیلمهای جشنواره کن و نامزدی آنها در رشتههای مختلف جوایز اسکار
و عدمموفقیت اغلب فیلمهای کن در کسب جایزه در رشتههای مهم جوایز اسکار پرداخته
شده و همچنین به این مســئله اشاره شده که در ســالهای اخیر فیلمهای محبوب کن
توانستهاند در رشتههای مهم جوایز اسکار کاندیدا شوند و از بخت اول برای دریافت مهمترین
جوایز در این مراسم برخوردار شوند .اتفاقی که یکبار بهطور ویژه برای فیلم پارازیت افتاده
است .در سالهای ماقبل شیوع کرونا ،این احساس در میان اهالی صنعت سینما ایجاد شده
بود که ارتباط این جشنواره معتبر با سایر جشــنوارهها و رویدادهای سینمایی سال قطع
شده و دیگر بردن نخل طالی کن بهمعنای بردن جوایز در سایر جشنوارهها و مراسم معتبر
سینمایی سال نظیر اسکار نخواهد بود.
شروعی برای اسکاریشدن فیلمهای کن

به گزارش ریپورتر ،اما اســکار گرفتن فیلم پارازیت به کارگردانی بونگ جون هو در سال
2019نظر 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 2021نیز فیلمهای محبوب جشنواره کن نظیر «دور دیگر» ساخته توماس

وینتربرگ نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانی شده بود و در نهایت جایزه اسکار بهترین
فیلم بینالمللی ســال را از آن خود کرد« .بدترین انسان دنیا» فیلم کمدی  -درام ساخته
جواکیم تریر ،از دیگر فیلمهای محبوب جشــنواره کن نیز در اسکار 2022در رشتههای
بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم بینالمللی کاندیدای دریافت جایزه شده بود .اما مهمتر از
همه این فیلمها میتوان به فیلم «ماشین من را بران» اشاره کرد که در جشنواره کن برنده
جایزه بهترین فیلمنامه شده بود ،این فیلم متعاقبا در اسکار 2022در رشتههای بهترین
فیلم ،بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه ،کاندیدای دریافت جایزه شده بود و در نهایت
جایزه بهترین فیلم بینالمللی اسکار را از آن خود کرد .با نگاهی به این فیلمها در مییابیم که
در جشنواره کن تعداد زیادی از فیلمهایی نمایش داده میشوند که بهصورت بالقوه میتوانند
برنده جوایز اسکار در رشتههای مختلف باشند ،اما چرا از این تعداد فیلمها تعداد کمی در
رشتههای مهم اسکار برنده جایزه میشوند و آیا فیلمهای جشنواره کن نمیتوانند پرفروغتر
در مراسم اسکار حاضر شوند .موانع این عدمکامیابی 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
عدمکامیابی فیلمهای کن در کسب مهمترین جوایز اسکار در عدمانتخاب فیلمهای کمپانی
نتفلیکس برای حضور در جشنواره کن و سرمایهگذاریهای عظیم نتفلیکس برای حضور

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 منطقهای توجه شود .در
خیلی از کشورهای دنیا نمیتوانیم 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 گ َِرنت مراجعه میکنند
و کتابی را که میخواهند به زبان خود ترجمه کنند آنجا معرفی و
عنوان کتاب را اعالم میکنند .بعد طی چند روز همکاران بررسی
میکنند که آیا این کتاب ویژگی ترجمه را دارد ،قبال ترجمه نشده
یا به ناشر دیگری در آن کشور حق ترجمهاش فروخته نشده باشد.
بعد از چند روز که ارزیابیهای اولیه صورت گرفت به ناشــر اعالم
میشود که میتواند این کتاب را در قالب طرح گرنت ترجمه کند.
یک مبلغ حمایتی برای آن ترجمه تعیین میشود و در اختیار ناشر
قرار میگیرد ،یک مبلغی بهعنوان پیشپرداخت واریز شده و بعد
از انتشار کتاب هم مبلغ تکمیلی داده میشود 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 سرمایهگذاری 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 کتابهای ما بیایند که
باید ارزیابی دقیقتری در انتخاب ناشران طرف
قرارداد هم صورت بگیرد».

صفاءالدین تبرائیان ،مترجم
کتــاب «ناگفتههای جنگ
33روزه» در انتشارات «مرکز
اســناد انقالب اسالمی» به
توگوبامخاطبیننشست.
گف 
بهگزارش همشــهری ،این
نویســنده و مترجــم که
بهخاطر آثارش برنده چندین
جایزه ملی شــده است ،در
بیان خصوصیــات این کتاب
گفت :درباره جنگ 33روزه
در ســپتامبر 2006تاکنون
کتابهای زیادی چاپ شده
است .این کتابها بیشتر به
ابعاد نظامی و عملیاتی جنگ
میپردازنــد .خصوصیــت
این کتاب این اســت که به
پشــتپرده و درگیریهای
سیاسی ،فشارهای نمایندگان
کشــورهای مختلف برای
آزادی 2اسیر اســرائیلی و
خلع سالح حزباهلل در داخل
لبنان پرداخته اســت وبرای
نخستینبار ما را با نیمه پنهان
جنگ آشنا میکند .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 تحریمهای آمریکا هم
قرار گرفته است .تبرائیان با
اشاره به اینکه لبنان ،عراق و
سوریهعمقاستراتژیکوخط
مقدمماهستندوطبیعیاست
که برایمان مهم باشد در آنجا
چه اتفاقی رخ داده و میدهد،
اضافه کرد :حضرت آقا دو پیام
مربوط به این جنگ دادند که
من اینها را در مقدمه آوردهام.
یکی در ابتدا این جنگ را به
یکی از جنگهای صدر اسالم
تشــبیه کردند ،یکی هم در
انتهای جنگ کــه خطاب به
سیدحسن نصراهلل بود و تعبیر
فتحالفتوح را استفاده کرده
بودند .جا دارد درباره این واقعه
عظیمبسیارکارشود.بعدازاین
جنگ بعضی مراکز نظامی دنیا
که روی استراتژیهای نظامی
کارمیکنندبهصرافت افتادند
که علل پیروزی حزباهلل را
مطالعهوتدریسکنند.

قدرتمندانه در مراسم اسکار با هدف درو کردن مهمترین جوایز این مراسم است .مقامات
جشنواره کن ناگزیر شدهاند از سالها قبل بهدلیل قواعد پخش و نمایش فیلم در فرانسه،
از پذیرش فیلمهای ساخته شده توسط کمپانیهایی که فیلمهایشان را اغلب برای نمایش
آنالین میسازند ،خودداریکنند .چراکه طبق قوانین پخش و نمایش فیلم در فرانسه تنها
تهیهکنندگانی میتوانند در جشنوارههای معتبر ســینمایی این کشور شرکت کنند که
تعهد بدهند فیلمهایشان در بازه زمانیای مشابه سایر فیلمها در سالنهای سینما نمایش
داده شود .این مسئله سبب شده نتفلیکس که طبق قوانین خود نمیتواند از قواعد پخش
و نمایش فیلم در فرانسه پیروی کند ،از حضور فیلمهای خود در جشنواره کن ممانعت به
عمل آورد و به جای آن فیلمهای مطرح خودنظیر فیلم رما به کارگردانی آلفونسو کوارون
که برنده جایزه اسکار نیز شد را در جشنواره فیلم ونیز نمایش دهند.

نمایشگاه
«نغمه» در
گالری گل های
داوودی

بهگفته یکی از قدیمیترین روزنامهنگاران پوششدهنده اخبار جشنوارهها ،تاریخ و زمان
برگزاری جشــنواره کن در ماه مه و فاصله طوالنی آن با برگزاری مراسم اسکار که در ماه
فوریه یا مارس برگزار میشود ،نیز خود مشکل دیگری است که سبب میشود از نظر زمانی
ارتباط چندانی میان جشنواره کن و مراسم اسکار برقرار نشود و فیلمهای مطرح کن نتوانند
حضور موفقیتآمیزی در اســکار تجربه کنند .درحالیکه اگر همین فیلمهایی که در کن
حضور دارند در جشنوارههای ونیز یا تورنتو ،جشنوارههایی که از نظر زمانی نزدیکتر به زمان
برگزاری مراسم اسکار هستند ،نمایش داده شوند ،میتوانند از نظر زمانی تازه جلوه کنند
و بهتر در ذهن اعضای آکادمی ثبت شــوند ،امری که در انتخاب آنها بهعنوان نامزد اصلی
دریافت جایزه اسکار قطعا بیتأثیر نخواهد بود.
منتقدان و مخاطبان جشنواره کن سختگیرتر از سایر جشنوارهها هستند و درگذشته سابقه
داشته که برخی فیلمها 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 فیلمهای بزرگ تجاری است و آنها بیشتر جشنواره تورنتو
را رویدادی مناســبتر برای نمایش فیلمهایشــان میدانند .اما چرا با چنین فاکتورهای
ساختاری که ضدجشــنواره کن در اســکار عمل میكنند ،فیلمهای
محبوب جشــنواره کن همچنان بهعنوان نامزد دریافت جوایز اســکار
انتخاب میشوند؟

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

فهیمه پناه آذر
روزنامهنگار

پاسداشتی
برای یک فتح
جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر
در  2شهر برگزار میشود
توچهارمین جشــنواره ملی تئاتر فتح
بیســ 
خرمشــهر از ۳۰اردیبهشت تا ســوم خرداد
به دبیری رضــا مردانی در خرمشــهر برگزار
میشود .این دوره از جشــنواره در شهرهای
آبادان و خرمشهر برگزار میشود .قرار بود روز
گذشته(سهشنبه27 ،اردیبهشتماه) از پوستر
این دوره از جشنواره رونمایی شود که بهدلیل
آلودگی هوا این اتفاق رخ نداد .این جشــنواره
جدا از جشنواره تئاتر مقاومت است که امسال
به دبیری فخرموســوی هجدهمین دورهاش
سپری میشود .این جشنواره ملی که میزبان
و برگزارکنندگانش شــهرهای جنوب کشور
هستند ،در 3بخش تئاتر صحنهای ،خیابانی و
میهمان برگزار میشود و هدف از برگزاریاش
توجه ویژه به اثرگذاری ادبیات و هنر مقاومت
در عرصههــای 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 گرفتهاند.
در ایــن دوره از جشــنواره ملــی تئاتر فتح
خرمشــهر ،در بخش صحنــهای نمایشهای
«آالء» به نویسندگی و کارگردانی محمدکاظم
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« ،همهچیز
درباره فروید و دایه فانوس» به نویســندگی
و کارگردانــی محمدســعید فرازمند و آرش
منصوری از کرمانشاه اجرا میشوند.
همچنین نمایشهای «بادسرخ وزیدن گرفت»
به کارگردانی نرگس نوری از رامهرمز« ،فصلی
برای شکســتن اســتخوانها» به کارگردانی
پژمان مهرابپور از خرمشــهر« ،همه برادران
من» به کارگردانی راضیه فصیح از گچساران و
«بهشت حکیماهلل» به کارگردانی ویدا موسوی
از اصفهان در بخش صحنه حضور خواهند یافت.
در بخش خیابانی نیز نمایشهای «یادآوری»
به نویسندگی کورش نیکپیام و به کارگردانی
پویان عطایی از اصفهان« ،عاشقکشــی» 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 بخشهایی از
پیام معاون فرهنگی آمده اســت« :جشنواره
ملی تئاتر فتح طی سالها برگزاریاش تالش
داشــته تا این حادثه شــکوهمند را که یادآور
عملیات غرورآفرین بیتالمقدس است ،زنده
نگه دارد .جشنواره تئاتر فتح یکی از مهمترین
رویدادهــای هنری منطقه اســت که فرصت
ایجاد بروز خالقیت بــرای هنرمندان و پیوند
میان مردم ،هنرمندان و صحنه را بیش از پیش
فراهم میکند».

خبرکوتاه

دیو و دلبر در تاالر وحدت
بعد از مدتها ،باز هم تاالر وحــدت میزبان یک
نمایش موزیکال میشــود؛ نمایشی که براساس
رمان فرانسوی که انیمیشن و فیلم سینماییاش
ساخته شده ،روی صحنه خواهد رفت .به گزارش
همشــهری ،تئاتر موزیکال «دیو و دلبر» نوشته
و کار ماهانحیــدری با ترجمــه آرش نعیمیان
و تهیهکنندگــی ماهانحیــدری و النا خلیلی و
آهنگســازی بهزاد عبدی از  ۱۸خرداد ســاعت
 ۱۸در تاالر وحدت روی صحنــه میرود و پیش
فروش بلیتهای آن از امروز ۲۷ -اردیبهشــت-
آغاز میشــود .حمید حامی ،بهزاد عمرانی ،آرش
نعیمیان ،خسروپسیانی ،کامران جهانبانی ،نیکا
افکاری ،امیررضا توانایی ،ثمیال تحویلداری ،مدیا
هاشمی ،رها میرمیثاقی و مایسا مظلومی بازیگرانی
هستند که در این نمایش ایفای نقش میکنند.

حسنمعجونی
در پردیس باغ کتاب

فاصله طوالنی با اسکار

نمایش «بــاغ» بهعنــوان جدیدترین تجربه
کارگردانــی حســن معجونــی از اول خرداد
در پردیس تئاتر و موســیقی بــاغ کتاب روی
صحنه میرود .به گزارش همشــهری ،گروه
تئاتر «لیو» به سرپرســتی حسن معجونی در
جدیدتریــن تجربهخود نمایش «بــاغ» را با
طراحی و کارگردانی او اجرا میکند .در این اثر
نمایشی که قرار است از اول خرداد در پردیس
تئاتر و موســیقی باغ کتاب روی صحنه برود
بهترتیب حروف الفبا وحید آقاپور ،برنا انصاری،
رضا بهبودی ،داوودپژمانفر ،مهسا جمشیدی،
هدیه حسینی نژاد ،مازیارسیدی ،آواشریفی،
کتایون طالیی ،زینب عباسی ،هومنکیایی و
فرزانه میدانی به ایفای نقش میپردازند.
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معرفی فیلم

بخشی از یک کتاب

پرواز در شب

خاطره از بانو افراز

کتاب شعر

زیر خاکیهای عزیز
درد استخوان گرفتهاند
یوسف هدایتی در نخستین کتاب شعر دفاعمقدس
آستارا با عنوان «زیر خاکیهای عزیز درد استخوان
گرفتهاند» با وجود نداشتن تجربه از دوران دفاعمقدس
با زبان ساده احســاس و تخیل خود را در قالب شعر
جاری کرده است .این مجموعه شعر در 97صفحه و
شامل  ۵۰قطعه شعر در قالب نو است .یوسف هدایتی
متولد سال  ۱۳۶۶در آستارا و کارشناس ارشد زبان و
ادبیات فارسی است و از اوایل دهه  ۸۰در حوزه شعر و
رسانه فعالیت میکند .هدایتی میگوید« :من دوران
دفاعمقدس را درک نکردهام 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 روایتهای راویان جنگ
بهمعنای واقعی رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان
را حس کردم و ذوق شــعریام بــا آن حس و حال،
هوای تازهای خورد ».این کتاب با تیراژ یکهزار نسخه
توسط انتشارات «رج» (نشر تخصصی ادبیات معاصر)
و با حمایــت اداره کل حفظ آثار و نشــر ارزشهای
دفاعمقدس گیالن چاپ شده است.
در بخشی از اشعار این کتاب میخوانیم:
مست شراب هشت ساله هستم
و در این دنیا به کدام حالم اشاره کنم
خوشههای خم پاره کار خودشان را کردند
تا من بعد از آن سالها
هر وقت صدای خم را میشنوم
بند احساسم پاره میشود

مادری با غم غربت 40هزار فرزند!

نگاهی کوتاه به فعالیتهای «بهجت افراز» که تا روزهای پایانی عمرش همراه خانوادههای اسيران و مفقودان بود
اداره اسرا و مفقودین هال لاحمر نامی آشنا
شهره کیانوشراد
برای خانوادههایی بود که در طول 8ســال
گزارش روزنامهنگار
دفاعمقدس بهدنبال نام و نشانی از فرزندان و
همسرانشان بودند .تاریخ تشکیل این اداره که با نام «اداره جستوجو و بازپیوند خانواده» معاونت
امور بینالملل جمعیت هالل احمر فعالیت خود را شروع کرد ،به سال 1359برمیگردد؛ 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 خانوادههای اسرا و مفقودین ،رسیدگی به
مشکالت خانوادهها و تالش و پیگیری او برای احقاق حق آزادگان در طول 8سال جنگ تحمیلی و
تا زمان مبادله اسرا موجب شد تا حجتاالسالم «سيدعلياكبر ابوترابیفرد» به او لقب «اماالسرا»
دهد .این گزارش نگاهی کوتاه دارد به فعالیتهای بهجت افراز که تا روزهای پایانی عمرش در سال
1397همراه خانوادههای اسرا و مفقودین بود.

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
اســامی در هندوستان مشــغول به خدمت شد .او
پس از بازگشت به ایران همکاری خود با هاللاحمر
را آغاز کرد.
جست وجوی اسيران و مفقودان

اداره اسرا و مفقودین زیرنظر اداره کل امور بینالملل
فعالیت میکرد .یکی از مهمترین وظایف این اداره،
شناسایی مفقوداالثرها و اسرای ایرانی بود که از همان
سالهای نخست جنگ ،در اردوگاههای عراقی گرفتار
توجوی مفقودین و تبادل پیامهای
شده بودند .جس 
اسرای ایرانی ،دریافت کارت اسارت ،دریافت گواهی
شهادت و ...از طریق کمیته بینالمللی صلیبسرخ
از مهمترین وظایف این اداره بود .در کمیسیون اسرا
و مفقودین نمایندگانی از تمام ارگانهای درگیر در
جنگ مثل نمایندگان هاللاحمر ،ارتش ،بســیج و
سپاه ،وزارت کشور ،وزارت امور خارجه و دیگر ارگانها
حضور داشتند.
صبور مانند یک مادر

نجمه حســنپور ،کارمند اداره اسرا و مفقودین که
بعدها به معاونت این اداره منصوب شــد و پیش از
بازنشســتگی ،ریاســت این اداره را برعهده داشت،

سابقه همکاری چندین ساله با مرحومه بهجت افراز
را دارد .حســنپور از ســال 1368تا 1398بهمدت
30سال در اداره اسرا و مفقودین فعالیت میکرد .او
حال و هوای ایــن اداره در روزهای پرالتهاب جنگ
تحمیلی و نقش مرحومه افراز در این اداره را چنین
توضیح میدهد«:یکی از فعالیتهای جمعیتهای
توجوی افرادی
ملی صلیبسرخ و هالل احمر ،جس 
است که در جنگها ،ســوانح طبیعی ،مهاجرت یا
به هر دلیل دیگری از خانوادههایشــان جدا شــده،
ارتباطشان با خانواده قطع یا در این مسیر گم شده
باشــند .در چنین مواقعی خانوادههــای نگران به
این اداره مراجعــه میکنند و بهدنبال نشــانهای از
عزیزانشان میگردند .جمعیت ملی هالل احمر نیز
از طریق دیگر جمعیتهای ملی و کمیته بینالمللی
توجو برای آن فرد را آغاز میکند.
صلیب سرخ جس 
زمانی که کمیته اسرا و مفقودین در هالل احمر شروع
به فعالیت کرد ،خانوادههای بســیاری به ما مراجعه
میکردند که نگران و مضطرب بودند اما مرحومه افراز
که ریاست این اداره را برعهده داشت ،در برخورد با
خانوادهها بسیار صبور بود .او تجربه 30سال کار در
آموزش و پرورش را داشت و به خوبی از پس مدیریت
این اداره برآمد .مراجعهکنندگان به این اداره ناراحت
و مضطرب بودند و گاهی برخی از آنها که هیچ نشانی
از عزیزانشان پیدا نمیکردند ،عصبانی هم میشدند
ولی خانم افراز همیشه صبور بودند و سعی میکردند
عکسالعملی نشان ندهند که موجب رنجش بیشتر
خانوادهها شود .ايشــان تا زمانی که در قید حیات
بودند ،فعالیت زیادی در جمعیت هاللاحمر انجام

دادند و حق زیادی به گردن جمعیت دارند .ارتباط
عاطفی میان خانم افراز و خانوادهها بهویژه مادران و
همسران خانواده اسرا ،موجب شده بود تا خانوادهها
بتوانند راحتتر مشکالت و درخواستهای خود را
بیان کنند .همســران ،پدر ،مادر و فرزندان اسرا اگر
کاری داشــتند اول با خانم افراز تماس میگرفتند.
او نیز سعی میکرد در حد امکان از طریق مسئوالن
مربوطه مشکل خانوادهها را حل کند .این اعتماد و
ارتباط عاطفی دوسویه بود .یادم هست یکی از اسرا
بهدلیل مشــکالت خانوادگی و درخواست طالق از
سوی همسرش در ایران با اینکه خانم افراز را ندیده
بود اما با ارســال نامهای به او وکالت داد تا بتواند در
دادگاه خانواده حضور یابد».
طعم شیرین خوشحالی خانوادهها

طبق آمار حدود 43هزار ایرانــی در دوران جنگ
تحمیلی در اردوگاههای عراقی به ســر میبردند
و تعداد زيادي نیز در همان اردوگاهها به شــهادت
رسیدند .حسنپور خاطرات بسیاری از همکاری با
مرحومه افراز در اداره اسرا و مفقودین هالل احمر
دارد .در میان انبــوه خاطرات تلخ و ناراحتکننده،
شــادی خانوادهها پس از ســالها نگرانی و چشم
انتظاری از خاطرات شیرین و به یادماندنی اوست
که یکی از آنها را برایمان نقل میکند« :بیخبری
از عزیزانی که به جبهه رفته بودند برای خانوادهها
بسیار ســخت بود .بارها پیگیر میشدند 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
 ۱۷فروردین 1377به ایران برگشــت .خانوادهاش
بسیار پیگیر خبری از او بودند .هاللاحمر از طریق
کمیته بینالمللی صلیب سرخ موضوع را پیگیری
میکرد اما مقامات عراقی بنا به دالیلی هیچ پاسخی
نمیدادند .روزی که نامه او از طریق کمیته صلیب
سرخ به هاللاحمر رسید ،همه ما بهخصوص 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 یکهزار گواهی
شــهادت از طریق کمیته بینالمللی صلیبسرخ
دریافت و برای شناســایی آنهــا و تحویل مدارک

به خانوادهها اقدام کرد .اعالم شــهادت اســرا در
اردوگاه از خاطرات بســیار تلخی بود که حسنپور
به آنها اشــاره میکند؛ «وقتی اســرا در اردوگاه به
شهادت میرســیدند ،مدارک شــهادت از طریق
کمیته صلیبسرخ برای هاللاحمر ارسال میشد و
باید به خانوادهها خبر میدادیم .البته مدارک شامل
گواهی شهادت و عکسی از پیکر بود که ما باید برای
تأیید به خانوادهها نشان میدادیم .یادم هست برای
شناسایی و تأیید یکی از شهدا ،نمیخواستیم خبر
را به پدر و مادر شهید بدهیم که در شهرستان بودند.
ابتدا از برادرش خواستیم به تهران بیاید .عکس را که
دید بسیار بیتابی 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
خانوادههای داغدار بسیار صبورانه بود .برای همه ما
که در اداره مفقودین و اسرا فعالیت میکردیم تحمل
چنین شرایطی سخت بود و عواقب ناگواری روی
روح و روانمان میگذاشــت .اما شرایط جنگی بود
و من احساس میکردم شاید بتوانم با حرف دلگرم
کنندهای به خانوادههای نگران کمک کنم تا بار این
غم برای آنها قابل تحمل شود .اگر چه مثل خانم افراز
نمیتوانستم اما توصیه ایشــان این بود که شرایط
خانوادهها را درک کنیم».
باز بودن پرونده مفقودان

دولت عراق از بین اســیران آزادشده ایرانی تعداد
 ۲۰هزار و  ۳۱۳نفر از آنها را از نمایندگان کمیته
بینالمللی صلیب سرخ مخفی نگهداشت و تا زمان
تبادل یعنی سال  ۱۳۶۹دولت ایران و خانواده این
افراد از آنها هیچگونه اطالعاتی نداشتند .براساس
آمار ارائه داده شــده از سوی کمیســیون اسرا و
مفقودین جنگ تحمیلی ،کل اسرای بازگشتی به
کشور تحت عنوان «آزادگان سرافراز»  ۳۹هزار و
 ۱۴۰نفر بود .زمان آزادی اسرا ،خانوادهها با عکسی
از فرزند خود به اداره اســرا و مفقودین میرفتند
تا آنها را برایشان پیدا کنند .بسیاری از خانوادهها
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
اردوگاهها باقی نمانده ،اما پرونده مفقودان تا روشن
شدن وضعیت همه مفقودان همچنان باز است.

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

فـرمانده فـراری

معرفی بازی

دوران افتخار
بازی «دوران افتخار» یکی از بهترین نمونههای اکشن تیراندازی
در بین بازیهای ایرانی است .بازی ساخته شرکت سپاسه فتح
پارسه و درباره فردی است که عبدالرضا نام دارد و در سالهای
جنگ حضور فعالی داشته است .سازمان جاسوسی اسرائیل به
ربودن او اقدام میکند و او را برای تحقیقات تکمیلی به سازمان
اناسای تحویل میدهد .از طرفی یکی از هکرهای ایرانی به این
ســازمان نفوذ و فایلهایی درباره عبدالرضا بهدست میآورد و
متوجه میشود عبدالرضا در برخی از آن فایلها خاطرات دوران
جبهه خود را روایت میکند .در این بازی ،بعد از کمی توضیحات،
شما در نقش عبدالرضا و پشت خاکریزهای جاده اهواز-خرمشهر
قرار خواهید گرفت .بازی با روایت  ۲عملیات مرصاد و عملیات
بیتالمقدس ،بخشی از خاطرات عبدالرضا را بیان میکند .در
طول بازی سؤالهایی درباره شخصیت عبدالرضا پیش میآید.
چرا توسط موســاد ربوده شده اســت و این هکر کیست .آیا از
مأموران نهادهای امنیتی ایران است؟ این پرسش وقتی پاسخ
داده میشود که بازی با یک پایان به شما میفهماند این بازی
ادامهدار است و این پرسشها در فصل دوم پاسخ داده میشود.
بازی دارای  ۳سطح آسان ،سخت و متوسط است و شما میتوانید
براساس مهارت خود ،بازی را در  ۳تا  ۵ساعت تمام کنید.

گزارش

مژگان مهرابی
روزنامهنگار

دوستانش لقب ضدگلوله به او داده بودند .برای اینکه یک جای سالم
در بدن نداشت .جسمش پر از تیر و ترکشهایی بود که از هر عملیات
نصیبش میشد .با این حال هیچ وقت نه از درد گله کرد و نه بهدلیل
کثرتشان خانهنشین شد .هر بار که برای مداوا گذرش به بیمارستان
میافتاد دوستانش مراقب بودند که بعد از بهبودی فرار نکند .آنقدر
در درگیریها جراحت برداشته بود که گویا زخمها ،رفقای دیرینهاش
شده بودند .برای همین دوست نداشت در هیچ شرایطی از جبهه دور
بماند .عباس شعف ،فرمانده جوان گردان میثم رشادتهای زیادی
از خود نشان داد و آرزویش آزادی خرمشــهر بود .بار آخر هم به
دوستانش پیوست و میخواست که در فتح این شهر به خون کشیده
شده سهمی داشته باشد .اما درست چند روز مانده به سومخرداد
حین جدال با دشمن به درجه رفیع شهادت نایل شد27 .اردیبهشت
سالروز شهادت اوست.

عباس بچه اول خانواده بود .سال 1338به دنیا آمد .پدرش درآمد چندانی
نداشت و از اینرو چرخ زندگیشان آنطور که باید نمیچرخید .او که در
خانواده جز مهر و وفا چیز دیگری نیاموخته بود نمیتوانســت نسبت به
شرایط زندگیشان بیتفاوت باشــد از اینرو برخالف میل باطنی درس
را رها کرده و پی کار رفت تا بتواند کمکخرجی برای پدرش باشــد .در
کارخانه تولید چای مشغول کار شد و هر چه دستمزد میگرفت در اختیار
مادر میگذاشت تا مبادا خواهر و برادرهای کوچکتر 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
میکرد .مهربانی و عطوفت این پسر باعث شده بود مادر وابستگی زیادی
به عباس داشته باشد .والحق که عباس برای مادر کم نمیگذاشت .با اینکه
سن و سالی نداشت اما خیلی خوب از عهده مدیریت خانه برمیآمد و اجازه
نمیداد مادر و خواهرها جای خالی پدر را احساس کنند.

بازگشت از معراج شهدا

با شــکلگیری 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 میدانست .تصمیمش را با
مادر در میان گذاشت .مادر مخالفتی نکرد .میدانست که پسر مسیر درستی
را انتخاب کرده است .عباس راهی جبهه غرب شد و به منطقه قصرشیرین
و سرپلذهاب رفت .با شهید محسن وزوایی و شهید علیرضا موحددانش
همرزم بود و اغلب همراه آنها برای شناسایی میرفت .یکی از جاهایی که
مورد هجمه دشــمن بود و باید آن را پس میگرفتند ارتفاعات بازیدراز
بود .عباس در همان عملیات دچار جراحت شــدیدی شد بهگونهای که
دوستانش تصور کردند او شهید شده است .برای همین پیکرش را به معراج
شهدا بردند .او را البهالی پیکر دیگر شهدا گذاشتند .در این حین یکی از
مسئوالن که در سالن حضورداشت متوجه نفس کشیدنهای 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 نابیناییاش شد با اینکه
ظاهر چشم این را نشان نمیداد.
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 میطلبید که منطقه شناسایی شود .عباس که حاال فرمانده گردان میثم
شده بود ترجیح میداد 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 شانهاش را خرد کرد .چند
ساعتی به همان حال ماند و از شدت آتشی که روی سرش میریخت 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 8ماه بیوقفه
از او پرستاری کرد .حتی غذا را با نی آن هم از گوشه لب به خورد پسر میداد.
فرار از بیمارستان

پس از بهبودی نسبی دوباره عازم شــد .عملیات آزادسازی خرمشهر در
پیش بود و او میخواست 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 رودههایش بهشدت 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 نمیگرفت 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 میخواهد به جبهه
برود .او حتی منتظر نماند تا برای آخرین بار با مادر وداع کند .نمیخواست
عاطفه مادری مانع رفتنش شود .خود را به جبهه جنوب رساند .آرزوی فتح
خرمشهر را در سر میپروراند 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 وهبها زیادند.

تصویرسازی :بهرام غروی

مقاومت ،صبر ،ایثار و شــهادت
مفاهیــم واالیــی در حماســه
دفاعمقدس بود که با الگوگیری
از حماسه کربال توسط رزمندگان
به حقیقت پیوست .مرحوم رسول
مالقلیپور در فیلم ســینمایی
«پرواز در شــب» توانســته این
مفاهیم را در قالب داستانی که در
دل جنگ اتفاق میافتد به نمایش
بگذارد .این فیلم به یادماندنی که نخستین تجربه تهیهکنندگی
مالقلیپور به شمار میرفت ،جایزه بهترین فیلم پنجمین جشنواره
فیلم فجر را از آن خود کرد .در این فیلم میبینیم گردان کمیل
به فرماندهی مهدی نریمان با بازی مرحوم سلحشــور برای یک
حرکت ایذایی به خطوط دشمن یورش میبرد .با این حال ،فشار
بیامان دشمن آنها را مجبور به پناه گرفتن در یک کانال میکند.
در این بین ،تنها وسیله ارتباطی گردان با قرارگاه مرکزی از کار
میافتد و آب و آذوقه داخل کانال نیز جیرهبندی میشود .گروهی
از رزمندگان برای ارائه گزارش چگونگی عملیات و خبر محاصره
گردان به طرف قرارگاه عزیمت میکنند .آنها باید از میان خطوط
تازه مستقر شده دشمن بگذرند3 .نفر از گروه 4نفری در مصاف
با دشمن شهید میشــوند .یک نوجوان رزمنده سرانجام پس از
سختیهای بسیار ،خود را به قرارگاه میرســاند .از طرف دیگر
مهدی نریمان و یارانش درون کانال در مواجهه با حمالت مکرر
دشمن مقاومت میکنند .سرانجام مهدی برای تهیه آب ،یک تنه
به دشمن حمله میبرد .در این قسمت از فیلم تشابه زیادی میان
حماسه رزمندگان دفاعمقدس با حماسه علمدار کربال حضرت
ابوالفضل(ع) نمایش دادهشده است .مرحوم فرجاهلل سلحشور،
علی یعقوبزاده ،تاجبخش فناییان ،جعفر دهقان و جواد هاشمی
در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.

کتاب «اماالســراء» از سوی
مرکز اسناد انقالب اسالمی
در 329صفحــه چــاپ و
خاطــرات بهجت افــراز در
7بخش گــردآوری شــده
است .در بخشی از این کتاب
میخوانیم« :هنگام تنظیم
آییننامــه 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
میکند؛ پنجشنبه و جمعه هم تعطیل است و سالی یکماه
مرخصی دارد .شــبها هم در کنار خانــوادهاش در کمال
آرامش و آسایش خوابیده است و حقوق خود را هم دریافت
میکند .ولی اسرا در شبانهروز24 ،ساعت در اسارت هستند،
حقوق ندارند ،مرخصی ماهانه و ساالنه ندارند .حاال اگر هر
یک سال را 3برابر حساب نمیکنید ،حداقل 2برابر حساب
کنید .همه پیشنهاد مرا تأیید کردند و قرار شد هر یک سال
اسارت2 ،سال خدمت دولتی محسوب شود و الحمدهلل در
مجلس هم مورد تأیید قرار گرفت».

یـاد

شهید مبارزه با قاچاق کاال
شهید حســین محمدی
آرپاچایــی در چهــارم
اســفند ســال  ۱۳۷۴در
خلخال اردبیل متولد شد.
او که فرزند آخــر خانواده
بــود ،از کودکــی عالقه
زیادی به شــهید حسین
فهمیده داشــت و همیشه
از رشــادتهای او صحبت
میکرد و دوســت داشت
راه او را ادامه بدهد .تحصیالت خود را تا راهنمایی ادامه داد و
بهدلیل عالقهای که به مکانیکی داشت ،جذب این حرفه شد.
چند سال بعد به خدمت سربازی رفت .دوران آموزشی را در
پادگان زینالدین 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
میکرد و کمک حال مادر و دیگر اعضای خانواده بود .در ایام
محرم ایستگاه صلواتی دایر میکرد و با این کار عالقه شدیدش
به اهلبیت(ع) و ساالر شهیدان را نشان میداد .او اهل کمک به
دیگران بود و شخصیت صبوری داشت .در سختی و مشکالت،
فکر خانواده بود .برادر شهید درباره او میگوید« :پدرم برای
حسین کاپشن خریده بود .روزی حسین بدون کاپشن به خانه
آمد و مادرم سؤال کرد که کاپشــن را چه کردهای؟ 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 مردادماه سال
 ۱۳۹۳در پاسگاه دوالمان در منطقه هنگ مرزی ارومیه حین
درگیری با قاچاقچیان کاال به شهادت رسید.

خـبر

برپایی کنگره ملی شهدای روحانی
اولین کنگره ملی  ۴هزار شهید روحانی کشور ،چهارم خرداد
امسال در مصالی نمازجمعه شهر قم برگزار خواهد شد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف ،سخنگو و مسئول
روابطعمومی ســپاه پاســداران انقالب اســامی ،با اعالم
این خبــر گفت :در تمام اســتانهای کشــور یادوارههای
شــهدای روحانی برگــزار و در برخی از اســتانها نیز این
یادوارهها 2یا 3بار برگزار شــده اســت ،اما مراسم و کنگره
اصلی در قم با حضــور مهمانان ملــی و بینالمللی برگزار
میشود .سخنگوی ســپاه با بیان اینکه دشمن از ابزارهای
رســانهای برای وارونهنمایی واقعیتها اســتفاده میکند،
افزود :بــا فعالیتهای رســانهای در کنگره ملی شــهدای
روحانی بهدنبال ارائه یک تصویر دقیق و جامع از شــهیدان
روحانی هستیم.
سخنگوی سپاه از توجه کنگره مذکور به خدمات روحانیت
هنگام بالیای طبیعی ،دســتاوردهای 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 ( ۲۹اردیبهشت) در جوار مزار
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان برگزار میشود.
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  ۴هزار خانواده
شهید در نقاط گوناگون کشــور بهعنوان یکی از برنامههای
این کنگره اشــاره کرد و گفت :این برنامه تــا روز برگزاری
کنگره ملی شهدای روحانی ادامه دارد.
وی ادامه داد :نماینده ولیفقیه در سپاه با مدیریت حوزههای
علمیه نشستهای مختلفی را تاکنون برگزار کرده است تا
در راستای برگزاری این کنگره از ظرفیت حوزههای علمیه
به شیوه مطلوب استفاده شود.

چهارشنبه  28اردیبهشت 1401
شماره 8499

نقد اندیشه

گفتمان اسالم

گفتاری از آیتاهلل مصباح یزدی در باب انسانشناسی
معاصر و برتریهای انسانشناسی دینی

آثار احترامات 
غلط
و القاب دروغین بر جامعه

بحران انسانشناسی

آنچه در ادامه از نظر میگذرد پارهای از نظریات مرحوم آیتاهلل
محمد تقی مصباح یزدی در باب بحرانهای انسانشناسی
معاصر و ویژگیهای انسانشناســی دینــی و برتریهای
ن اســت که در درس نخســت کتاب «انسانشناسی در
آ
قرآن» ایشان که از سوی مؤسســه آموزشی و پژوهشی
امامخمینی(ره) به چاپ رسیده ،منتشر شده است .به شکل
مختصر ایشــان معتقدند كه انسانشناسی معاصر بهدلیل
ناسازگاری نظریات موجود در آن ،فقدان انسجام درونی این
نظریات ،نبود داور کارآمد و مورد اتفاق و نادیدهگرفتن گذشته
و حیات پس از مرگ انســان ،دچار بحران است و مهمترین
ویژگیها و مزایای انسانشناسی دینی عبارتند از :جامعیت،
اتقان ،توجه به مبدأ و معاد و بینش ساختاری .در ادامه نظریات
این اندیشمند بزرگ معاصر از نظر میگذرد.
بحران انسانشناسی معاصر و ابعاد آن

تالشهای فکری فراوانی که پس از رنسانس در باب روشنساختن
ابعاد وجود انسان صورت گرفت ،دادههای فراوانی را پیشروی بشر
قرار داده است .در گردآوری این دادهها از روشهای مختلف تحقیق
بهره گرفته شده ولی در این میان سهم روش تجربی بسی افزونتر
از روشهای دیگر اســت و میتوان گفت انسانشناســی کنونی
بیشتر جنبه تجربی دارد .وجود دادههای فراوانی که انواع مسائل
انسانشناختی را فرا گرفته و ابعاد مختلف و زوایای تاریک وجود
انسان را مورد تحقیق قرار داده است ،با وجود فراوانی و عظمت آن،
نهتنها نتوانسته ابعاد ناشناخته را حل کند بلکه خود دچار نوعی
بحران شده است( .هوسرل ازجمله کســانی است که به بحران
انسانشناسی پرداختهاست .وی در سخنرانی وین (می  )1935با
عنوان «فلسفه در بحران انسانیت اروپایی» و در سخنرانی پراگ
(دسامبر  )1934با عنوان «بحران علوم اروپایی و روانشناسی» از
این موضوع سخن گفت و یادداشتهای وی در این زمینه پس از
مرگش در ســال 1954بهصورت کتابی پرحجم با عنوان بحران
علوم اروپایی و پدیدارشناسی استعالیی منتشر شد) .ماکس شلر،
فیلسوف و انسانشناس آلمانی ،مینویسد« :هیچ وقت در عرصه
تاریخ ...انسان آنقدر 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 حجاباند».
برخی از کاستیهایی که انسانشناســی معاصر را دچار بحران
کرده عبارتند از:
الف) ناسازگاری نظریات با یکدیگر و فقدان انسجام درونی
ب) فقدان داور کارآمد و مورد اتفاق
ج) نادیدهگرفتن گذشته و حیات پس از مرگ انسان

ویژگیهای انسانشناسی دینی

انسانشناســی دینی در مقایســه با دیگر انواع همعرض خود،
امتیازهایی دارد که به اختصار به آنها میپردازیم:
 )۱جامعیت

از آنجا که انسانشناســی دینی از دســتاوردهای وحیانی سود
میجوید و روش وحیانی بــه قلمرو خاصی محدود نیســت و
محدودیتهای دیگر روشها در مــورد آن معنا ندارد ،میتواند
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 میشود و با درنظر گرفتن آنها و متناسب با آنهاست؛ زیرا
گوینده سخن از معرفت کامل و جامعی برخوردار است .افزون بر
این ،بررسی دســتاوردهای انسانشناسی دینی به خوبی نشان
میدهد که این انسانشناسی ،ابعاد مختلف وجود انسان را مدنظر
قرار میدهد و از ابعاد جسمانی و زیســتی ،تاریخی و فرهنگی،
دنیایی و آخرتی ،بالفعل و آرمانی و مادی و معنوی سخن به میان
میآورد و در برخی از این حوزهها حقایقی را در اختیار قرار میدهد
که از طریق انواع دیگر انسانشناسی و روشهای آن قابل دستیابی
نیست .بیان ابعاد مختلف انسان در انسانشناسی دینی با توجه به
هدفی که در تعالیم دینی مدنظر است ،بهصورت گزینشیبودن
محفوظ میماند ولی در هریک از انسانشناســیهای فلسفی،
تجربی و شهودی زمینه خاصی مدنظر قرار میگیرد و زمینههای
مربوط به انسانشناسی از نوع دیگر ،از قلمرو آن خارج است.
 )۲اتقان و خطاناپذیری

بهرهگیری انسانشناســی دینی از معارف وحیانی ـ با توجه به
خطاناپذیری این معارف ـ اتقان و اســتحکامی را برای این نوع
انسانشناســی به ارمغان میآورد که در انسانشناسی فلسفی،
عرفانی و تجربی یافت نمیشود .در انسانشناسی دینی اگر انتساب
و استناد دیدگاهها به دین قطعی باشد ،در اتقان و خطاناپذیری آنها
شکی نیست ولی در انواع دیگر انسانشناسی در عین آنکه دادهها
از تجربه ،تعقل یا سیر و سلوک بهدست میآید ،خطاپذیری آنها به
کلی منتفی نمیشود.
 )۳توجه به مبدأ و معاد

در انسانشناسی غیردینی ،یا انســان به کلی بریده از مبدأ و معاد
بررسی میشــود ـ آنگونه که در انسانشناسی تجربی و برخی از
نحلههای انسانشناسی فلسفی و عرفانی مشاهده میکنیم ـ یا در
باب مبدأ و معاد انسان ،در قالبی بسیار کلی سخن به میان میآید
که نمیتواند برای چگونه زیستن و چگونه پیمودن راه کمال ،کام ً
ال
راهگشا باشد .اما در انسانشناسی دینی ،مبدأ و معاد انسان ،به منزله
دو بخش اساسی وجود انسان مورد توجه و تأکید قرار میگیرد و
به بیان روابط زندگی کنونی انســان با مبدأ و معاد به تفصیل و با
بیان جزئیات پرداخته میشود .بر همین اساس ،محکمترین 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.
 )۴بینش ساختاری

از دیگر امتیازهای انسانشناسی دینی آن است که از توجه به رابطه
ساحتهای مختلف وجود انسان با یکدیگر غافل نیست و انسان را
در یک ساختار کلی که ارتباط ساحتهای مختلف آن با یکدیگر
به خوبی ترسیم میشود ،درنظر میگیرد و مطرح میسازد .در این
بینش ،گذشته ،حال و آینده انسان ،ساحتهای 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 میگیرد ولی در انسانشناسی
تجربی ،فلسفی و عرفانی ،یا از ارتباط این ساحتها با یکدیگر غفلت
میشود ،یا بدین گســتردگی مورد توجه قرار نمیگیرد و فقط از
ارتباط برخی ساحتها با یکدیگر گفتوگو میشود.

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

اندیشه
انسان

محمدصادقعبداللهی
پژوهشگرحوزهتعلیموتربیت

انسانشناسی از باســابقهترین مباحث میان
فیلســوفان ،الهیون و متکلمان بوده است .هر
گروهی تالش داشــتهاند به نوبهخود تعریفی از
انسان برکشند و آن را زیربنای نظریات خود قرار
دهند .در این بین فیلسوفان اسالمی نیز با اتکا
به دریای بیکران وحی ،ابتکارات بسیار نابی را
رقم زدهاند که موجــب تحوالتی در این عرصه
شده است .در ادامه تالش کردهایم براساس آرای
فیلســوف و فقیه بزرگ معاصر حضرت آیتاهلل
جوادی آملی به بررســی مسئله انسانشناسی
بپردازیم .ایشان در کتاب «انسان از آغاز تا انجام»
نخست به بررســی نگاههای مختلف به انسان
پرداخته و ســپس تعریف خود را شرح و بسط
میدهد .در ادامه گزارشــی از نظریات ایشان
براساس صفحات 87تا 116کتاب مذکور ،از نظر
میگذرد.

اهمیت مسئله انسانشناســی آنجاست که آیتاهلل
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
انسانشناسی استوار است و بدون معرفت و شناخت
انسان ،نه علومانسانی با رشتههای گوناگونش از پایگاه
علمی برخوردار میشود و نه علوم تجربی با شعبههای
فراوانش ،به مرتبه کارآمدی کامــل و کاربردی تام
میرسد .بر این است ایشان بهدنبال ارائه تعریفی از
انسان ســؤالی را طرح میکنند و به بررسی ابعاد آن
میپردازند .آیتاهلل جوادی میفرمایند:
«برای شناخت تام علمی انســان ،آیا از طریق حس
و تجربه میتوان 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؟» آیتاهلل جوادی خود در پاسخ بدین سؤال
با اشاره به آیات ابتدایی سوره بقره و پاسخ پروردگار
به فرشتههایی که از خلقت انسان ،بهعنوان موجودی
که در زمین فساد و خونریزی میکند ،متعجب بودند،
شرح میدهند که انسان مخلوق پیچیده و جامعی
است که برای شناختش ،حتی گاه الزم است که همه
علوم و راههای 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 انســانها در این وادی حیران و ناتوان بوده
و هستند.
تعیین جایگاه جدا از تبیین ماهیت

آیتاهلل جــوادی آملی در بحث پیرامون شــناخت
انسان ،یکی از راهها را آن میدانند که ابتدا به جایگاه
انســان پرداخته و از آن طریق به شــناخت خود او
دست یابیم .ایشان شرح میدهند« :تعیین جایگاه
هر موجودی از تبیین ماهیت و هویت او جداســت.
اگر از ماهیت و هویت آدمی از یکســو و جایگاه او
در هستی از سوی دیگر ســؤال کنیم ،به دو پرسش
پرداختهایم 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 جســتوجو 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 میشــود .جامعیت انســان بین طبیعت و
فراطبیعت ،گاه بهگونه جمع مکســر است و گاه به
شکل جمع سالم ،چنان که در ادبیات ،جمع گاهی

با شکست بنای مفرد ساخته میشود که بدان جمع
مکسر میگویند و گاهی با حفظ ساختار مفرد ارائه
میشود که آن را جمع سالم مینامند .آدمی نیز اگر
جامع میان ملک و ملکوت اســت ،گاه با جمع سالم
میان دو طرف فاصلهای طوالنی دارد و این درصورتی
است که بیشــتر عمر خود را در طبیعت گذرانده و
گاهی به فراطبیعتگذاری داشته است؛ گاه به جمع
سالم نزدیکتر 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
ابنعربی :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».
آیتاهلل جوادی آملــی پس از ذکر ایــن مقدمه به
بررسی تعریف انسان در منطق ،حکمت و سرانجام
از منظر قرآن میپردازند که بیانات ایشــان در ادامه
مرور شده است.
تعریف انسان از منظر علم منطق

در بحث «معرف» در منطق آمده است که از پنج راه
میتوان 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 نمیتوان به کنه درخت پی بــرد بلکه از جنس،
فصل و ذاتیات آن بهخودش پی میبریم که بهترین
و کاملترین تصور از درخت را نصیب ما میکند؛ اما
اگر شناخت ما تلفیقی از ذاتی و عرضی باشد یا صرفاً
عرضیات آن باشــد ،هیچیک کنه درخت را نشــان
نمیدهد .هر یک از راههای پنجگانه شناخت تصوری
را با روشهای مختلف قرآنی ،عقلی و شهودی میتوان
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 میخوانند؛ 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 کلیای
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
جنساند و آنچه موجب تمایز این دو از هم میشود،
فصل میگویند 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 کاملترین تعریف
است.

و با پیدا شدن احساس ،به قلمرو حیات حیوانی وارد
شده ،نفسانیتش کمال افزونتری مییابد و در ادامه
حرکت جوهری ،حیات حیوانی را نیز چون نردبان
زیر پا مینهد و به حریم تجرد انسانی واصل میشود.

به قرآن کریم است تا انسان نخست خود را آنگونه که
خدا تعریف میکند ،بشناسد ».ایشان معتقدند که
درصورت ایجاد چنین شناختی از انسان برای انسان
آنگاه او مییابد که کجاست و به کجا میرود و این راه
را چگونه باید بپیماید.

درخصوص تعریف انســان در قرآن حضرت آیتاهلل
جوادی بیان میدارند که خداوند در قرآن ،تعاریف
متعددی از انســان ارائه کرده است .در جایی انسان
را سراســر فقر و نیاز میخواند و او را عین ربط و فقر
وجودی میداند ،یعنی همه هستی او به خدا وابسته
است .همچنین خدا ،انسان را خلیفه خود میخواند.
در جایی دیگر قرآن کریم کتاب وجودی انسان را در
دو مقام تدوین کرده است :در مقام نخست ،از هویت
انسان ســخن میگوید و او را برخالف تعریف رایج
که وی را حیوان ناطق میدانند «حی متأله» یعنی
موجود زندهای اســت که حیات او در تأله وی تجلی
دارد و تأله ،همان ذوب شــدن در ظهور الهیت است
و مقام دوم در اینباره است که گوهر ملکوتی انسان،
یعنی «حیات و تأله» چگونه بارور و شکوفا میشود 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.

تعریف اساسی انسان از دیدگاه قرآن

گونهگونی تعریف انسان در قرآن


براساس
شناخت انسان
تعریف انسان بهعنوان فقر و نیاز محض

آیتاهلل جوادی آملی در تعریف انسان براساس این
پیشفرض 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 ،نمیتواند 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 میدارند«:ممکن نیســت که
انسان در اصل هستی ،به خدا نیازمند باشد؛ ولی در
معرفت نفس از او بینیاز .از اینرو خداوند همانگونه
که انسان را آفریده است ،او را نیز بهخودش معرفی
میکند».
آیتاهلل جوادی در این خصوص با اشــاره به حدیث
«من عرف نفسه فقد عرف ربه» شرح میدهد« :اگر
چه در شناخت پروردگار به شــناخت نفس انسان
متوقف شــده اســت اما بهترین راه حصول همین
انسانشناسی (که مقدمه خداشناسی است) رجوع

تعریف انسان از منظر حکما

آیتاهلل جوادی در این بخــش ضمن ارجاع تفصیل
بحث به حکمت متعالیه ،تنها به اشاره و اجمال نظر
حکما را به شکل زیر دستهبندی کردهاند:
 )۱نفس انســان ،حقیقتی قدیم است و پیش از بدن
موجود بوده .این احتمال را افالطون و اتباعش قبول
کردهاند.
 )۲نفس انسان در عین مجرد بودن ،همزمان با بدن
پدید آمده و به آن تعلق میگیرد .این رأی را ارسطو
و اتباع او پذیرفتهاند و بسیاری حکمای مشا ،مانند
بوعلی سینا از آن تبعیت میکنند.
 )٣نظریه 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 بهوجود آمده است و در مرتبه
بقا ،به تجرد روحانی بار مییابد و بهاصطالح ،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 میشود

برای شناخت تام علمی انسان ،آیا از
طریق حس و تجربه میتــوان 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؟

در علوم بشری از انسان به حیوان ناطق یاد میشود و
آنان که آدمی را تنها به ظاهر میشناسند ،او را موجود
زندهای میدانند 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 ،هیچیک به رسمیت شناخته نشده
است .از نگاه قرآن کریم غیراز حیات گیاهی ،حیوانی
و انسانی مصطلح که در تعریف «حیوان ناطق» آمده
است ،به فصلالفصول دیگری هم نیاز است تا کسی در
فرهنگ قرآن «انسان» به شمارآید .در نهایت ،آنچه
بهعنوان جنس و فصل انسان از قرآن بهدست میآید،
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.
شناخت انسان براساس
تعریف انسان بهعنوان حی متأله

آیتاهلل جوادی آملی در شــرح نظر خــود در باب
تعریف انســان بهعنوان حی متألــه بیان میدارند
که جنس تعریف آدمی از منظر قرآن «حی» است
که تفاوت آن با حیوان ،در بقا و عدمنابودی اوست؛
یعنی روح انسان که جنبه اصلی او را تأمین میکند،
زندهای است چون فرشتگان که هرگز نمیمیرد و به
هیچرو از مدار وجود ،بیرون نمیرود؛ گرچه بدن او
که جنبه فرعی او را تشکیل میدهد ،از میان میرود
و انسان با همین ویژگی از مالئک جدا میشود .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 میرود و نه هرگز تغییر جنسیت
میدهد.
فصــل ممیــز انســان در فرهنگ قرآن براســاس
گفتههای آیتاهلل 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 نمیشــود ،زیرا وجود آدمی در دو قلمرو
عقل نظری و عقل عملی گسترده و همه گزارشها
و گرایشهای 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 فرونمینشاند
و از هر کس که رشــته امید ببرد ،از آفریدگار خود
ناامید نمیشود.
آیتاهلل جــوادی معتقدند«:از قــرآن کریم چنین
استنباط میشود که خدای انســانآفرین ،آدمی را
فطرتاً حی متأله آفریده اســت و چون این ساختار
ملکوتی ،مشتمل بر بهترین ماده و زیباترین صورت
اســت ،نه بدون جایگزین تغییر مییابد تا به امحا و
نابودی منتهی شود و نه با جایگزین متفاوت میشود تا
سخن از تبدیل به میانآید و چون تغییر با جایگزین،
یعنی تبدیل فطرت ،صریحا نفی شــده است ،تغییر
بیجایگزین ،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 غیریتپذیری (کفر در توحیــد ،نبودت ،معاد
و )...با غیرت خداخواهی او منافات دارد ،زیرا اعتقاد
سره و ایمان ناب ،تاب هیچگونه شرک و تعددطلبی
را ندارد؛ بهگونهای که اندک گزارشــی از غیرخدا و
ذرهای گرایش بهســوی غیراو ،مایه پژمردگی روح
باطراوت توحید و افسردگی جان بانشاط یگانه جویی
و یکتاپرستی است».
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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 میداد و تأکید
میکرد که هر وقــت وارد مجلس
میشــوید ،هر جا که خالی است
همان جا بنشــینید ،یک نقطه معین را جای خودتان حساب
نکنید و به آن نقطه فشـ�ار نیاورید .اگر خودش وارد مجلســی
میشد خوشش نمیآمد که جلوی پایش بلند شوند و گاهی اگر
بلند میشدند مانع میشد و مردم را امر میکرد که قرار بگیرند.
حاضر نمیشد وقتی که سواره است پیادهای همراهش حرکت
کند ،آن پیاده را ســوار میکرد و یا به او میگفت تو جلوتر برو
یا بعد از ما بیا ،به هر حال حاضر نمیشــد آن پیاده در رکابش
حرکت کند .روی خاک مینشست و با دست خودش از بز شیر
میدوشید . ...شک ندارم که سیرت متواضعانه و خودشکنانه آن
حضرت جنبه اخالقی و فروتنی دارد ،اما قرائن نشــان میدهد
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 بهنظر میسد ،چه دیوار ضخیمی میان
افراد بهوجود میآورد ،چقدر تأثیر دارد در اینکه دلها را از هم
دور کند .همینهاســت که ناهمواریها و پستی و بلندیها و
سنگالخها را بهوجود میآورد .همینها که در بادی امر یک رشته
امور اعتباری و خیالی است ،در نهایت امر منتهی میشود به امور
عینی و خارجی .تخم اولی تفاوتهای ناروا را همین احترامات
غلط و همین عناوین و القاب دروغیــن میکارد (.منبع :کتاب
بیست گفتار ،صفحه )103

اندیشه هستی

انسان تشکیلدهنده زمان است؛
هر روز از او کاسته میشود
مرحــوم آیــتاهلل حــاج
آقامجتبی تهرانــی :ما خود
تشکیلدهنده زمان هستیم.
اینطور نیست که ایام بگذرد
و من ثابت باشــم ،روز برود و
من ســاکن بمانم .ما انسانها
تشــکیلدهنده زمان هســتیم .موجودات هستند
که تشکیلدهنده زمان هســتند .این نیست که روز
بگذرد ،ماه بگذرد ،ســال بگذرد ،نــه! بدانید این ما
هستیم که میرویم و میگذریم و خواهیم گذشت .از
حسین بن علی(علیهالسالم) منقول است که فرمودند:
نت ایا ٌم کلَّ َما َمضی یو ٌم َذ َه َب بَعضُ ک»
«یابن آ َدم اِن َّ َما ا َ َ
َ
(ارشادالقلوب ،ج ،1ص،)40ای انسان!ای فرزند آدم!
نت ایا ٌم» ،تو خودت روزگار
تو روزگار هســتی« ،اِن َّ َما ا َ َ
هستی ،تو ایام و روزها هستی ،هر روزی که میگذرد
مقداری از تو کاسته میشود .اینطور نیست که تو ثابت
باشی و روزگار بگذرد ،تو ساکن باشی و او گذرا باشد.
هر روز که میگذرد مقداری از ما نیز میگذرد و از ما
کاسته میشود ،هرماه و سالی که میگذرد یکماه و
سال نیز از ما کاسته میشــود ،لذا آنچه را که گاهی
تعبیر میکنند به سرمایه انسان ،عبارت از عمر است؛
یعنی هر روز وماه و سالی که میگذرد ،به همان میزان
سرمایه و هستی انســان که عمر او است نیز خواهد
گذشت .با گذشــت روز وماه و ســال ،هستی ما هم
میگذرد .آنچه سرمایه من و شماست ،هستی ماست.
(منبع :متن برگرفته از فایل صوتی)

کتاب اندیشه

انسانشناسی قرآن
کتاب «انسا نشناســی»
قــرآن مشــتمل بــر
12جلســه ســخنرانی
اســتاد شــهید آیــتاهلل
مرتضی مطهــری درباره
خداشناسی ،جهانشناسی
و انسا نشناســی قــرآن
در زمســــتان  ۱۳۵۰و
بهار ۱۳۵۱هجریشمسی
است که چون بخش اعظم
آن پیرامون انسانشناسی
است ،انسانشناسی قرآن نام گرفته؛ عنوانی که عیناً در متن
سخنان استاد ذکر شده است .آنطور که در مقدمه کتاب آمده
نوارهای این سخنرانیها 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  ۱۱فصل تنظیم شده است .عناوین این فصول
عبارتند از :جهانشناســی قرآن ،انسانشناســی قرآن،
زیباییهای انســان در قرآن ،نظر قــرآن درباره محرکات
غریزی انسان ،نحرکهای 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.
«انسانشناسی قرآن» در سال  ۱۳۹۲از 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 مثالهای مذکور در کتاب ،تازه و جدید است که کتاب را
برای مخاطبان همچون سایر آثار استاد پربهره کرده است.
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چهارشنبه  28اردیبهشت 1401
شماره 8499

داستان کودک

نـگاه

تریسی بیکر

کتاب و شکوفایی دنیای کودکانه

داستان «تریسی بیکر» (جلد
اول ،ترجمه نســرین وکیلی)
و«تریســی بیکر هنرپیشــه
میشــود»(جلد دوم ،ترجمه
نسرین وکیلی و پارسا مهینپور)
نوشته ژاکلین ویلسون به تازگی
از سوی نشــر افق منتشر شده
است .جلد نخست این مجموعه
پیشتر از ســوی همین ناشر
با گرافیکی متفاوت در 2نوبت
منتشر شده بود .تریسی دختر 10ســالهای است که پدر ندارد و
مادر که توانایی نگهداریاش را ندارد ،او را به پرورشــگاه سپرده
است.تریســی همواره رؤیای با مادر بودن یا داشتن سرپرستی
دلخواه را در سر میپروراند .او بسیار پرخاشگر ،عصبی ،ناسازگار
و سرکش است و همه این رفتارها کافی اســت که از او کودکی
نابهنجار بسازد ،بهطوریکه هم در پرورشگاه و هم در خانههایی
که او را به فرزندخواندگی میپذیرند او با مشکل روبهرو میشود؛
همه مددکارها و مددجوها از دست او عاصی هستند.
این ناراحتیها ،کابوسهای شبانه و همچنین شب ادراری را در پی
دارد و همین نقطهضعف سبب میشود دیگران او را مسخره کنند
اما در کنار این نقطهضعفها ،او به نوشــتن عالقه دارد و در حال
نوشتن احواالت خودش است تا اینکه با خانم نویسندهای آشنا
میشود و در کنار او احساس امنیت و خوشی میکند .رفتار تریسی
بهتدریج با اطرافیانش فرق میکند و با آنان ارتباط برقرار میکند.
کتاب از جنبه روانشناسی به کودکانی که از محبت والدین محروم
هستند یا به هر دلیلی عصیانگر و سرکشند ،میپردازد و به آنان
کمک میکند تا بتوانند در محیطهای اجتماعی با دیگران ارتباط
برقرار کنند و به آرامش برسند .بهای جلد اول کتاب 56و جلد دوم
58هزار تومان است.

درست است که مطالعه ،دروازههای دنیای جدیدی را به روی
کودکان میگشــاید و تواناییهای یادگیری آنها را افزایش
میدهد اما این وظیفه والدین است تا کلید این دروازه باشکوه
را بهدست فرزندانشان بدهند .شیوههای گوناگونی وجود دارد
تا پدر و مادر روش خود را تغییر داده و عالقه به مطالعه را در
کودک شکوفا کنند.
 -1ابتدا پدران و مادران کتاب بخوانند

کودکان از نگاه کردن میآموزند ،و همان کار را انجام میدهند .با
دیدن کتاب در دست پدر و مادر،کودک به مطالعه تشویق میشود
و همان کار را انجام میدهد ،این عالقه را بهتر اســت والدین در
4سال اول زندگی کودک بهوجود آورند؛ یعنی همان سالهایی
که شخصیت وی را در بزرگسالی شکل میدهد.
 -2برای کودکتان کتاب بخوانید

آوای صدا و کلمات و بیان شما حین کتاب خواندن برای کودک،
ارتقای توانایی برقراری ارتباط را در نوجوانی بهدنبال دارد .با گوش
کردن به کتــاب ،دامنه لغات کودک افزایــش مییابد .از کتاب
خواندن نباید تنها بهعنوان 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.

ن بخوانید
 -3با فرزندا 

پیش بهسوی کتابخانهها

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

داستان نوجوان

کابوسهای خندهدار
رمــان «کابوسهــای خنــدهدار» را حمیدرضا
شــاهآبادی برای نوجوانان نوشته و نشر افق آن را
منتشر کرده است .شاهآبادی در این رمان ماجرای
شــکلگیری گروه «تقلیدچی حبیبسلمونی»
را از زبان پســر نوجوان او ،عطا ،تعریف میکند؛
ماجرایی که طنــز غمانگیــزی دارد و از قدرت
هنر و تاریخ مبارزه میگویــد .او از دوران قاجار و
قحطی بزرگ در ایران مینویسد و گروه تقلیدچی
حبیبسلمونی که خانوادگی نمایش روحوضی
اجرا میکنند؛ داستانی تاریخی و کمیتاقسمتی
معمایی و جنایــی .خواندن این داســتان برای
طرفداران مجموعه «دروازه مردگان» عالقهمندان
به تاریخ ایران ،هنرهای نمایشی و تئاتر و هواداران
داســتانهای معمایی و جنایی تجربــهای نو و
لذتبخش خواهد بود.
حمیدرضا شاهآبادی (زاده  ،۱۳۴۶تهران) پژوهشگر
تاریخ ،داســتاننویس و نمایشنامهنویس 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 بینالمللی الهدی است.
نوشــتن را از جوانی و بدون آمــوزش خاصی و با
داســتان کوتاه آغاز کرد .بعدها داستاننویسی 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 256صفحهای را به تازگی با
قیمت 85هزار تومان منتشر کرده است.

رمان نوجوان

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 صحنههای
شــگفتانگیز و داستانهای
کوتاه فریبنــده که از فرهنگ
عامه برگرفته شــده ،تکمیل
میشود .این داستان جادویی
خوانندگان را به سمت دنیای شوم ،جادویی و جنگزده دوران
جنگ داخلی اسپانیا هدایت میکند که مملو از شخصیتهای
پرمایهای چون فونهای حیلهگر ،ســربازان قاتل ،هیوالهای
کودکخوار ،شورشیان شجاع و یک شاهزاده خانم است که
مدتهاست گم شــده و امید دارد که دوباره به جمع خانواده
بپیوندد .داستان در تابستان سال5 ،1944سال پس از جنگ
داخلی اسپانیا ،در اوایل دوره «فرانسوا» اتفاق میافتد و روایت
دنیای واقعی را با دنیایی اسطورهای درهممیآمیزد.
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 کردهاند .فیلم هزارتوی
پن نامزد و برنده جوایز بینالمللی بســیاری بوده که ازجمله
آنها میتوان به بردن جایزه بهترین کارگردانی هنری ،بهترین
فیلمبرداری ،نامزدی بهترین فیلمنامه غیراقتباسی و نامزدی
بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان در گلدنگلوب سال ۲۰۰۷در
کنار بردن بفتای بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان اشاره کرد.
نشر افق این کتاب را به بهای 95هزار تومان منتشر کرده است.

مرجان آقبالغی؛ مترجم

هرسال اردیبهشت که از راه میرسد ،تب نمایشــگاه کتاب ،جامعه فرهنگی ایران را درگیر خود
گزارش
پیمان طالبی
میکند بهنحوی که بسیاری از اتفاقات فرهنگی و هنری در ایران ،تحتالشعاع این رویداد بینالمللی
روزنامهنگار
یک
قرار میگیرد .امسال و بعد از  2سال تعطیلی ،با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان،
نمایشگاه مجددا بهصورت حضوری پذیرای عالقهمندان است و از این حیث 1401سال ویژهای برای اهالی کتاب و نشر محسوب میشود.
اما نکتهای 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 غرفههاست .اکثر غرفهداران نمایشگاه امسال اذعان دارند که از فروش کتابهایشان راضی نیستند و بازدیدکنندگان بیشتر
تماشاچی یا سؤالکننده هستند تا خریدار! وضعیت اقتصادی نابسامان این روزهای جامعه ما تأثیر مستقیمی بر بازار کتاب گذاشته است و این نکته
با یک گشت وگذار یکی دو ساعته در نمایشگاه قابل ارزیابی است .بدیهی است که در دوران رکود اقتصادی ،نخستین چیزی که از سبد خانوار حذف
میشود ،کتاب و محصوالت فرهنگی است مگر اینکه راهحل مناسبی برای آن پیدا شود.
اهمیت کتابخانههای عمومی بعد از ســالها فعالیت امروز بیش از پیش مشخص شده است .در شرایط دشــوار اقتصادی ،استفاده از ظرفیت این
کتابخانهها برای پر کردن خأل کتابها در خانههای مردم راهحلی ایدهآل است .در این گزارش درباره امکانات این کتابخانهها و توسعه و تکامل آنها
در گذر زمان صحبت خواهیم کرد.
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
میشد ،با افزایش سرســامآور قیمتها مواجه
شــدند .بررســی روند رو به رشــد قیمت بلیت
کنســرتها در ســالهای اخیر یکی از بهترین
نمونهها برای مــورد باالســت .هماکنون بلیت
کنســرتها در ایران به مرز 500هــزار تومان
رسیده است و این یعنی 5برابر قیمتی که مردم
پیش از کرونا (2سال پیش) پرداخت میکردند.
در این میان کتابخانههای عمومی مراکز فرهنگی
غنی و بیادعایی هســتند کــه از حیث منابع و
شرایط عمومی پذیرش مراجعان در سطح بسیار
خوبی بهسرمیبرند و در عین حال حق عضویت
آنها نسبت به قیمت ســایر خدمات عمومی در
جامعه کمتر افزایش یافته است (حق عضویت در
کتابخانههای عمومی شهر تهران مبلغ 10هزار
تومان اســت) .اگر هم بخواهیم مقایســهای در
اینباره انجام دهیم بعید است تا حاال به مناسبتی،
تهیهکننده یک کنسرت اعالم کرده باشد که در
فالن سانس ،کنســرت فالن خواننده بهصورت
رایگان برگزار خواهد شــد .اما در روزهایی و در
مناسبتهای مختلف اعالم میشود که به همان
مبلغ ناچیز نیز برای عضویــت در کتابخانههای
نیــاز نیســت و کتابخوانها فقط کافی اســت
برای عضویت اســم خود را در لیســت اعضای
کتابخانههای شهرشان ثبت کنند.
اما امتیــازات کتابخانههــای عمومی در همین
مورد خالصه نمیشود .سالها پیش و زمانی که

کتابخانه در نمایشگاه
مکث

در تب و تاب خواندن کتاب هــرروز به کتابخانه
عمومی شــهرمان مراجعه میکردم ،گاه به این
مشکل برمیخوردم که کتابی که در همان ایام به
بازار کتاب عرضه شده در کتابخانه شهر موجود
نیست .اما امروز واحد توسعه منابع کتابخانههای
عمومی با رصد روزانه و حتی ساعتی خود ،اکثر
ناشران کشور و عناوین منتشرشده آنها را از نظر
میگذراند و تنها کافی اســت که کتابی تازه به
بازار عرضه شــود .این واحد در سریعترین زمان
ممکن تعــداد قابل توجهی از کتــاب مذکور را
ســفارش داده و در کتابخانههای عمومی توزیع
میکند .هماکنون بســیاری از ناشــران کشور،
بهصورت ماهانه یا چندماه یکبار ،نامهای به همراه
یک لیست پیوست شــده از نهاد کتابخانههای
عمومی دریافت میکنند که در آن نامه ،تعدادی
از کتابهایآن ناشــر به تعداد باال درخواست
شده است.
روند کار هم به این صورت اســت که انتشارات
کتابهای مذکور را بهدســت نهاد کتابخانهها
میرســاند و آنها بعد از پرداخت مبلغ کتابها،
کتابها را در ســطح کتابخانههای کشور توزیع
میکنند .همین توزیع متوازن و همزمان سبب
شــده که امروز کتابخانه مرکزی پارکشهر در
تهران از حیث محتوا و منابع ،تفاوت چندانی با
کتابخان ه مرکزی شیراز و کتابخانه عمومی کاشان
تفاوتی با کتابخانه عمومی مالرد نداشته باشد.
به همه اینها این نکته را اضافه کنیم که کتابداران
کتابخانههای عمومی جای جای کشور بهصورت
مستقیم با دفتر مرکزی نهاد کتابخانهها در تهران
ارتباط دارنــد و اگر کتاب خاصــی در کتابخانه
شهرشان موجود نباشــد یا مراجعهکنندهای به

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 همافزایی و تعامل داشته باشند ،فضای
کتاب و کتابخوانی در کشور ما بهبود خواهد یافت و اتفاقهای بهتری سر راه کتابخوانها
و کتابها خواهد بود .در همین راستا ،نهاد کتابخانههای عمومی هم هر سال در نمایشگاه
کتاب تهران شرکت میکند .امسال غرفه نهاد کتابخانههای عمومی کشور در سیوسومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در ورودی  ۱۷شبستان ،راهروی شماره  ۵واقع شده
اســت .در این غرفه اتفاقهای جالبتوجهی بهصورت روزانه در جریان است .بخشی از
فعالیتهای دستاندرکاران نهاد کتابخانهها نظیر معرفی فعالیتهای کتابخانهها ،کارکرد
کتابخانهها و عضویت بهصورت 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،
سرگرمیهای متعددی توسط غرفهداران
نهاد کتابخانهها بهصــورت روزانه برای
بازدیدکنندگان آماده شــده و امکانات
مختلفی نیز ازجمله عضویت رایگان برای
کودکان و نوجوانان در این غرفه ســیار
وجود دارد.

کتابی نیاز داشــته باشــد ،این مورد را به بخش
تامین منابع گزارش میکنند 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 بهدنبــال کتابــی میگردند تــا بخوانند.
مراجعهکننــدگان از امکانــات جســتوجوی
کتابخانهها با کمک کتابداران استفاده میکردند
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 مهمتریــن وظیفه
کتابخانهها تامیــن منابع مطالعاتــی موردنیاز
مراجعهکنندگان اســت و این اتفــاق هماکنون
نیز در اکثر کتابخانههای کشــور به بهترین نحو
ممکن تحقق یافته اســت .اما آنچه در کنار این
امکان ،به بالندهتر شدن کتابخانهها کمک کرده،
خدماتی است که به کتابخانههای عمومی اضافه
شده و این خدمات روزبهروز نیز در حال افزایش
یافتن است.
تبدیل کتابخانهها به مراکز فرهنگی

برای یک کتابخانه عمومی ،در بهترین شــرایط
آن و با درنظر گرفتــن بهرهمندیاش از امکانات
پایتختنشینی یا هزار و یک امکان دیگر ،حداکثر

18خدمت تعریف شــده اســت .یعنی شما در
کتابخانه عمومی محله خــود در بهترین حالت
میتوانید از 18مورد از خدمات فرهنگی مرتبط با
حوزه کتاب بهرهمند شوید .اما ایدهپردازان نهاد
کتابخانههای عمومی در ســالهای گذشته به
طرحی به نام «کتابخانههای مرکزی» رسیدهاند
که خروجــی آن بســیار جامعتــر و کاملتر از
کتابخانههای عمومی اســت .این طراحان برای
هرکدام از این کتابخانهها ،بیش از 40خدمت را
تعریف کردهاند و هماکنون نیز در کشور ما ،تعداد
نسبتا مناسبی از این کتابخانهها وجود دارد.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که
اساسا خدماتی که از آنها یاد میشود چه امکانات
و مزایایی اســت؟ تمامی خدماتی که بهعنوان
خدمات کتابخانههــای عمومی یــا مرکزی از
آنها یاد میشود ،تالشی اســت برای تبدیل هر
کتابخانه به یک مرکز فرهنگــی .برای مثال در
کتابخانههای مرکزی بخشــی مختص کودک
وجود دارد که اتاق اسباببازی فقط یک قسمت
کوچک از آن اســت .در کنار ایــن بخش ،اتاقی
به نام «اتاق انتظار والدیــن» نیز وجود دارد .در
کتابخانههای مرکزی همچنین برای نوجوانان،
بخشی به نام «اتاق علم» با محوریت آزمایشهای
علمی اختصــاص دادهاند ،این بخش پر اســت
از چیزهایــی که توجه نوجــوان را بهخود جلب
میکند .برای سالمندان نیز بخش ویژهای تعبیه
شده است.
عالوه بر اینها ،بخشی موسوم به «تاالر محققان»
در این کتابخانهها 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.
بیستوهفتم و بیستوهشتم همین ماه ،همایشی
در شهر شیراز با محوریت خدمات کتابخانههای
عمومی برگزار خواهد شــد کــه موضوع اصلی
نشستها و ســمینارهای آن دقیقا همین موارد
است .در این همایش کارشناســان مختلفی از
بســیاری از کشــورهای جهان و ایران گردهم
میآیند تا بــرای بهبود کیفــی و کمی خدمات
کتابخانهها به بحث و تبادل نظر بپردازند .بسیاری
از استادان و هیأت علمی دانشگاههای ایران در
این همایش حضور دارند و قرار اســت خروجی
این برنامه نیز به ســرعت به شیوه عملیاتی وارد
کتابخانههای ایران و جهان شود.

راههای زیادی وجود دارد برای اینکه فرزندتان را تشــویق کنید
تا مطالعه با شــما را تجربه کند .زمان خواندن کتاب از کودکتان
درباره عکسهای کتاب و استنباط او از این عکسها بپرسید .از
او بخواهید تا داستان را برای شما دوباره بازگو کند و به فرزندتان
اجازه بدهید که بگوید بهنظر او در پایان داستان چه اتفاقی خواهد
افتاد .عکسهای کتابهای مصور جایگزین خوبی به جای کلمات
اســت و اجازه میدهد تا فرزندانتان از کلمات خودشــان برای
توضیح عکسهای این داستان استفاده کنند .والدین میتوانند
در کتابهای مصور به جای هر شــخصیتی با صداهای مختلف
صحبت کنند .اگر والدین بیش از یک فرزند دارند میتوانند هر یک
از بچهها اجرای یکی از نقشهای کتاب را بر عهده بگیرند .این کار
باعث میشود تا داستان با تمام جنبههای مثبتش در ذهن کودک
برای همیشه نقش ببندد.
 -4پس 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 میدهد .با این کار او را تشویق میکنید تا بتواند در جمع
به راحتی و با کلمات مختلف صحبت کند.
 -5به 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 کتابها جذاب
نیست .شاید آنها از نوع چاپ کلمات ،عکسهای کتاب یا طراحی
جلد کتاب خوششان نیاید و کتاب برایشان کسلکننده باشد.
باید به سلیقه کودک احترام گذاشت ،حتی اگر آن کتاب یکی از
شاهکارهای ادبی باشد.
کتابهایی که فرزندتان را مجذوب خود میکند 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 میکنید .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

نمايشگاه

میراث مکتوب با «تاریخ بیهق»
و «سلجوقنامه»
یوســومین نمایشگاه
مؤسسه پژوهشــی میراث مکتوب در س 
بینالمللی کتاب تهران آثاری را در زمینه تاریخ ،ادبیات ،نسخههای
خطی و ...در نمایشگاه کتاب عرضه کرده است.
تجدید چاپ «آثار احمدی» با عنوان فرعی تاریخ زندگانی پیامبر
اســام و ائمه اطهار(ع) تألیف احمد بن تاجالدین 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 قاضیزاده اردبیلی
(درگذشــته ۹۳۰ه.ق) از فتح مصر و شام بهدست سلطان سلیم
اول عثمانی با تصحیح و تحقیق طاهر بابایــی« ،ن ُز َههالقُلوب»
اثر حمداهلل مســتوفی قزوینی با مقدمه علی صفری آققلعه در
سیوسومین نمایشگاه کتاب ارائه شده است.
«حقوق ملل» نوشته فریدریش زالفلد با تصحیح و پژوهش محسن
نیکبین و دیباچهای از اســتاد محمدعلی موحد« ،بحیره (در
حکایتنویسی و عجایبنگاری)» (4جلد در3مجلد) اثر میر محمد
هاشم بیگ فزونی استرآبادی (ســده 11ق) با تصحیح مرتضی
موسوی و رضوان مساح« ،مرآت األدوار و مرقات األخبار (2ج)» اثر
محمد الری تصحیح :سیدجلیل ساغروانیان ،حافظ
مصلح ّ
الدین ّ
ابرو تصحیح میرهاشم محدث« ،جامع التواریخ 17جلدی» تالیف
رشیدالدین فضلاهلل همدانی (درگذشته 718ه .ق)« ،عهد ُحسام
(سفرنامه لرستان و خوزستان)» سال 1245قمری محمودمیرزا
قاجار به کوشش ایرج افشــار از دیگر کتابهای مرکز پژوهشی
میراث مکتوب است که در دسترس عالقهمندان قرار گرفته است.
مؤسســه پژوهشــی میراث مکتوب برای عالقهمنــدان به آثار
خود اقدام به چاپ براســاس سفارش در سیوسومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب کرده است .عالقهمندان با پر کردن فرم مربوط
میتوانند کتاب مورد عالقه خود را تهیه کنند .آثار خریداری شده
در ایام برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و تا پایان تیرماه
برای عالقهمندان و مشتریان ارســال خواهد شد .غرفه مؤسسه
پژوهشی میراث مکتوب در سالن شبستان ،راهروی  ،24شماره
16پذیرای خوانندگان است.

