
مهيب ترين توفان گردوغبار 
خاورميانه در راه ايران

بررسي  كارشناسي توفان هاي گردوغبار سال 1401 نشان مي دهد، 
 سدسازي تركیه در مسیر دجله و فرات، عراق و سوریه را 

به كانون های ریزگرد خاورمیانه تبدیل كرد

 پیام تسلیت برای 
درگذشت عالم 
واعظ درس آموز

 يك ميليون 
 مرگ كرونايی

روی دست آمريكا

بخشش 
 قاتل بی سواد

پيش از قصاص

پيشنهاد وام 
مسكن 700ميليونی 
روی ميز دولت رفت

  رهبرمعظم انقالب 
 در پیامی درگذشت 

حجت االسالم سیدعبداهلل 
فاطمی نیا را تسلیت گفتند

راز دلنشين بودن
سخنان آیت هللا فاطمی نيا

كرونا   بیش از جنگ های جهانی 
اول و دوم و جنگ های كره و ویتنام 

از آمریکایی ها كشته  گرفت

آموختن قرآن در زندان، مرد زنداني 
را از مجازات مرگ نجات داد

در حالی كه وزیر راه از ارائه پیشنهاد 
افزایش وام مسکن خبر داده ، نرخ 

بهره مؤثر وام مسکن 5 درصد 
افزایش یافته است
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یادداشت
عليرضا محمودی  ؛ دبیر گروه  ادب و هنر

هرسال كه سالم اردیبهشت به سال تازه هنوز به 
سالمت خرداد نرسیده، سرریزشدن سرسرا های 
مصلی از سرهای خم شده بر كتاب  ، زبان ناظران را 
به پرسیدن همه ساله این پرسش باز می كند كه اگر جمع مجموع اهل كتاب 
انبوه سالن ها و راهرو ها و پیشــخوان  غرفه های چشم انداز است، پس جامعه 
ایرانی كتاب باز است تا كتابخوان؟ گروه گروه عارف و عامی بست نشسته در 
صف تن زده بی انتهای بســتنی و برگر و بریانی  را تمثیل می  كنند كه كتاب 
بهانه بهین است برای گپ و گعده در عصر های بهاری كه خنکای بهار تهران 
بهانه های دل انگیزی برای سفر شــهری به حوالی عباس آباد. آنها شمارگان 
زمین خورده و برنخاسته در شناســنامه های همان چنبر های چیده شده در 
قفسه های شلوغ را شاهد می گیرند و بی رودربایستی عدد را با آخرین محصول 
سرشماری نفوس و مسکن نسبت می  كنند و آخرش بفرما می زنند كه دلتان 
غنج نرود برای حساب كتاب های نمایشگاهی و قال و غوغا های اینستاگرامی، 
سرو ته این همه بروبیا و بشین و پاشو خیلی به خیال پرفروشی نمی رسد كه 

به سودای 300نسخه هم نخواهد رسید.
غرزنان و گالیه گران همیشــه بازار كتاب این روز ها كشــکول پرتری دارند. 
چانه شان گرم گرانی و چنته شان شلوغ از برچسب بهای روغن و برنج و گوشت 
است. جمعیت جاری را نشــان می دهند و پرده می زنند كه نقل امروز دیگر 
نقل هر ساله نیست. این روزها اگر دســت به جیب برود برای كف هرم مازلو 
است تا ســقف آرزو  های بزرگ. طعنه را مثل تیغ روانه می كنند كه جمعیت 
ایستاده در صف های خوراكی های چرب حیاط نمایشــگاه این روز ها اگر به 
نمایشــگاه می روند برای یادآوری كتاب نایستاده كه برای فراموشی حساب 

به صف شده اند.
بعد از شناسنامه كتاب و صف كباب، دست روی پشت جلد می گذارند كه كاغذ 
اگر در تلوتلوی گرانی از طال جلو نزده باشد، عقب نمانده. جوهر تا جان دارد 
باال كشیده و چاپ تا توانسته چاپیده و مولف هرچقدر موقر و ناشر هرچقدر 
مهجور، قیمت تمام شده تعارف كه ندارد. باید باالخره بصرفد كه چرخ صنعت 
نشر بچرخد. این قصه كه فقط دود چراغ و سوز فراغ  نیست. كار است و كارگر 
دارد. این چرخه باید از مصحح تا صحاف، از چســب زن تا تازن و از برشکار تا 
شومیزكار نانی سر سفره ببرند. صفر های پشت جلد آن قدر ها متورم شده كه 

دیگر از عنوان زودتر خوانده می شوند.
اگر بست نشسته بازار كتاب و دربسته صنعت نشر فارسی باشیم، نباید بید این 
باد ها بشویم كه لرزیدن و لهیدن كار آنهایی است كه دست شان به كتاب فقط 
به له له مدرک خورده تا لذت ادراک. بازار كتاب ایران، دیگر راسته صفی علیشاه 
و دكه های الله زار نیست. آنچه در بازار كتاب ایران بیش از رود این گرانی ها و 
رودخانه گران جانی ها جاری شده بود، توفان تخصص است. كتاب های خاص و 
خوانندگان مخصوص، عناوین فراوان و شمارگان محدود. ناشرانی كه جوی ها 
تازه جاری كردند و جوانان جویا را پای جریان ها كشاندند، برنده شدند وگرنه 

كتاب سازی  و كتاب بازی و كتاب خواری سال هاست كه ورافتاده است.
 امروز فقــط در بازار هــای كوچک كتاب های پرشــمار را می تــوان یافت. 
چراكه جویندگان جواهر آگاه تر از همیشــه پرسان پرســان پای به سالن ها 
می گذارند. جمعیت كتابخوان امــروز ایران، كمتر كتاب نمی خوانند، 
بیشــتر دنبال كتاب می گردند. صنعت نشــر فارســی باید مثل هر 
صنعت دیگری برای دوران ســختی كه یک ســویش گرانی و یک 
سویش كتابخوان پرسشگر است، دستپخت مناسبی فراهم كند. بازار 
 كتاب را از شــفق پیش رو دنبال كنیم نه از فلق پشت سر. خردمندان ناامید

 نمی شوند.

حساب بازار کتاب
سفر اخير انريکه مورا، معاون سياست خارجی اتحاديه اروپا به تهران 
اميدهای تازه ای برای بن بست گشايی از مذاکرات هسته ای ميان ايران 
و 1+4 به وجود آورده است؛ سفری که با ارائه »ابتکارات خاص« از سوی 
ايران همراه بوده و به نظر می رسد درصورت پاسخ مثبت آمريکا، همه 
طرف ها آماده بازگشت به وين هستند. به گزارش همشهری، در چنين 
شرايطی، عالوه بر طرف های اروپايی که روند تحوالت را »مثبت« 
و »راهگشا« ارزيابی می کنند، روس ها نيز بر آماده بودن شرايط 

برای احيای توافق هسته ای سال2015 خبر می دهند...

سخنگوی وزارت امورخارجه:
گره گشايی از مذاکرات با »ابتکارات خاص« 
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ترافيک ســنگين ديروز در خيابان سئول باعث شد 
خبرنگاران با تأخير زيادی به نشست خبری وسلين 
وويوويچ، ســرمربی تيم ملی هندبال برسند اما 
همين موضوع دليلی شد تا او از خط قرمزش بگويد؛ 
سروقت بودن. برای وسلين که از مونته نگرو به ايران 
آمده،شلوغی تهران عجيب است: »هر روز 40دقيقه 
طول می کشد که از هتل المپيک تا سر تمرين برسم 

اما ديروز يک ساعت و 40دقيقه طول کشيد!«...

ششمین سالگرد شهادت مرد شماره یک خلیج فارس
درياداری که آمريکا را به زانو درآورد

گفت و گو با وسلین وویوویچ، سرمربی تیم ملی هندبال
به ايران آمده ام  تا کارم ديده شود 
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چند روزی به نمايشگاه کتاب مانده بود که ياسر احمدوند، معاون 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، به مؤسسه همشهری 
آمد و فرصت شد که با او درباره موضوعات مختلف حوزه کاری اش 
به گفت و گو بنشــينيم. عمده فعاليت ها و مأموريت های 
معاونت فرهنگی در حيطه کتاب و نشــر است و طبيعتا 
ســؤاالت ما از احمدوند حول همين موضوعات بود. 
احمدوند مدرک دکترای عرفان و تصوف اسالمی از 

دانشگاه اديان و مذاهب قم دارد ...

گفت وگو با یاسر احمدوند درباره نمایشگاه كتاب، ممیزی و...
فروش کتاب خواسته ناشران بود

با آن همه هيبت و جذبه اش چه دلی می برد از خليج فارس؛ 
عروس هميشه زيبای ايران زمين. سردار شهيد محمد 
ناظری؛ مردی که ايران تا پابرجاست به وجودش افتخار 
می کند. دالوری که پاسدار حريم آبی ايران بود و برای 

حفظ آن از جان مايه گذاشت. حماسه آفرينی های 
او اگر بازگو شود کتاب قطوری می خواهد. دريادار 
روزهای دفاع مقدس عالوه بر طراحی جنگ، 

تاکتيک های نظامی هم آموزش می داد...

ویژه های  امروز
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

ایمن سازی ۹۰۰ محل حادثه خیز تهران
سیدحسین حســینی نژاد، مدیرکل مهندسی ایمنی 
و ترافیــک شــهرداری تهــران بــا بیــان اینکــه ۹۰۰محل 
حادثه خیز و پرخطر محورهای درون شهری شناسایی و 
برای ایمن سازی به شهرداری مناطق معرفی  شده اند، 
گفت: یکی از بزرگراه ها که تصادفات منجر به مرگ در 

آن زیاد است، بزرگراه امام رضاست ...

طرحی برای روشن کردن ماه 
آزمایشــگاه ملــی ســاندیا بــرای روشــن نگه داشــتن 
چراغ های پایــگاه ماه پــروژه آرتمیس ناســا، در حال 
توســعه ریزشــبکه های الکتریکــی بــرای مدیریــت 
توزیع برق از رآکتورهای کوچک هسته ای این پایگاه 
 بــه تاسیســات مختلــف بــرای زندگــی و پشــتیبانی 

است.

بیت کوین آینده ای ندارد
بنیانگذار و مدیرعامل صرافی دیجیتال FTX  دوشنبه 
گفــت کــه بیت کویــن به عنــوان یــک شــبکه پرداخت 
آینــده ای نــدارد و از ارز دیجیتــال به دلیــل ناکارآمدی و 
هزینه های زیســت محیطی بــاالی آن انتقاد کــرد. در 
گزارش این روزنامه آمده است: »شبکه بیت کوین یک 

شبکه پرداخت یا یک شبکه مقیاس پذیر نیست.«

با این روش دیرتر پیر می شوید
تغییــر برخــی عــادات غذایــی می توانــد بــه کاهــش 
چربی شکم و ســرعت روند پیری کمک کند. در این 
مطلب ۷ توصیه ساده تغذیه ای آورده شده است که 
می تواند در این زمینه راهگشا باشد. سعی کنید این 
 تغییرات ساده را در تغذیه و سبک زندگی خود ایجاد 

کنید.

دهکده چوبی گیالن کجاست؟
امامزاده ابراهیم جزو جاذبه های گردشگری و زیارتی 
در اســتان گیالن اســت کــه خانه هــای چوبــی و رنگی 
آن منحصــر بــه فــرد اســت. ایــن روســتای زیارتــی در 
۲۴کیلومتری جنوب شرقی شهر شفت و ۵۲کیلومتری 
شــهر رشــت قرار دارد. فصول بهار و تابستان بهترین 

زمان برای رفتن به امامزاده ابراهیم است.

شهری

دانش

دانش

زندگی

گردشگری

 فروش قلب
دروغ بزرگ
  شایعه گسترده فروش برخی اعضای بدن در فضای 

مجازی صحت ندارد
  نایب رئیس هیات مدیره انجمن اهدای عضو:

تنها عضوي كه مي توان از فرد زنده دریافت كرد، »كلیه« 
و بخشي از »كبد« است

 خودروهای ارزان 
در راه است؟

سرپرست دفتر صنایع خودروي وزارت صنعت:  عرضه خودروهاي 
اقتصادي كه بتواند جایگزین پراید شود افزایش مي یابد
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داده نما
كامران بارنجی / گرافیک: علیرضا بهرامی

يکی از نادرترين پرنده های ايران در خطر 
انقراض قرار دارد. ميش مرغ ها چه ويژگی هايی 

دارند و در کدام مناطق ايران زندگی می کنند؟

جمعیت در ایران
در آخرین سرشماری، آمار میش مرغ ها  به ۳0 بال رسیده 
و به همین دلیل در زمره حیوانات در معرض خطر انقراض 

ایران قرار گرفته است.

جمعیت در جهان
جمعیت جهانی این پرنده حدود ۵0هزار بال تخمین زده 
می شود که بیشترین آنها در کشورهای اسپانیا و پرتغال 
شناسایی شده است.

زیستگاه
ایــن پرنــده در دشــت های وســیع بی درخــت، زمین هــای 
اســتپی و کشــتزارهای مســطح پهنــاور ماننــد مزرعه های 

گندم، نخود، یونجه و... زندگی می کند.

زیستگاه در ایران
میش مرغ را هم اکنون می توان در دشت »سوتاو« 
بوکان واقع در آذربایجان غربی مشاهده کرد که 
مهم ترین زیستگاه این پرنده در کشور است.

ویژگی های خاص
  پاهای قوی و بلند که به 3انگشت ختم می شود.

   بسیار زود رَم و محتاط است .
   اغلب در مقابل خطر می دود یا مخفی می شود.

  میش مرغ بزرگ ترین پرنده قادر به پرواز در جهان است.

طول عمر
1۵تا ۲۰سال 

تغذیه
 حشرات، قورباغه 

و سوسمار 

گونه
از خانواده هوبره ایان

ویژگی ها
  وزنی بیش از 15كیلوگرم

  طول بدن این پرنده 75تا 120سانتی متر
  فاصله نوک بال ها از 2طرف به 260سانتی متر

  قهوه ای متمایل به خاكستری، سینه سفید و گردنی بلند
وزن نرها تا 50درصد از ماده ها بیشتر و گردن نرها از ماده ها كلفت تر  است.

 )IuCN( ت حفاظتیدر لیست سرخ
وضعی

خطر انقراض کامل در 
کمین بزرگ ترین پرنده 

قادر به پرواز جهان

 33۰4وام
  نوسازی  پرداخت 
شده است.

 27۹6تاکسی
  برای شماره گذاری 
معرفی شده اند.

217 وام
 ضروری به رانندگان  
اعطا شد.

تاکسی ها در مسیر نوسازی
 تشریح  اقدامات 200روزه  
سازمان تاكسیرانی

575۰کارنامه
 جدید تاکسیرانان 
صادر شد.

 3643۰ کارنامه
 تاکسیرانان 
 تمدید شد.

 27۹6تاکسی
 تبدیل به احسن 
شده اند.
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خوش شانسی 
تیم خسته

بازنده دو نبش

جشن قهرمانی استقالل برخالف نساجی، 
بدون حضور تماشاگران برگزار می شود

تردیدی نیســت که برگزاری جشن قهرمانی 
با حضور تماشاگران شــیرینی دیگری دارد و 
قابل مقایسه با باال بردن جام در ورزشگاه خالی 
نیست. استقاللی ها هم خیلی دوست داشتند 
بعد از ایــن همه ســال دوری از موفقیت، حاال 
که قهرمانی لیگ برتر شــده اند جشن مفصلی 
با حضور هواداران خود برگزار کنند، اما سازمان 
لیگ اعالم کرد تمامی بازی ها تا پایان فصل بدون 
حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. طبیعتا این 
موضوع شامل بازی پنجشنبه شب استقالل و 
آلومینیوم اراک هم می شود و جشن قهرمانی 
آبی ها در ورزشــگاه خالی برگزار خواهد شــد. 
امسال تعدادی از مسابقات با حضور تماشاگران 
انجام شد، اما حاال به هر دلیلی نظر سازمان لیگ 

تغییر کرده است.
خوش شــانس بزرگ این 3 ســال اما نساجی 
مازندران بــود؛ تیمی که با قهرمانــی در جام 
حذفی، نخســتین افتخار بزرگ شهر خسته را 
به دست آورد و آنقدر خوش اقبال بود که جشن 
قهرمانی همین جام، در ورزشــگاه آزادی و با 
حضور پرشــور هواداران برگزار شد. در 3 سال 
گذشته و بعد از شــیوع ویروس کرونا، این تنها 
جشن »تماشاگر دار« فوتبال ایران بوده و سایر 
تیم ها در ورزشگاه خالی جام را باالی سر برده اند. 
قبل از کرونا هم آخرین جشن قهرمانی در حضور 
هواداران، به فتح جام حذفی توسط پرسپولیس 
در فصل هجدهم مربوط می شــود؛ جایی که 
برانکو ایوانکوویچ در آخریــن تجربه اش روی 
نیمکت پرسپولیس، با پیروزی بر داماش گیالن 
این تیم را در ورزشگاه غدیر اهواز قهرمان جام 

حذفی کرد و رفت.

رامین رضاییان به تیم ملی نرسید، 
طلسمش هم پابرجا ماند

پرسپولیس در تکرار عنوان قهرمانی ناکام بوده 
و طبیعی اســت که این شکســت متوجه همه 
اعضای باشگاه باشد. با این حال برای بعضی ها، 
ناکامی مورد نظر دو نبش و موکد بوده اســت. 
از آن جمله باید به رامین رضاییان اشــاره کرد؛ 
مدافع راست سرشناسی که بین 2نیم فصل ضمن 
فسخ قراردادش با الدوحیل قطر به پرسپولیس 
پیوست تا شریک شادی های بهترین نسل این 
تیم باشد، اما حضورش با قهرمانی زودرس رقیب 

سنتی همراه شد! 
رامین رضاییان یک طلسم عجیب در پرسپولیس 
دارد که گویا قسمت نیست بشکند. با اینکه در 
ذهن بســیاری از هواداران، او به عنوان یکی از 
عناصر دیرپا و کلیدی سرخپوشــان جا افتاده، 
اما حقیقت آن اســت که رضاییــان حتی یک 
عکس هم با انبــوه جام های درو شــده در این 
سالیان نداشته اســت. بهترین دوران رامین در 
پرسپولیس، مقارن با بهترین فصل پرسپولیس 
برانکو بود؛ لیگ پانزدهم که این تیم با وجود همه 
شایستگی هایش موفق به کسب عنوان قهرمانی 
نشد. ابتدای لیگ شانزدهم رضاییان آن داستان 
غریب کوچ به ترکیه را پیش آورد و حســابی به 
باشــگاه ضرر زد، مخصوصا که مهدی طارمی 
را هم با خودش برده بود. او بعــد از چند هفته 
برگشت، برانکو پس از مدت  ها با اکراه بازی اش 
داد و پس از نخســتین خطا، دوباره عذرش را 
خواست. مربی کروات حتی اجازه نداد رضاییان 
در جشن قهرمانی سرخ ها حاضر شود. حاال هم 
که بازگشت رضاییان با قطع نوار قهرمانی های 

سرخپوشان همراه شده است.
دیگر هدف رضاییان از بازگشت به پرسپولیس 
اما تحت تأثیــر قرار دادن دراگان اســکوچیچ و 
آزمودن بختش برای بازگشت به تیم ملی در سال 
جام جهانی بود. اینکه رامین در این مدت خوب 
بازی کرده یا نه، یک بحث دیگر است. خیلی ها 
عقیده دارند او در فاز هجومی بازیکن مؤثری بود 
و سانترهای خطرناک و پاس گل های خوبش هم 
این مسئله را تأیید می کند، اما مشکالت دفاعی 
او پابرجا باقی مانده؛ همان نکته ای که اسکوچیچ 
هم قبال گفته بود. هر چه هســت با این سطح 
کیفی و مخصوصا با توجه به اینکه پرسپولیس 
هم قهرمان نشده، بعید است فشاری روی مربی 
کروات برای بازگرداندن این بازیکن به تیم ملی 

وجود داشته باشد.

چهره روز
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اگر جرارد لیز نخورد
با توقف سیتی، امید لیورپول برای قهرمانی 
لیگ برتر افزایش یافت. چشم امید لیورپول 

برای قهرمانی لیگ برتر به اسطوره سابق است

20

با صحبت های جدید ستاره فرانسوی 
پاریسی ها، انتقال این مهاجم به 

رئال مادرید بیش از پیش قطعی شد

پیراهن سفید توی صورت امباپه
آمده ام  تا کارم دیده شود 

وسلین، سرمربی تیم ملی هندبال اطمینان 
دارد به زودی قرارداد 10ما هه اش با فدراسیون 
هندبال ایران برای چند سال تمدید خواهد شد 19

19

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

ساوتهمپتون

لیورپول
23:15

لیگ برتر انگلیس

سپاهان

صنعت نفت

فجر 

نساجی

شهرخودرو

مس

ذوب آهن

هوادار

19:30

21:00

21:30

20:00

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
لیگ برتر ایران - هفته 28

پیکان

استقالل

فوالد

آلومینیوم

20:00

21:15

تراکتور

گل گهر

پرسپولیس

نفت م.س

19:00

20:00

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

برنامه بازی

خطر سقوط به دره
روند نتایج  یحیی گل محمدی در 

پرسپولیس  با یک سراشیبی بسیار تند
از موفقیت به ناکامی رسیده .در انتهای 

این سراشیبی چه اتفاقی در انتظار است؟

ح|
صال

ی 
جتب

س|م
  عک

   

سوژه روز

یحیی نه
دستیارها عوض شوند

با وجود نتايج اخير پرسپوليس، مديران باشگاه قصد اخراج يحيی را ندارند

 اما از او خواسته اند کادر دستيارانش را تقويت کند
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گره گشایی ایران از مذاکرات با »ابتکارات خاص« 
  سخنگوی وزارت امورخارجه: مذاکرات مورا در تهران »بسیار جدی«، »معطوف به نتیجه«

 و »همراه با ابتکارات خاص از سوی ایران« بوده است

محسنی اژه ای: عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور رو به تزاید است
باید از فضای آماده مجلس یازدهم برای کوتاه کردن فرایند دادرسی و کاستن از عناوین مجرمانه استفاده کنیم

رئیس قوه قضاییه در جلسه دوشنبه شورای  عالی 

قضایی
قضایی از تعدد عناوین مجرمانه در مجموعه قوانین 
و نظام قضایی کشــور انتقاد کــرد. »کوتاه کردن 
فرایند دادرسی« و »کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه« 2 
دستور مشخصی بود که غالمحسین محســنی  اژه ای در جریان 
نشست دوشــنبه، مشــخصا به معاون راهبردی و معاون حقوقی 
دســتگاه قضا صادر کرد و به آنها یادآور شد اکنون که نمایندگان 
مجلس با فضای ایجاد شده برای آنها و بازدیدهای شان از مراکز و 
مراجع قضایی با صعوبت و سختی کار همکاران قضایی آشنا شده اند، 
بهترین فرصت برای پیشــبرد اموری نظیر»کوتــاه کردن فرایند 
دادرسی« و »کاســتن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه« است. 
رئیس قوه قضاییه افزود: چنانچه زمان مسئولیت نمایندگان مجلس 
یازدهم به پایان برسد و مجلس بعدی مستقر شود، فقط یک سال 
زمان نیاز اســت که اذهان اعضای مجلس جدیــد را بر ضرورت 
عملیاتی شدن موضوعاتی نظیر»کوتاه کردن فرایند دادرسی« و 

»کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه« جلب کنیم.
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی  اژه ای این موضوع 
را نیز گوشــزد کرد که در پیشــبرد 2مقوله »کوتاه کردن فرایند 
دادرسی« و »کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه« تحول الزم 
محقق نشده است. رئیس قوه قضاییه مشخصا درخصوص »عناوین 
متعدد و کثیر مجرمانه« گفت: عناویــن مجرمانه در نظام قضایی 
کشور زیاد و رو به تزاید است و با این ِعده و ُعده و امکانات رسیدگی 
به این میزان عناوین مجرمانه با مشــکالت همراه خواهد بود؛ لذا 

پرهیز از جرم انگاری و کاهش عناوین مجرمانه در 
کشــور یکی از مولفه های اصلی در راستای ایجاد 
تحول در دستگاه قضاست و ضرورت دارد در این 
مورد اقدام عاجل صورت گیرد چرا که تاکنون در 

این عرصه، تحول رخ نداده است.
محسنی اژه ای در ادامه نشست شورای  عالی قوه 
قضاییه به موضوع ضرورت برخــورد محترمانه با 
خانواده زندانیان و محکومان اشــاره کرد و گفت: 
حتی اگر فردی به واسطه ارتکاب جرمی مستحق 
مجازات سنگین نیز باشد باید با خانواده او برخورد 
محترمانه و مناسب داشــت و باید میان این فرد 

مجرم و خانواده اش تمیز قائل شد؛ لذا مسئوالن ذیربط در دستگاه 
قضایی به این مهم توجه جدی داشــته باشند. رئیس قوه قضاییه 
همچنین خطاب به قضات و مسئوالن ذیربط در مراجع مختلف 
قضایی تأکید کرد که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت نظر و 
انطباق با موازین قانونی را اعمال کننــد و امور را به گونه ای پیش 
ببرند که احکام و قرارهای صادره از ناحیه آنها بدون نقص باشد و 

در مراجع باالتر قضایی با کمترین میزان نقض همراه شود.
»تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم یا متهمان«؛ 
این تذکر دیگری بود که قاضی القضات خطاب به مسئوالن ذیربط 
قضایی صادر کرد و آنها را از احضار و بازداشــت متهم یا متهمان 
قبل از تحصیل دلیل و به صرف وجود یک گزارش برحذر داشت؛ 
وی البته برخی مسائل خاص امنیتی را از این مقوله مستثنی کرد. 

رئیس قوه قضاییه همچنین در موارد وجود شاکی 
خصوصی نیز به مســئوالن ذیربــط قضایی تذکر 
داد که اگرچه تظلم خواهی حق همگان است، اما 
چگونگی رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر 
ما نیاز دارد؛ لذا در بادی امر مســتندات و ادله فرد 
شاکی را مطالبه کنید؛ چه بسا با این کار فرد شاکی 
به سبب فقدان ادله، از شکایت خود صرف نظر کند.

حمایت از تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی
محســنی اژه ای در ادامه نشست شــورای  عالی 
قوه قضاییه به تبیین و تشــریح مقوله اصالحات 
اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی سازی و پیشبرد طرح های 
اصالح گرایانه در حوزه اقتصاد به نفع معیشــت مردم پرداخت و 
با برشمردن مواردی نظیر اصالح ســاختار بودجه، کنترل تورم 
و نقدینگی، ارتقای عدالت اجتماعی و ســاماندهی مقوالت ارزی 
که تمامی صاحب نظــران و نخبگان حوزه اقتصــاد و حکمرانی 
متفق القول بر تحقق و اجرای آنها تأکید دارند، مشخصا به موضوع 
اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز 
ترجیحی اشاره کرد. او از تالش شبانه روزی دولتمردان در راستای 
پیشبرد اصالحات اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی به عمل 
آورد و تأکید کرد که قوه قضاییه تمام قــد و همه جانبه در اجرا و 
پیشــبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت 

خواهد کرد. 
رئیس قوه قضاییه همچنین به افرادی که قصد برهم زدن آرامش 
روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشــدار داد که با آنها مطابق 
قانون برخورد بازدارنده خواهد شــد. قاضی القضــات افزود: همه 
دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی و ازجمله قوه قضاییه باید در 
راستای کمک به پیشبرد اصالحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، 
تمام تدابیر الزم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به موازات 

اجرا و عملیاتی سازی این طرح بر هم نخورد. 

ســفر اخیر انریکه مــورا، معاون 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا 
به تهــران امیدهای تــازه ای برای 
بن بست گشــایی از مذاکــرات 
هســته ای میان ایران و 1+4 به وجود آورده اســت؛ 
ســفری که با ارائه »ابتکارات خاص« از سوی ایران 
همراه بوده و به نظر می رسد درصورت پاسخ مثبت 
آمریکا، همه طرف ها آماده بازگشت به وین هستند.

به گزارش همشــهری، در چنین شرایطی، عالوه بر 
طرف های اروپایی که روند تحــوالت را »مثبت« و 
»راهگشا« ارزیابی می کنند، روس ها نیز بر آماده بودن 
شرایط برای احیای توافق هسته ای سال2015 خبر 
می دهند. بر همین اســاس هم بود که در روزهای 
اخیر معاون وزیر امورخارجه روسیه تأکید کرد که 
متن احیای توافق هســته ای تقریبا آماده شده  و در 
شرایط کنونی تنها اتخاذ تصمیم های سیاسی باقی 
مانده اســت. موضع گیری های اخیر نشان می دهد 
همه طرف  های حاضر در گفت وگوهای هســته ای 
در آستانه دستیابی به راه حل های مورد توافق برای 
احیای توافق هسته ای سال2015 هستند و اکنون 
زمان برای تصمیم گیری سیاســی واشــنگتن فرا 
رسیده است، چراکه بررسی تحوالت به وقوع پیوسته 
در روزهای اخیر نشــان می دهد در شرایط کنونی 
اروپایی ها مصمم تر از گذشته به دنبال دستیابی به 

توافق در مذاکرات وین هستند.

رایزنی های برجامی در اردوگاه غرب
ازســوی دیگر رایزنی هــا در اردوگاه غرب پیرامون 
گفت وگوهای هســته ای بــا جمهوری اســالمی 
ایــران نیز در جریان اســت؛ موضوعــی که برخی 
کارشناســان معتقدند اروپایی ها در شرایط کنونی 
درحال وارد آوردن فشار بیشتری به واشنگتن برای 
اتخاذ تصمیم های مناســب در مسیر احیای توافق 

هسته ای 2015 هستند.
در این میان وزارت امورخارجه آمریکا نیز در بیانیه ای 
از دیدار و گفت وگوی وزیر امورخارجه این کشور با 
همتایان اروپایی خود درباره برجام و مذاکرات احیای 
آن خبر داد. در این بیانیه ضمن اشاره به دیدار آنتونی 

بلینکن با ژان ایو لودریان، همتای فرانسوی اش در 
فرانسه، آمده است: آنها درباره تالش  ها برای دستیابی 
به بازگشتی دوجانبه با ایران به اجرای کامل توافق 

هسته ای با ایران صحبت کردند.
وزارت امورخارجه آمریکا همچنین در بیانیه دیگری 
از دیدار بلینکن با آنالنا بِربــوک و لیز تراس، وزرای 
امورخارجه آلمان و انگلیــس و همچنین با فیلیپ 
اِرا، مدیرکل امورسیاسی و امنیتی فرانسه خبر داده 
و تصریح کرده که در این دیدارهــا طرفین درباره 
مذاکرات ادامه دار با ایران و تالش ها برای رســیدن 

به توافقی برسر بازگشــتی دوجانبه به اجرای کامل 
برجام گفت وگو کرده اند.

مذاکرات؛ چند قدم جلوتر 
درچنیــن شــرایطی واکنش ایــران بــه آخرین 
وضعیت تحوالت برجامی نیز از آمادگی ایران برای 
بازگشــت به وین حکایت دارد. برهمین اساس هم 
بود که ســخنگوی وزارت امورخارجه کشــورمان 
در نشســت خبری دیروز خود مذاکــرات مورا در 
تهران را »بســیار جدی«، »معطــوف به نتیجه« و 

»همراه با ابتکارات خاص از سوی ایران« ارزیابی و 
تأکید کرد که با توجه به راه حل های پیشنهاد شده 
ازسوی کشورمان، درصورت پاســخ آمریکا، ایران 
آماده بازگشت به وین است. ســعید خطیب  زاده با 
اشــاره به چند دور گفت وگوی طوالنی مورا و علی 
باقری کنی در تهران، تأکید کرد جمهوری اسالمی 
ایران پیشــنهادهایی را ارائه کرده  و قرار شده است 
که طرف آمریکایی ها در این زمینه پاســخ بدهد؛ 
»در ایــن صورت مــا می توانیــم در موقعیتی قرار 
بگیریم که همه طرف ها به وین بازگردند. اگر امروز 
آمریکا تصمیم سیاسی خود را اعالم کند، که ما هنوز 
دریافت نکرده ایم، می توانیم گام مهمی در پیشرفت 
مذاکرات برداریــم.« وی همچنین بــا بیان اینکه 
مذاکرات هسته ای همواره با ابتکارهای خاص ایران 
همراه بوده است، افزود: ایران از آغاز مذاکرات جدید 
چندبار این خالقیت ها را به کار بــرد تا کم کاری ها 
و عدم تصمیم گیری سیاسی طرف مقابل را مرتفع 
کند، اما متأسفانه تا امروز مذاکرات در انتظار تصمیم 
سیاسی واشنگتن است. خطیب زاده ادامه داد: بعضا 
صحبت هایی ازسوی واشنگتن شنیده می شود که 
بازی نخ نمای »مقصرنمایــی« را با جمالت تکراری 
ادامه می دهند و خسته هم نمی شوند. همه واقعیت 
موضوع را می دانند، آنچه ایران خواسته تنها حقوق 
خودش است و چیزی بیشتر از حقوقش نخواسته و 
بیشتر از آنچه در برجام و قطعنامه22۳1 تعهد داده 
شده، نخواسته اســت. اصطالح »فرابرجامی« که 
بعضا می شــنوید، از روز اول مذاکرات هرجایی که 
نخواستند توافق کنند، یک برچسب فرابرجامی به 

آن زدند که به تعهدات شان عمل نکنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با بیان اینکه 
آنچه امروز در دسترس است »چند قدم جلوتر از قبل 
از سفر مورا« ارزیابی می شــود، گفت: فکر می کنم 
واشــنگتن می داند باید چه کار کند کــه توافق در 
دسترس تر از آن چیزی که امروز هست، قرار گیرد. 
در مسیر درســتی حرکت شــده و ابتکارات خوبی 
هم روی میز اســت. فکر می کنیم اگر یک تصمیم 
سیاسی در واشنگتن گرفته شود، می توانیم پرونده 

این مذاکرات را ببندیم. 

سیاست 
خارجی

آخرین مواضع دستگاه دیپلماسی کشور
نشست خبری دیروز سخنگوی وزارت امورخارجه عالوه بر تشریح آخرین وضعیت گفت وگوهای هسته ای 

میان  ایران و 1+4، حاوی محورهای مهم دیگری هم بود که در ادامه می خوانید:
   رئیس جمهور عازم سفر به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس است. برنامه های منطقه  ای آقای رئیسی 
با قوت درحال پیگیری است. هم سفر امیر قطر و هم سفر قبلی ایشان در اسفند ماه به دوحه و هم سفر به 

یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس حاکی از اهمیتی است که برای روابط با همسایگان قائلیم.
   درباره حقابه هیرمند باید اشاره کرد که با برخی کشورها، مانند افغانستان، دارای معاهده های الزم االجرا 
هستیم. ما با دولت ها یا با هیأت های حاکمیتی و رژیم های کوتاه مدت یا بلندمدت و با ساختارهای سیاسی 
دولتی معاهده نمی بندیم، بلکه حاکمیت ها با هم توافق می کنند  یا معاهدات دوجانبه را امضا می کنند. در 
سال1۳۵1 معاهده الزم االجرایی بین ایران و افغانستان امضا شد و این معاهده بند داوری و قسمت های 

الزم االجرا برای هر کسی که در افغانستان حاکمیت و قدرت سیاسی را به دست می گیرد، دارد.
   نقش روسیه در مذاکرات وین ســازنده و مثبت بود. من درباره توییت های پراکنده افراد صحبت 
نمی کنم. صدایی که ما می شنویم، صدایی است که در مالقات الوروف و امیرعبداللهیان همه شنیدند و 
هم الوروف پشت تریبون اعالم کرد که اگر امروز توافق شود روسیه هیچ مشکلی ندارد و موضع رسمی 

دولت روسیه را گفت.
   متأســفانه یک دیپلمات جمهوری اســالمی ایران با نقض بدیهی تریــن مصونیت ها و برخالف 
کنوانســیون1۹۶1 وین برخالف مقررات و معاهدات بین المللی با نقض آشکار مصونیت ها و حقوق این 
دیپلمات، توسط دولت آلمان و دولت بلژیک دستگیر شده است. کل فرایند غیرقانونی بوده و ایشان در 

شرایط نامناسبی نگهداری شده و منتقل و حقوقش نادیده گرفته شده است.
   گزارشگر ویژه سازمان ملل که برای بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه به تهران آمده، تا فردا که 
در ایران است و مالقات هایش را انجام می دهد. از ۲۰14 که گزارشگر ویژه با حمایت قاطع ایران برای ایجاد 
چنین گزارشگری همراه بود، تالش کردیم همواره کمک کنیم که گزارش های حقیقی از نتایج تأسف بار 

اقدامات قهرآمیز علیه کشورها منتشر شود.
   »احمدرضا جاللی« ۳سال قبل دستگیر شده و حکم امنیتی دارد و جاسوسی کرده و همکاری نزدیک با 
موساد دارد و از طریق یکی از کشورهای اروپایی بر ضد امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران کار کرده و باعث 
خسارات جانی علیه دانشمندان ما شده است. حکم جاللی قطعی است. درخواست داده اند اجرای حکم در 

زمان دیگری انجام شود که در حال بررسی است. قوه قضاییه این کار را پیگیری می کند.
   درباره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ترکیه درباره سدسازی و ریزگردها و اینکه ادعاهای ایران 
درباره ریزگردها به خاطر سدسازی ها مبنای علمی ندارد، باید گفت که ما علم را به دانشمندان بسپریم و 
کمک کنیم به همدیگر که مشکالت زیست محیطی و مشترک را حل کنیم. استقبال ترکیه را به فال نیک 
می گیریم. باید تالش کنیم قدم اجرایی برای منطقه درست کرده و مشترکا مشکل آب، محیط زیستی و 

ریزگردها را مرتفع کنیم.

مکث

پیام تسلیت رهبرمعظم انقالب در 
پی درگذشت عالم واعظ درس آموز

 رهبرمعظم انقالب در پیامی درگذشت عالم واعظ درس آموز، 
جناب حجت االســالم آقای حاج ســیدعبداهلل فاطمی نیا 

رضوان اهلل علیه را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن 

پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشت عالم واعظ درس آموز، جناب حجت االسالم آقای 
حاج ســیدعبداهلل فاطمی نیا رضوان اهلل علیــه را به خاندان 
گرامی و همه  صاحبان عزا و ارادتمندان و مستفیدان ایشان 
تسلیت عرض می کنم. اطالعات گسترده و بیان جذاب و لحن 
شیرین این عالم محترم، منبعی پرفیض برای جمع زیادی از 
جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه  تأسف و اندوه است. 
از خداوند متعال مسئلت می کنم که رحمت و غفران خود را 
شامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به ایشان عنایت کند.
سیدعلی خامنه ای
۲۶اردیبهشت ماه14۰1

مهدی صفری
معاون وزیر امور خارجه

تهاتــر بــا کوبــا به طــور جــدی پیگیــری 
می شود و بنا شده به طور سیستماتیک 
در ازای صادرات نفت غالت مورد نیاز 
خود را تأمین کنیم. در حــوزه صادرات 
انرژی نیز توافق های خوبی با ارمنستان 
صــورت گرفتــه و پیش بینــی می شــود 
رقــم مبــادالت در ســال جاری افزایش 

۳۰درصدی داشته باشد. /فارس

کاظم جاللی
سفیر ایران در روسیه 

می توانیــم کســری روســیه را در حــوزه 
به دلیــل  کــه  دانش بنیــان  اقتصــاد 
تحریم های غــرب به وجود آمــده، جبران 
کنیم. ایران و روســیه همچنان روی ریل 
گســترش همکاری هــای تجــاری حرکت 
می کننــد و ایــران فعالیت هــای تجــاری 
مشترک با روســیه را با حفظ منافع ملی 

دنبال می کند. / ایرنا

نصرهللا پژمانفر
نایب رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس 

هنــوز تبعــات منفــی اقدام هــای غلــط 
اقتصــادی دولــت روحانــی در کشــور 
پابرجاســت. مداخله هــای ارزی یکــی از 
اقدام های اشــتباه دولت ســابق بــود و ما 
در کمیسیون اصل۹۰ مجلس پرونده ای 
دراین زمینه تشکیل دادیم که به دستگاه 
قضا ارسال شــد. در دولت روحانی بیش  
از ۵۷میلیارد دالر ارز ترجیحی تخصیص 
داده شد و مشکالت اقتصادی شدیدی را 

برای کشور به وجود آورد./ مهر

 پیشنهاد مذاکره ریاض
 به تهران

وزیر انرژی عربســتان دیروز اعــالم کرد که ریاض 
و کویــت به صورت رســمی خواهــان گفت وگو با 
جمهوری اسالمی ایران درباره میدان گازی مشترک 
آرش/الدره هستند. براســاس آنچه شبکه خبری 
العربیه گزارش داده  است، عبدالعزیز بن سلمان در 
جریان کنفرانسی در بحرین، ضمن تأکید بر اینکه 
ما خواهان گسترش این میدان گازی هستیم، ادامه 
داد: منافع مشــترکی در منابع موجود در میادین 
گازی آنجا وجــود دارد. وی همچنین تأکید کرده 
 است که کشورش قصد دارد تا اواخر سال2026 یا 
اوایل2027 تولید نفت خود را به بیشتر از 1۳میلیون 
بشکه در روز برساند. پیش  از این محمد ایرانی، سفیر 
جمهوری  اسالمی در کویت در اظهاراتی اعالم کرده 
بود که ایران آماده از سرگیری مذاکرات با کویت در 
زمینه میدان گازی آرش است؛ موضوعی که اخیرا 
محور رایزنی تلفنی وزیر امورخارجه کشــورمان با 

همتای کویتی خود نیز بود. 
موضع اخیر وزیر انرژی عربستان درحالی است که 
وزارت امورخارجه این کشور اخیرا با انتشار بیانیه ای 
بار دیگر ادعاهای خود درباره میدان مشترک گازی 
آرش را تکرار کرده و خواســتار گفت وگــو با ایران 
برای تعیین مرز شرقی این منطقه شده بود. در این 
بیانیه ادعا شــده بود ریاض به همراه کویت از ایران 
برای مذاکره درباره این موضوع دعوت کرده اند، اما 
پاسخی از تهران دریافت نکرده اند. همچنین در این 
بیانیه ادعا شــده بود که عربستان سعودی و کویت 
حق دارند میدان گازی آرش را بــرای بهره برداری 

خود گسترش دهند.

نقل قول خبر

دولت

پیام تسلیت روسای قوا  در پی 
درگذشت حجت االسالم فاطمی نیا

روسای قوای ســه گانه کشــور در پیام های جداگانه ای، 
درگذشــت حجت االســالم والمسلمین ســیدعبداهلل 
فاطمی  نیا را تسلیت گفتند. به همین منظور رئیس جمهور 
کشــورمان در پیامی رحلت عالم وارسته، حجت االسالم 
والمسلمین فاطمی  نیا را به حوزه های علمیه، علمای اعالم، 
عالقه مندان و به ویژه بیت شریف آن مرحوم تسلیت گفت.

سیدابراهیم رئیسی در این پیام آورده است: »این استاد 
برجسته اخالق با کالم و بیان نافذ و سخنان تأثیرگذار، 
زندگی پرخیر و برکت خود را با اخــالص وقف ترویج و 
تبلیغ مبانی دینی و اعتقادی در ســطوح مختلف کرد و 
با تألیف آثار ارزشمند کارنامه درخشــانی از خود برجا 
گذاشــت که همچون چراغی فروزان، الهام بخش باقی 

خواهد ماند.« 

گنجینه معرفتی عرفان و اخالق
رئیس دســتگاه قضا نیز در پیامی رحلت حجت االسالم 
فاطمی نیا را تسلیت گفت. در بخشی از پیام غالمحسین 
محســنی اژه ای آمده  اســت: »آیت اهلل فاطمی نیا که از 
گنجینه های معرفتی عرفان و اخالق بودند، در سراســر 
عمر با برکت شــان، همواره در راه نشــر معارف آل اهلل و 
تربیت نفوس مستعد و قلوب مشتاق کوشا بودند و محافل 
مذهبی گرم، پرشور و محققانه ای را برگزار می کردند که 

جوانان بسیاری را با معارف دینی آشنا کرده  است.«
همچنیــن رئیــس  مجلــس شــورای اســالمی در 
پیــام جداگانــه ای رحلت ایــن عالــم وارســته را به 
رهبرمعظم انقالب، مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه 
و بیت شریف آن مرحوم تسلیت گفت. در بخشی از پیام 
محمدباقر قالیباف آمده  است: »حضرت آیت اهلل فاطمی نیا 
که از شــاگردان برجســته حضرت آیت اهلل بهاء الدینی، 
حضرت آیت اهلل العظمی بهجت و عالمه طباطبایی بودند، 
در سال های طوالنی عمر شریف و با برکت خود معارف 
حقه اســالم را ترویج کردنــد و در راه تعلیم مبانی فهم 
درست و دقیق منابع دینی خدمات درخشانی ارائه کردند 
و با برپایی جلسات تفسیر صحیفه سجادیه، نهج البالغه و 
زیارت جامعه کبیره باقیات صالحات ارزشمندی از خود 

برجای گذاشتند.«
در ادامه این پیام تصریح شده  است: »ایشان همچنین در 
برهه های حساس تاریخ انقالب اسالمی با دفاع صریح و 
راهگشا از آرمان های انقالب اسالمی، مکتب امام راحل 
عظیم الشأن)ره( و رهبرمعظم انقالب، راهنمای خواص و 

مایه دلگرمی و امیدواری مؤمنان بودند.«

استاد مبرز اخالق و خطیب توانا
برخــی مســئوالن و چهره های سیاســی کشــور نیز 
در پیام هــای جداگانــه ای درگذشــت عالم وارســته، 
حجت االسالم والمســلمین ســیدعبداهلل فاطمی  نیا را 
تسلیت گفتند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه 
کشــورمان در پیام تســلیت خود تأکید کرد که »جهد 
خالصانه و متواضعانه و نفس مســیحایی آن استاد مبرز 
اخالق و خطیب توانا در دمیدن نور آیات الهی و ترویج و 
تبلیغ مبانی دینی و اعتقادی و سیره نبوی و ائمه اطهار)ع(، 
هادی نفوس خداجو و حق طلب در پیمودن سیر و سلوک 
عرفانی و پیروی از ارزش های واالی الهی و انسانی بود.« 

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز در پیامی 
ضمن تسلیت درگذشت حجت االسالم فاطمی نیا نوشت: 
»این اســتاد اخالق، حق بزرگی بر جوانــان دارد؛ چراکه 
جوانان زیادی از طریق کالم دلنشــین ایشــان با معارف 
اسالمی آشنا شــدند و همیشــه بر پرهیز از رویکردهای 
عوامانه و پیراســتن دین از سخنان نادرست و بدعت های 

ناروا تأکید داشتند.«
عمار حکیم، رهبر جریان حکمــت ملی عراق، علی اکبر 
والیتی، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی، جامعه 
روحانیت مبارز و مهــرداد بذرپاش، رئیــس کل دیوان 
محاسبات کشــور، از دیگر چهره ها و احزابی بودند که با 
صدور پیام های جداگانه ای، درگذشت این عالم وارسته 

را تسلیت گفتند.

روحانیت

 خبر

رهبری

مخبر: متخلفان نان را پشیمان می کنیم
معاون اول رئیس جمهــور در 2بازدیــد جداگانه با حضور 
در مرکز پاســخگویی یکپارچه 124 وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و نیز اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان تهران 
از نزدیک در جریان نحوه ثبت و رســیدگی به شــکایات 
مردمی از واحد هــای صنفی متخلف پــس از اجرای طرح 

»مردمی سازی  و توزیع عادالنه یارانه ها« قرار گرفت.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، محمد مخبر در 
این بازدیدها گفت: تخلفــات در موضوع نان به هیچ عنوان 
قابل تحمل نیســت چرا که دولت هیچ تغییری در قیمت، 
یارانه و نحوه فروش نان نداده اســت و قیمت نان نباید یک 
ریال تغییر کند که در غیراین صورت تخلف انجام شده است. 
او با بیان اینکه دولــت به دلیل همــکاری بی نظیر در این 
تحول عظیم اقتصادی مدیون مردم است، گفت: با متخلفان 
به شــدت برخورد می شود و مایه تأســف است درحالی که 
افزایش قیمت نان انجام نشده و در این وضعیتی که فشار بر 
مردم است، عده ای به دنبال سوءاستفاده و تخلفات صنفی 

هستند. 
مخبر با اشــاره به اینکه تمام تخلفات گزارش شده از سوی 
مردم در سراسر کشور به دقت بررسی و رسیدگی می شود، 
تأکید کرد: از عــده ای متخلف، سوءاســتفاده کنندگان و 
گرانفروشان به ویژه در موضوع نان به هیچ عنوان نخواهیم 
گذشت و به گونه ای با این گروه محدود برخورد می شود که 

حتما بازدارنده باشد و از اقدامات خود پشیمان شوند.

ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در مجازات ها
رئیس قوه قضاییه مسئوالن ذیربط قضایی را از افراط و تفریط در صدور احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت و گفت: قضات 
ما باید در فهم قانون و انطباق احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت نظر را اعمال کنند و نباید از یک  سو قوانین و تبصره ها و ماده ها 
را به گونه ای به هم وصل کنند که زمینه محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود و از سویی دیگر در قبال متهمان و مجرمان 
سهل انگاری بالوجه داشته باشند. غالمحسین محسنی اژه ای مشخصا درخصوص موضوع سهل انگاری بالوجه در قبال متهمان و 
مجرمان گفت: اینکه فردی به کرات اقدام به توهین و افترا و هتک حیثیت دیگران کرده است نباید در قبال پرونده او توجیهاتی در 

راستای برائتش مطرح کرد و در پایان با طرح این موضوع که سوءنیتش احراز نشده برای او قرار منع تعقیب صادر کرد.
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سخنگوی کمیسیون عمران مجلس 
شــورای اســامی از تعییــن جریمــه 
۵ تــا ۳۰میلیــون تومانی بــرای مراکز 
معاینــه فنــی خــودروی متخلــف در 
جلســه دیــروز ایــن کمیســیون خبــر 
داد. عبدالجــال ایــری بــا اعــام 
ایــن خبــر گفــت: »در ایــن مــاده بــه 
مراجــع متولی اجــازه داده شــد تا در 
صورت تکــرار تخلف بیــش از 4بار یا 
صــدور گواهــی خــاف واقع توســط 
مراکــز معاینه فنــی، پروانــه فعالیت 
متخلف را از 6ماه تا یک ســال تعلیق 
و در صورت تکرار به صورت دائم لغو 

کنند.« 

50
میلیون

 اولین قرار خدمت 1401
در منطقه یک

شهردار تهران دستور پیگیری درخواست های رانندگان 
و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی را صادر کرد

شــهردار تهران دیروز در نخســتین پویش »قرار خدمت« سال 
1401به منطقه یک رفت و از نزدیک در جریان وضعیت پروژه ها 
و مشکالت اصلی شمال شهر قرار گرفت. به گزارش همشهری، از 
زمانی که علیرضا زاکانی سکاندار پایتخت شد، برنامه »قرار خدمت« 
در دستور کار قرار گرفت که هدف آن، بررسی وضعیت مناطق، دیدار 
با تعدادی از اهالی محله ها و جلسه با نخبگان منطقه است؛ به همین 
دلیل دیروز شهردار در نهمین پویش قرار خدمت به منطقه یک رفت. 
زاکانی در ابتدای پویش، در جریان آخرین وضعیت احداث سایت 
گردشگری بام تهران در گردنه قوچک قرار گرفت. به گفته حمید رضا 
حاجوی، شهردار منطقه یک، زمین این مجموعه 8هکتار مساحت 
دارد و هنوز نامگذاری برای آن صورت نگرفته است. سپس از محل 
ایستگاه میانی جمع آوری پسماند در محل بازیافت اوشان و از سوله 
مرکز تفکیک و پردازش پسماندهای خشک آن بازدید به عمل آورد. 
او  در ادامه برنامه های خود در نهمین پویش قرار خدمت، به دیدار 
خانواده شهید محمدعلی طاهری رفت. شهید طاهری سال ۷0 در 

درگیری با اشرار به شهادت رسید.

10فرایند الکترونیکی می شود
به گزارش شــهر، لطف اهلل فروزنده، معاون برنامه ریزی، توسعه 
سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران نیز در جریان پویش 
»قرار خدمت« دیداری با کارکنان شهرداری منطقه یک داشت و 
گفت: »پرسنل به امنیت شغلی نیاز دارند و باید نیرو نگران امنیت 
شغلی خود نباشد؛ به همین دلیل در حال رایزنی با سازمان امور 
استخدامی هستیم تا ثبات شغلی ایجاد شود. در نظام پرداخت، 
امور متفاوتی دنبال می شــود. می خواهیم عدالتی در پرداخت 
ایجاد کنیم و مبنای پرداخت را براســاس ارزیابی عملکرد قرار 
دهیم. مسئله مسکن کارکنان مهم است و حرکتی شروع شده 
تا چالش های تعاونی ها رفع شود و اولویت را به کارکنان خودمان 
بدهیم.« او ضمن اشاره به امور رفاهی گفت: »به دنبال برگزاری 
اردوها، مسابقات و گردش های خانوادگی هستیم. در حوزه سالمت 
نیز فعال کردن درمانگاه ها را در برنامه داریم. می خواهیم پرونده 
الکترونیک سالمت را ایجاد کنیم و حمایت های الزم از پرسنل 
صورت گیرد.« فروزنده با بیان اینکــه در امور فرایندها به دنبال 
تفویض اختیار به مناطق هستیم تا ظرفیت ها افزایش یابد، افزود: 
»در این فرایند افراد مســتعد ارزیابی می شوند تا بانک اطالعات 

مدیریتی فراهم شده و 10فرایند فسادانگیز الکترونیکی شود.«

حضور در میان اتوبوسرانان
دیروز قرار بود میدانگاه فرهنگــی و اجتماعی امامزاده صالح)ع( 
هم با حضور شهردار تهران به بهره برداری برسد که در پی تجمع 
جمعی از اتوبوســرانان و اختالل در برخی از خطوط اتوبوسرانی 
تندرو، این اقدام انجام نشــد. بر همین اساس، علیرضا زاکانی در 
میان اتوبوسرانان حاضر شد تا درخواست های آنها را مورد بررسی 
قرار دهد. در ادامه زاکانی دستور پیگیری درخواست های رانندگان 
و کارکنان شــرکت واحد اتوبوســرانی را صادر کرد.  به گزارش 
همشــهری، میدانگاه امامزاده صالح)ع( در مساحتی نزدیک به 
۶ هزار مترمربع احداث شــده که در این پروژه شهری ۲0رواق، 
4هزار مترمربع کفپوش، ۲عدد آبنما، 140گلدان چند منظوره 
نشــیمنگاهی و ۲فضای سرپوشــیده خدماتی جانمایی شده 
است. به گفته حمیدرضا حاجوی، شــهردار منطقه یک، پس از 
بهره برداری، این میدانگاه به عنوان یک کار ماندگار مدیریت شهری 
منطقه یک در اختیار شهروندان قرار می گیرد تا در مناسبت های 
مختلف سال از آن استفاده شود. این میدانگاه همچنین ساماندهی 
فضای اطراف حــرم مطهر، بــازار تاریخی تجریــش، روددره 

مقصود بیک و جذب بیشتر گردشگران را به دنبال خواهد داشت.

وزیر میراث  فرهنگی میهمان ویژه 
پارلمان شهری

امروز شــصت وچهارمین جلسه شورای شــهر تهران در حالی 
برگزار می شود که سیدعزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی به مناســبت روز موزه میهمان 
ویژه پارلمان شهری اســت. به گزارش همشهری، سخنگوی 
شورای شــهر تهران گفت که جلســه با نطق پیش از دستور 
سیداحمد علوی شروع می شود.  به گفته علیرضا نادعلی   بررسی 
۲فوریت طرح اعطــای مهلت زمان پرداخــت فرم های اعالم 
عوارض ساختمانی صادره در اســفند1400 و همچنین طرح 
الزام شــهرداری تهران به ارائه الیحه ایجاد درگاه واحد صدور 
مجوزهای شهرداری مهم ترین دستور جلسه امروز شورای شهر 
تهران هستند. او با اشاره به سایر دستور جلسات پارلمان شهری 
عنوان کرد: »در ادامه یک فوریت طرح اصالحیه مصوبه تأمین 
منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه، بازسازی تأسیسات آب 
و فاضالب شهری، اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران 
و تأمین بخشی از کســری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب 
و فاضالب، الیحه شــهردار تهران درخصــوص معرفی ۷نفر از 
کارکنان رسمی شهرداری تهران برای انتصاب به عنوان قائم مقام 
ذیحساب و چند پالک ثبتی باغات بررسی می شوند.«  به گفته 
نادعلی   در جلسه امروز علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان 
بوستان ها و فضاهای سبز تهران گزارشی را درخصوص توسعه 
فضای سبز تهران در سال1400 و به ویژه توسعه 1۲50هکتار 
جنگل کاری در قالب طرح کمربند ســبز پیرامون شهر تهران 

ارائه می دهد.

شادی مالکی
 معاون هماهنگی و ارزیابی امور 

مناطق سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران 

۳واحــد پســماند بیمــه در پایتخــت 
راه انــدازی می شــود. از ایــن پــس 
در  می تواننــد  تهرانــی  شــهروندان 
ازای تحویل پســماند خشــک بــه غرف 
مربوطــه، از پوشــش بیمــه ای متنــوع 
برخــوردار شــوند. بــا ارائــه مبلــغ هــزار 
تومان پسماند قابل بازیافت، حمایت 
بیمــه تــا میــزان 2میلیــون و ۵۰۰هــزار 
پذیرفــت؛  تومــان صــورت خواهــد 
به طوری که این بیمه ها حوادثی مانند 
بیمــه آتش ســوزی، زلزلــه، انفجــار و 

صاعقه را تحت پوشش قرار می دهد.

مهدی پیرهادی
رئیس کمیسیون سامت، 

محیط زیست و خدمات شهری شورا
در سال  جاری، کشور با مشکل کاهش 
نزوالت آسمانی روبه روست که احتماال 
به همیــن دلیل بــا موضوع کمبــود آب 
مواجــه خواهیــم بــود. متأســفانه در 
چند ماه گذشــته توجه ویژه ای از سوی 
سازمان ها و ارگان ها برای فرهنگسازی 
و آموزش در زمینه مصــرف آب صورت 
نگرفتــه اســت و ازایــن رو در برخــی از 
بوســتان های جنگلی باتوجه به بحران 
کمبود آب مواجه هســتیم و اگر وزارت 
نیرو   یاری نکند ممکن اســت درختان 

خشک شوند.

مدیــرکل تدویــن ضوابــط، نظــارت 
و صــدور پروانــه شــهرداری تهــران 
گفت: »زمان بر بودن پروسه گرفتن 
استعامات از دستگاه ها و نهادهای 
مختلف، فرایند صدور مجوز و پروانه 
ســاخت را در شــهر تهــران طوالنــی 
می کند.« نقــی عربی با بیــان اینکه 
با فرایند فعلــی حــدود ۳۰۰روز زمان 
می بــرد کــه مجــوز و پروانــه ســاخت 
صادر شــود، عنــوان کرد: »بــا توجه 
به مستندات شــورای عالی اداری که 
سال ۷۱ اباغ شد، تمام سازمان ها و 
نهادهای مربوطه برای استعامات با 
شــهرداری برای صدور پروانه مکلف 

شدند.« 
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پیام تسلیت مدیران شهرداری
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پیامی رحلت عالم ربانی 
حجت االسالم سید  عبداهلل فاطمی نیا را تسلیت گفت.او در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:» گفت : توبه 
کردم، خدا منو می بخشه!جواب داد: تو که با پای خودت 
اومدی و توبه کردی، خدا دنبال فرار کرده ها فرســتاده... 
جمله جمله ایشان حکمت های شــیرین داشت. استاد 
خاص اخالق بدرود...« همچنین رئیس و اعضای شورای 
شــهر تهران در پیامی رحلت عالم متقی و عارف سالک، 
مرحوم مغفور حجت االسالم فاطمی نیا را تسلیت گفتند.

در متن پیام آمده است:  رحلت عالم متقی و عارف سالک، 
مرحوم مغفور حجت االسالم والمســلمین سیدعبداهلل 
فاطمی نیا )طاب ثراه( موجب تأثر و تأسف فراوان شد. استاد 
فاطمی نیا در کنار سجایای اخالقی فراوان و بهره مندی از 
فیوضات معنوی و آموزه های عرفانی، سال های متمادی 
در علم فلسفه و عرفان شــرق فعالیتی خالصانه داشته و 
به تعلیم و تبیین مسائل دینی با محوریت اخالق و ادب 
و فلسفه اسالمی پرداخته و شــاگردان و عالقه مندان از 
محضر پرفضیلتش استفاده می کردند. بی تردید فقدان 
این عالم وارسته، عارف و فیلسوف عالی قدر ضایعه ای تلخ 
و خسرانی جبران ناپذیر برای جامعه دینی و ایمانی است. 
اینجانبان درگذشت استاد فاطمی نیا را به رهبری معظم 
انقالب اســالمی، مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه، 
شاگردان، دوستداران و بیت مکرم ایشان صمیمانه تسلیت 
می گوییم. استاد سیدعبداهلل فاطمی نیا متولد 1۳۲5 در 
تبریز، روحانی، فیلســوف در زمینه فلسفه شرق، استاد 
اخالق، مورخ اسالمی و کتابشناس بود. وی همچنین چهره 
شناخته شده ای برای مخاطبان از طریق سخنرانی در منابر 

و برنامه های صداوسیما بود.

نقل قول خبر

عدد خبر

شورا

تسلیت

قرار خدمت

 در دوره جدید مدیریت شهری، 

گزارش
نوسازی تاکسی های فرسوده در 
اولویت سازمان تاکسیرانی قرار 
گرفته است و براساس کارنامه 
۲00روزه شهرداری تهران اقدامات خوبی در 
این راســتا انجام شــده و به گفته مدیرعامل 
سازمان تاکسیرانی شهر تهران فرایند نوسازی 
تسریع شده اســت. البته هنوز تعداد زیادی از 
تاکسی های تهران )بیشتر از 45درصد( فرسوده 
هستند و تا رســیدن به زمانی که تاکسی های 
پایتخت کامال نونوار شــوند، راه  زیادی مانده 
است. به گزارش همشهری، براساس آمار حدود 
80هزار تاکسیران در تهران فعال هستند که با 
تــالش آنهــا نــاوگان تاکســیرانی در حوزه 
حمل ونقــل عمومــی ســهم ۲۲درصــدی   
جابه جایی مسافر را به خود اختصاص داده است. 
مغفول ماندن نوســازی این نــاوگان در ادوار 
گذشــته ســبب شــده تا بخش زیــادی از 
تاکسی های پایتخت فرسوده شوند و ازاین رو 

سازمان تاکسیرانی شــهر تهران نوسازی این 
ناوگان را در اولویت اقداماتش قرار داده است. 
ورود تاکســی های نو   عالوه بر افزایش کیفیت 
خدمت رســانی در جابه جایی مسافران، تأثیر 
زیادی در کاهش آلودگی هوای پایتخت خواهد 
داشت؛ موضوعی که می تواند زمینه ساز تسریع 
و تسهیل فرایند نوسازی تاکسی ها در پایتخت 

شود. 
مهدی اسماعیل بگی با ابراز رضایت از کارنامه 
۲00روزه اقدامات شــهرداری تهران در حوزه 
تاکســیرانی، گفت که فرایند نوسازی در دوره 
جدید مدیریت شــهری با جدیــت پیگیری 
می شود و تالش می کنیم هدف گذاری نوسازی 
ساالنه 10هزار دســتگاه خودرو محقق شود. 
به گفته او، در مدت ۲00روزه مدیریت شهری، 
فرایند نوســازی 5هزار و 59۲دستگاه تاکسی 
به اتمام رســیده  و پرونده هزار و 450متقاضی 
هم تکمیل شده است و تاکسیرانان می توانند تا 
پایان خرداد تاکسی های خود را دریافت  کنند.

وجود بیش از 30هزار تاکسی فرسوده در 
تهران 

همواره آمارهای متفاوتی از تاکسی های فرسوده 
منتشر می شود که در برخی  موارد نگرانی هایی از 
بعد افزایش میزان آالیندگی هوای تهران به همراه 
دارد. اسماعیل بگی با اشاره به میزان فرسودگی 
تاکســی های پایتخت عنوان کرد که براســاس 
آخرین اطالعات ثبت شــده حــدود ۳9هزار و 
۶00دستگاه تاکسی فرسوده در پایتخت وجود 
دارد که قطعا فعالیت آنها در شهر به عنوان منابع 
آالینده متحرک در آلودگی هوا بی تأثیر نیستند. 
او ادامه داد: »باتوجه به این حجم از فرســودگی، 
ضرورت نوسازی ناوگان تاکسیرانی در کنار سایر 
ناوگان حمل ونقل عمومــی را نمایان می کند و 
نیاز است مدیریت شهری توجه ویژه تری به این 

موضوع داشته باشد.« 

تسهیالت رفاهی و نوسازی
سازمان تاکسیرانی عالوه بر نوسازی تاکسی ها 

به مسائل رفاهی و معیشــتی تاکسیرانان هم 
توجه دارد. چرا که تاکسیرانان روزانه با صدها 
مسافر در ارتباط هســتند و به لحاظ روحی و 
جسمی اگر سالمت باشــند و دغدغه معیشت 
نداشته باشند، می توانند خدمت رسانی مطلوب 
انجام دهند. اســماعیل بگی با بیــان اینکه در 
راستای ارتقای معیشت تاکسیرانان تسهیالت 
رفاهی ارائه شده، گفت که عالوه بر وام نوسازی 
تاکسی، تا کنون ۳1۷وام ضروری و بالعوض به 
تاکسیرانان تخصیص داده شده است. آنطور که 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران عنوان 
کــرده: »5۷پایانه و 595خط تاکســیرانی در 
پایتخت وجود دارد که در مدت ۲00روز با هدف 
ارتقای امنیت و آرامش مسافران و تاکسیرانان 
۳پایانه تاکسی مسقف شده و 5پایانه دیگر هم 
در دست اقدام است.« صدور و تمدید 4۲هزار و 
180کارنامه تاکسیرانی هم اقدام دیگری است 
که در راستای بهره مندی تاکسیرانان از خدمات 

سازمان تاکسیرانی انجام شده است.

تاکسی ها در مسیر نوسازی
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت وگو با همشهری اقدامات ۲00روزه را تشریح کرد

ی
سیران

عملکرد تاک

 2796دستگاه تاکسی
تبدیلبهاحسنشدهاند.

 3304وام نوسازی
پرداختشدهاست.

 36430کارنامه تاکسی
تمدیدشد.

 2796دستگاه تاکسی  
برایشمارهگذاریمعرفیشدهاند.

 5750کارنامه تاکسی 
صادرشد.

 217وام ضروری
اعطاشدهاست.
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تردد در مسیر ویژه برای ون ها
سازمانتاکسیرانیتهرانبهدنبالحلمشکلتاکسیهایونخطیباهماهنگیپلیسراهوراست

معاون نظارت و امور مناطق ســازمان مدیریت و 

خبر
نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران درباره برخی از 
گزارش های مردمی درباره نبود تاکسی های ون در 
برخی خطوط به خصوص در ساعت های اولیه صبح و 
شــائبه فعالیت آنها در سرویس مدارس و شــرکت ها و برخی از 
تاکسی های اینترنتی، از برنامه ویژه ای که برای این منظور قرار است 
اجرا شود خبر می دهد و می گوید: »دلیل اصلی نبود تاکسی های ون 
در برخی از ساعات  در خطوط مربوط به این است که این نوع خودروها 
اغلب طی مسیر و رفت و برگشــت در ترافیک گیر می کنند. این 
موضوع به ویژه در مسیر ها و خطوط شلوغ و پرترافیکی مانند میدان 
ونک یا میدان رسالت بیشتر است و گاهی 4۵دقیقه طول می کشد تا 
یک تاکســی به خط برگردد. با توجه به این موضوع با پلیس راهور 
هماهنگ کرده  ایم تا بتوانیم مجوزهای الزم جهت تردد تعدادی از 
تاکسی های ون را در ساعت های پیک ترافیک و درمعابر مشخص از 
خطوط ویژه بگیریم تا دیگر مردم و مسافران زمان های طوالنی در 
یک پایانه منتظر رسیدن تاکســی ون به ایستگاه نباشند. معموال 
نبودن ون ها در ایستگاه درست در زمان هایی پیش می آید که اوج 
ترافیک اتفاق می افتد که اغلب ساعت های اولیه صبح و بعدازظهر 

است. ان شاءاهلل پیگیر هستیم که در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل 
تاکسی های ون را برطرف کنیم و هماهنگی های مربوط به آن درحال 
انجام شدن اســت. البته این موضوع یعنی تردد از خطوط ویژه در 
ساعت ها و بازه های زمانی خاص و فقط شامل بعضی از تاکسی های 
ون و صرفا  در برخی از خطوط می شود و برای همه تاکسی ها و تمام 

مسیرها قابل اجرا نیست.« 

اپلیکیشن ها یا اسکن بارکد برای پرداخت کرایه
وحید سرلک درخصوص غیرفعال و منسوخ شدن اپلیکیشن های 
قبلی پرداخــت الکترونیکی کرایه و برخی از مشــکالتی که در 
محاسبه آنالین نرخ کرایه و پرداخت نقدی مسافران وجود دارد هم 
اینگونه توضیح داده و می گوید: »مسافران تاکسی خطی در پایانه ها 
و در مسیر تردد می توانند به وسیله بارکدهای دوبعدی موجود در 
تاکسی ها کرایه خودشان را از طریق اپلیکیشن های »تاپ« و »آپ« 
پرداخت کنند. همچنین اگر تلفن همراه مسافران مجهز به برنامه 
بارکدخوان باشد دیگر نیاز به استفاده از این اپ  ها ندارند و خودشان 
می توانند ازطریق تلفن همراه بارکدهای موجود در تاکســی را 
اسکن کرده و به صورت اینترنتی کرایه را پرداخت کنند.« معاون 

نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران با توجه به مشاهده و تخلف شرکت »تومن« در اعالم و اخذ 
نرخ های باالتر از نرخ مصوب در پرداخت های الکترونیکی از طریق 
این اپلیکیشن از شــهروندان محترم درخواست می کند تا برای 
استعالم و پرداخت کرایه، صرفا از نرخ های درج شده روی تابلوهای 
خطوط و بارکدهای نصب شده روی شیشه های داخلی خودروهای 
تاکسی استفاده کنند: »برچسب های بارکددار موجود و همچنین 
پرداخت های الکترونیکی نخســتین قدم از هوشمندسازی بوده 
و می بایســت طوری برنامه ریزی و اقدام کنیم که بتوانیم نظارت 
دقیقی روی تاکسی ها داشته باشــیم و دیگر هیچ راننده تاکسی 
نتواند مبلغی باالتر از نرخ مصوب به عنوان کرایه از مسافر دریافت 
کند. برای محاســبه نرخ کرایه و پرداخت نقدی آن هم اگر تلفن 
همراه مسافران امکان اسکن بارکد را نداشته باشد، راننده تاکسی 
می تواند با تلفن همراه خودش بارکد را اســکن و نرخ مشخص و 
مصوب شده را به مسافر نشــان داده و کرایه را به صورت نقدی 
دریافت کند. البته طرح نرخ شناور فعال به صورت پایلوت در برخی 
از خطوط اجرا می شــود و درحال بررسی و دریافت بازخورد های 

مربوط به آن هستیم.«

 فاز نخست ساماندهی دستفروشان شهر تهران در تجریش، 

ولیعصر، هفت تیر، خیابان شهرزاد و خیابان پانزده خرداد در مشاغل
حال اجراست؛ اتفاقی که مدتی پیش رخ داد و قرار شد در 
فازهای بعدی معابر دیگر پایتخت که محل کسب وکار دستفروشان است، 
ساماندهی شود. به گزارش همشــهری، صبح دیروز نشست خبری شرکت 
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران برگزار شد. قدرت اهلل محمدی گفت: 
»حذف دستفروشان اقدام درستی نیست. بهترین مکان ها برای ساماندهی 
این افراد درنظر گرفته شده اســت. 5هزار و ۶00دستفروش در 45روزبازار 
حضور دارند. امســال تعداد روزبازارها به ۶0بازار افزایش و ظرفیت پوشش 
10هزار دســتفروش را خواهد داشت.« او با اشــاره به وضعیت ساماندهی 
دستفروشان در 5محور، ادامه داد: »روزانه حدود یک میلیون تردد در خیابان 
پانزده خرداد صورت می گیرد. اگر آتش سوزی در این خیابان رخ دهد، رسیدن 
آتش نشانی و اورژانس با تأخیر مواجه خواهد شد و در نهایت منجر به فاجعه 
می شود. پس باید دستفروشان این خیابان را ترک کنند و به روزبازارها منتقل 

شوند.« 
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره ساماندهی 
گلفروشان خیابان ستاری نیز گفت: »حدود 15سال امالک شهرداری دست 
این افراد بود و اجاره ای پرداخت نمی کردند یا مبلغ اجاره شان ناچیز بود. مزایده 
سراسری برای این امالک برگزار شد و این مشکل نیز در حال حل  و رفع است.« 
محمدی با بیان اینکه طی هفته جاری، بازارچه دستفروشان خالزیر افتتاح 
خواهد شد، گفت: »احداث بازارچه ثابت و ساماندهی دستفروشان خالزیر باعث 
شده تا به شغل این افراد هویت بخشی شــود. دستفروشان خالزیر درصورت 
راه اندازی این بازارچه اجازه بساط گســتری در خیابــان و اتوبان را نخواهند 
داشت. موضوع مراکز ضایعاتی در محله خالزیر نیز به کمیسیون ماده 5 ارائه 
خواهد شد تا در همان خالزیر ساماندهی شوند. همچنین کالنتری، آتش نشانی 
و… در این بازارچه راه اندازی خواهد شــد.«  مدیرعامل شرکت ساماندهی 
صنایع و مشاغل شهر تهران درباره احداث بزرگ ترین مرکز دستفروشی در 
کشــور با ظرفیت 800تا هزار غرفه نیز گفت: »ساکنان این منطقه سال ها از 

بساط گستری دستفروشان در اتوبان و خیابان های محله خالزیر رنج می بردند. 
دستفروشان خالزیر عالوه بر ایجاد آسیب های اجتماعی و بی نظمی در منظر 
شهری، موجب تصادفات در اتوبان می شدند و ماهانه ۲نفر از دستفروشان به علت 
برخورد خودرو فوت می کردند.«  ۲00کیوسک سطح شهر تعویض می شود 
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره اینکه با توجه به 
تأکیدات و حساسیت روی طراحی کیوسک ها به عنوان بخشی از منظر شهری 
و معماری ایرانی-اسالمی آن و با وجود طرح مصوب در این زمینه، چرا تاکنون 
این طرح اجرا نشده، توضیح داد: » به محض نهایی شدن طرح در فاز نخست، 
۲00کیوسک تعویض خواهد شد. امسال تعویض ۲00کیوسک آغاز می شود 
و در نهایت طی ۳سال همه کیوسک های فرسوده نازیبا، تعویض خواهند شد. 
هم اکنون ۳طرح در ۲سال گذشته طراحی شده است و هیچ کدام از آنها خواسته 
ما و مخاطبان را تأمین نکرده است. باید این کیوسک ها به گونه ای طراحی و 
ساخته شوند که ۲0 سال برای شهر کارایی داشته باشند. اصل داستان، طراحی 
است. همه جوانب اعم از تبلیغات، QR code و... باید در طراحی لحاظ شود.« 

ساماندهی به جای حذف دستفروشان
بزرگترین بازارچه دستفروشان این هفته در خالزیر افتتاح می شود
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وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد این 

مسکن
وزارتخانه به دولت برای افزایش وام 
ودیعه و تسهیالت خرید مسکن در 
تهران خبــر داد که درصورت قبول شــدن آن، وام 
ودیعه به 100میلیون تومان می رســد و تسهیالت 
خرید مسکن نیز معادل 600تا 700میلیون تومان 
پرداخت خواهد شد؛ مسئله اینجاست که متناسب 
بودن رقم فعلی تسهیالت حوزه اجاره و خرید مسکن 
فقط یکی از مشــکالت مردم محســوب می شود و 
بزرگ ترین دغدغه آنها بوروکراسی و هزینه دریافت 

این تسهیالت و مشقت بازپرداخت آن است.
به گزارش همشهری، قدرت خرید تسهیالت مسکن 
در دوره اخیر جهش قیمتی این بازار به شدت کاهش 
پیدا کرده و باوجود اینکه مبلغ این تسهیالت در سال 
گذشته با رشد 100درصدی به 200میلیون تومان 
برای هر نفر رسیده، باز هم قدرت خرید آن نسبت به 
وام 80میلیون تومانی سال96 کمتر از یک سوم است. 
نکته قابل توجه در تغییر مبلغ وام مسکن این است 
که هرگونه تغییر این ارقام در بانک عامل مســکن، 
مستقیم بر عرضه و تقاضای اوراق تسه در فرابورس 
اثرگذار است و به راحتی می تواند هزینه دریافت این 
تسهیالت را به درصدهای نجومی برساند؛ همچنان 
که افزایش 100درصدی وام مسکن در شهریور سال 
گذشته بدون انتشــار اوراق جدید امتیاز تسهیالت 
مســکن، به جهش 3برابری قیمت ایــن اوراق در 
فرابورس ایران منجر شد و نرخ بهره مؤثر تسهیالت 

خرید مسکن را به بیش از 30درصد رساند.
 

پیشنهاد وام درمانی مسکن
وزیر راه و شهرسازی، دیروز در حاشیه نشست خبری 
مشــترک با وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت 
ارمنستان با اشاره به برنامه ریزی برای حوزه مسکن 
گفت: وزارت راه و شهرســازی پیشــنهاد پرداخت 
تسهیالت 600تا 700میلیون تومانی خرید مسکن 
را برای شــهر تهران نیز ارائه کرده و این پیشــنهاد 
در دولت در حال بررسی اســت. او همچنین اظهار 
کرده که پیشنهاد این وزارتخانه برای پرداخت وام 
ودیعه مســکن در تهران نیــز 100میلیون تومان 
بوده که البته دولت با 70میلیــون تومان موافقت 
کرده است. بررسی روند تغییرات نسبت وام خرید 
مسکن و ارزش یک واحد مسکونی مطابق با الگوی 
مصرف از ســال1396 تاکنون نشــان می دهد که 
در ســال مبنا، وام 80میلیون تومانی خرید مسکن 

در شــهر تهران 23.7درصد ارزش یــک آپارتمان 
75متری در مناطق متوســط تهران را تأمین مالی 
می کرد اما در فروردین1401 و با احتساب مسکن 
متری 35میلیون تومان، نســبت پوشش دهی وام 
200میلیــون تومانی خرید مســکن فقط معادل 
7.6درصد ارزش یک آپارتمــان 75متری با قیمت 
میانگین شــهر بوده اســت. از منظر قدرت خرید 
نیز، وام 80میلیون تومانی خرید مســکن در سال 
1396معادل قیمت 17.7مترمربع زیربنای مسکونی 
با قیمت میانگین شــهر تهران یعنــی 4.5میلیون 
تومان بوده است؛ درحالی که در فروردین امسال و 
با احتساب میانگین قیمت 35میلیون تومانی یک 
مترمربع زیربنای مسکونی، یک متقاضی می توان 
با دریافت وام 200میلیون تومانی فقط 5.7مترمربع 
آپارتمان خریداری کند که این رقم کمتر از یک سوم 
سال1396 است. بر این اساس، برای ترمیم قدرت 
خرید وام مسکن در شرایط فعلی و بازگرداندن آن به 

شــرایط ســال 1396، باید مبلغ وام خرید مسکن 
انفرادی به 622میلیون تومان برســد تا همچنان 
متقاضی بتواند حدود یک چهارم ارزش یک آپارتمان 
75متری در منطقه متوسط تهران را خریداری کند 
و پیشنهاد ارائه شده از ســوی وزیر راه و شهرسازی 
نیز متناســب با همین الگو مطرح شده است. البته 
پیگیری های همشهری از منابع آگاه در وزارت راه و 
شهرسازی حاکی از این است که در این مجموعه و 
حتی در معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه 
هیچ کسی از پیشنهاد وام 600تا 700میلیون تومانی 
خرید مسکن اطالعی ندارد و این موضوع حتی اگر به 
دولت ارائه شده باشد، الاقل از مسیر معاونت مسکن 

وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است.

هشدار نسبت به بی تدبیری در افزایش وام مسکن
در اواخر شهریور1400، وقتی بانک عامل مسکن، 
مبلغ وام خرید مســکن انفرادی در شهر تهران را از 

100میلیون تومان به 200میلیون تومان افزایش داد 
و رقم وام زوجین به 400میلیون تومان رسید، قیمت 
هر برگه از اوراق امتیاز مســکن )تسه( در فرابورس 
تهران حدود 55هزار تومان بــود که بعد از افزایش 
رقم وام به دلیل 2برابر شدن تقاضا، در روند افزایشی 
مستمر قرار گرفت و ظرف 5ماه، قیمت هر برگه از 
این اوراق به محدوده 180هزار تومان رســید. این 
اتفاق دقیقاً به معنای افزایش 220درصدی هزینه 
دریافت وام مسکن و رسید بهره مؤثر این تسهیالت 
از 17.5درصد اعالمی بانک مسکن به 30.3درصد 
بود. در ادامه، بانک عامل مســکن بــرای مقابله با 
بحران اوراق تســه، به صورت مقطعی به متقاضیان 
اجازه داد به ازای نیمی از مبلغ تسهیالت دریافتی، 
به جای خرید اوراق تسه، از تسهیالت مبتنی بر منابع 
داخلی بانک استفاده کنند که تنها تفاوت آن با وام 
مبتنی بر اوراق، کوتاه تر بودن دوره بازپرداخت آن 
بود متقاضی باید به جای 12سال، وام دریافت شده 
بدون اوراق را نهایتا در 8سال تسویه می کرد. البته 
این اقدام هم فقط در کوتاه مدت توانست قیمت اوراق 

را کاهش دهد. 
در شرایط فعلی، متقاضیان باید برای کل وام مسکن 
درخواســت اوراق تســه خریداری کنند و همین 
مســئله دوباره قیمت اوراق را به 140هزار تومان 
برای هر برگه می رساند که به معنای افزایش حدود 
5درصدی نرخ بهره مؤثر و رســیدن آن به بیش از 

25درصد است. 
به گزارش همشهری، بحران شــکل گرفته در بازار 
اوراق تســه به این  دلیــل بود که حتی نــرخ بهره 
30.3درصــدی در اقتصادی که دچــار تورم باالی 
40درصد است و دورنمای مهار تورم آن نیز چندان 
امیدوارکننده نیست، همچنان به نفع خریدار مسکن 
اســت. ازاین رو با افزایش مبلغ وام مســکن، عماًل 
متقاضیان مصرفی و سرمایه گذارنی که برای خرید 
مسکن دچار کسری بودجه هســتند، سریعا برای 
خرید اوراق وارد رقابت می شــوند و قیمت آن را به 
فلک می رســانند. در این شــرایط، از بانک مسکن 
انتظار می رود پیش از افزایش وام مسکن، تمهیدی 
برای افزایش انتشــار اوراق از طریق سپرده پذیری 
بیندیشد و بعدا وام را افزایش دهد در غیراین صورت، 
حتی اگر مانند زمستان سال گذشته، از محل منابع 
داخلی خود هزینه ابطال نیمــی از اوراق موردنیاز 
برای دریافت وام را متقبل شود بازهم قادر به کنترل 

بلندمدت قیمت اوراق تسه نخواهد بود.

 پیشنهاد وام مسکن 700میلیونی 
روی میز دولت رفت

نسخه تسهیالتی برای درمان مشکالت حوزه مسکن

درحالی کــه وزیــر راه و شهرســازی از ارائــه پیشــنهاد افزایش وام مســکن خبر 
داده، بازار اوراق تسه به شدت متشنج شده ونرخ بهره مؤثر وام مسکن 5درصد 

افزایش یافته است
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بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی خبر داد
تدوام افت تولید صنعتی 

پژوهشــکده پولی و بانکی وابســته به بانک مرکزی می گوید: 
شاخص تولید صنعتی شرکت های بورس در نخستین ماه سال 
1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 6,5درصد کاهش 
داشته است. مقایسه این رشد منفی با متوسط رشد این شاخص 
در نیمه دوم سال به میزان منفی 0.6 درصد از کاهش قابل توجه 

رشد تولید در فروردین ماه امسال حکایت دارد.
به گزارش همشهری، بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی می گوید: 
موجودی انبار صنایع بورس در فروردین امســال بیشتر شده 
که نشــان می دهدکاهش فروش محصوالت صنعتی از کاهش 
تولیدات آنها کمتر بوده اســت. این گــزارش می افزاید: تداوم 
رشــد منفی تولید در صنعت محصوالت شــیمیایی و کاهش 
26,6درصدی شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در فروردین 
امسال نسبت به فروردین پارسال از مهم ترین عوامل تشدید کننده 
رشد منفی شاخص تولید صنایع بورس است. با وجود این صنایع 
فلزی رشد10درصدی را در تولید تجربه می کنند.  رشد تولید 
صنایع محصوالت دارویی، الستیک، پالستیک، ماشین آالت و 

تجهیزات روی شاخص تولید صنعتی اثر مثبت گذاشته است.
280شرکت صنعتی  پذیرش شده در بازار سهام ایران که هر ماه 
گزارش عملکرد تولید خود را منتشر می کنند، بیش از نیمی از 
تولید صنعتی ایران را به خود اختصاص داده اند. این می تواند نماگر 
مناسبی از وضع شاخص صنعت در کل کشور باشد. پژوهشکده 
پولی و بانکی می گوید: بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در 
نیمه دوم سال 1397و ابتدای ســال 1398رشد تولید صنایع 
بورس از فصل چهارم سال 1398روند صعودی داشت. این وضع 
تا خرداد پارســال ادامه پیدا کرد. روند رشــد شاخص تولید در 
تابستان اما متوقف شد. رشد شاخص تولید در تیر ماه و مردادماه 
پارسال به ترتیب به  3.1درصد و صفر درصد رسید. در فصل پاییز 
روند شاخص تولید صنعتی نزولی شد. منحنی این شاخص در 
3ماه فصل پاییز پارسال در بازه منفی یک تا صفر نوسان داشت. در 
ادامه این روند در دی و بهمن هم این شاخص نسبت به سال قبل 
دوباره روند منفی را تجربه کرد. شاخص مزبور در آخرین ماه سال 
گذشته هم 1.2درصد ریزش کرد. بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی 
با اشاره به کاهش 6.5درصدی تولید صنایع بورس در فروردین 
امسال آن را در 2سال گذشته بی سابقه دانسته است. این گزارش 
نشان می دهد شاخص تولید محصوالت شیمیایی در فروردین 
امسال برای پنجمین ماه متوالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
نزول و شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات هم سقوطی 

26.6درصدی را ثبت کرده است.

وضع انبارها چگونه بود؟
پژوهشکده پولی و بانکی می گوید؛ برای بررسی وضع تغییرات 
تولید صنعتی، نمی توان به تنهایی به آمار تولید اکتفا کرد . برای 
تحلیل واقع بینانه تر باید تغییرات در موجودی انبار محصوالت را 
زیر ذره بین قرار داد؛ زیرا شاهدی از وضع بازار و تقاضا ارائه می دهد 
و روند آتی تولید را قابل پیش بینی می کند. این مرکز تحقیقاتی 
اعالم کرده از تیرماه 99تا اسفند همان سال رشد تولید و فروش 
کمتر از یک درصد با هم اختالف داشته اند. این نشان می دهد 
شوک غیرقابل پیش بینی بر ســمت تقاضا یا عرضه محصوالت 
صنعتی وارد نشده درحالی که در فروردین و اردیبهشت پارسال 
تغییر در موجودی انبار شــرکت های صنعتی تحت تأثیر تغییر 
قابل توجه استراتژی فروش شرکت های خودروساز قرار گرفت 
و شــاخص کل موجودی انبار صنعت را منفی کرد. یافته های 
بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می دهد شاخص موجودی 
انبار از خرداد ماه تا آذر ماه 1400، به جز در شــهریور پارسال، 
همواره مثبت بوده است. این نشان دهنده افزایش در موجودی 
انبار صنایع بوده اما از مهرماه تا آذر ماه روند افزایش در موجودی 
انبار صعودی بوده است. در فروردین 1401 بعد از 6 ماه شاخص 
موجودی انبار صنعت کاهش داشته است. به ویژه اینکه در 5ماه 
انتهای سال 1400 رشد منفی شــاخص تولید صنعت دارویی 
با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه شــده که بیانگر 
محدودیت دسترســی به ماده اولیه وارداتی در صنایع دارویی 
است و در فروردین با وجود مثبت شدن رشد تولید این صنعت 

اما کماکان موجودی انبار در صنایع یادشده به چشم می خورد.

خسارت قیمت گذاری دستوری
طبق این گزارش در فروردین امسال شرکت های خودروساز و 
ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری داشته اند؛ خودرو 
تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های فعال آن 
منفی می شــود. البته طبق آمار تجمیعی در 9ماه 1400 تعداد 
شرکت های زیان ده در این صنعت کمتر از سال قبل بوده اما زیان 
تولید شــده در این صنعت در 9ماه 1400 با مدت مشابه سال 
1399برابر بوده که نشانه  ناامید کننده ای از تداوم وضع زیان آوری 

فعالیت تولیدی در این صنعت است.
پژوهشــکده پولی و بانکی می گوید: از بین همه صنایع، صنعت 
فلزات اساســی و فراورده های نفتی به ترتیب با 97و 66 درصد 
رشد سود اسمی بیشترین رشد ســودآوری را ثبت کرده اند. در 
این بین رشد سود اسمی تولیدکننده های محصوالت ضروری 
و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی کمتر از رشد تورم بوده 
به گونه ای که رشد سودآوری صنعت محصوالت غذایی در6ماه و 
9ماه 1400 نسبت به مدت مشابه پارسال صفر درصد بوده، این 
نرخ رشدها برای صنعت دارو نیز به ترتیب 22 درصد و 30 درصد 
ثبت شده که نشان می دهد ارزش حقیقی سودآوری این صنعت 
کاهش داشته است. افزون بر این تعداد شرکت های زیان ده در این 
صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
داشته و کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد 
شرکت های زیان ده می تواند ریشه در قیمت گذاری دستوری این 
صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت تأثیر منفی 
قرار داده و تعداد شرکت های زیان ده در صنعت غذایی و دارویی 
در 9ماه 1400به ترتیب 3و 4 شرکت بیشتر از سال 99بوده است 

که نشان دهنده وضع نامناسب سودآوری در این صنایع است.

یارانه علی الحساب
حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی می گوید: این وزارتخانه 
 ظرف یــک مــاه همــه اعتراض های

ثبت شده در سامانه حمایت را بررسی 
خواهد کرد و بعد از تأیید اعتراض، این یارانه مسدود شده 

قابل برداشت خواهد بود.
به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر واریز اعتبار یارانه 
یک ماه به خانوارهایی که از فهرست یارانه حذف شده اند، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرست افراد معترض به 
حذف یارانه را برای کارسازی یارانه یک ماه در حساب بانکی 
 سرپرستان خانوار به ســازمان هدفمندی یارانه ها ارسال

کرد.
البته پیش از دســتور رئیس جمهوری نیز اعالم شــده بود 
که مبلغ یارانه افرادی که مشــمول تشــخیص داده شوند 
محفوظ خواهد بود و پس از رســیدگی بــه اعتراض ها کل 
یارانه پرداخت شــده در دوره جدید به حساب این افراد نیز 
واریز خواهد شد. فعاًل، پیرو دستور رئیس جمهور، آمار و کد 
ملی کسانی که تا فروردین امســال یارانه می گرفتند اما به 
جهت قرار گرفتن در دهک دهم یارانــه 300هزار تومانی 
آنها واریز نشــده و اعتراض خود را ثبت کرده اند، احصا و به 
سازمان هدفمندی یارانه ها ارجاع شده و پس ازآن به تدریج، 
مبلغ یارانه یک ماه به حساب اغلب خانوارهای معترض واریز 

شده است.
البته بررســی فضای مجازی نشــان می دهــد همچنان 
برخی افراد معترض ایــن یارانه را نگرفته انــد که احتماالً 
به واســطه اختالل بانکی بوده و باید منتظر کارســازی آن 
در حساب باشــند. درمجموع این مبلغ تا قبل از بررســی 
اعتراض ها قابل برداشت نیست و فقط درصورت احراز شرایط 

خانوار برای دریافت یارانه قابل برداشت خواهد شد.

حل بحران برق با ابزار شفافیت
  خبر: علی نقــوی، مدیرعامل بــورس انرژی 
می گوید: هم اکنون کمتر از 4درصد معامالت برق 
کل کشــور در بورس انرژی مبادله می شود؛ این در 
حالی اســت که با افزایش حجم مبــادالت برق در 
بورس انرژی و با راه اندازی بازار آتی و اختیار معامله 
برق، بازار شفاف تر می شود و صنایع بهتر می توانند 

ریسک خود را مدیریت کنند.
  نقد: در ایران، کمتر از 4درصد معامالت برق در 
بازار شــفاف )بورس انرژی( معامله می شود و دلیل 
پایین بودن این سهم به ســاختار بازار برق کشور 
بازمی گردد. در این ساختار، شرکت های زیرمجموعه 
وزارت نیرو از قبیل شرکت توانیر و شرکت های توزیع 
برق حضور دارند که این شرکت ها از ذی نفعان عمده 
برق در خریدوفروش و همچنین تولید هســتند و 
تفکیک مشــخصی میان بخش های تولید، توزیع، 
انتقال و بازرگانــی برق وجود نــدارد. این موضوع 
سبب می شود بیشــتر معامالت برق در چارچوب 
سازوکارهای دولتی و خارج از بورس صورت بپذیرد؛ 
 درحالی که در دنیــا در پی تجدید ســاختارهای
صورت گرفته در بخش بــرق معموال دولت وظیفه 
انتقال برق را برعهده دارد. بقیه موضوعات مرتبط 
با برق از قبیل تجارت بــرق در قالب بازارهای برق 
و به صورت خاص در بورس ها دنبال می شــود. این 
در حالی است که براســاس مصوبه هیأت وزیران، 
برق صنایعی که مصرف باالی یــک مگاوات دارند 
باید به طورکلی از طریق بــورس انرژی ایران مورد 
مبادله قرار گیرد و نیروگاه های دولتی و خصوصی 
بتوانند در فضای رقابتی به صورت مستقیم مبادالت 
خود را با مصرف کنندگان بزرگ انجام دهند. در این 
سازوکار قانونی، نهاد دولتی )وزارت نیرو( تنها وظیفه 
انتقال و توزیع برق را برعهده دارد و برای جبران این 
مورد، هزینه ترانزیت را براساس قوانین و مقررات از 

مشترکین دریافت می کند.

چهره روز

نقد  خبر

صنعت

قدرت خرید وام مسکن 
در دوره های مختلف

23.7
درصد

ارزش آپارتمان 
متوسط

 وام 600میلیونی 
در فروردین 1401

7.6
درصد

ارزش آپارتمان 
متوسط

 وام 200میلیونی 
در شهریور 1400

23.7
درصد

ارزش آپارتمان 
متوسط

 وام 80میلیونی
در سال 1396

4.44
درصد

ارزش آپارتمان 
متوسط

 وام 100میلیونی
در 1399
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کرونا در 2 سال گذشته وقفه بزرگی در زندگی فردی و 
اجتماعی اغلب مردم ایجاد کرده است ؛ تغییرات بزرگ 
و عمیق ایجاد شده در سبک زندگی هر فرد، گواهی بر 
این ماجراســت. اگر دانش آموزی در خانواده و یا بین 
نزدیکانتان داشته باشید این موضوع را با غیرحضوری 
شدن مدارس در 2 سال گذشته و بازگشایی دوباره آن، 
با پوست و استخوان خود درک کرده اید. این روزها که 
غفلت از سالمت روانی دانش آموزان نقل محافل است 
و حتی مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران هم به 
آن اشاره کرده است، به ســراغ دبیر اجرایی همایش 
»آسیب های دوره کرونا با تمرکز بر آسیب های روانی« 
رفته ایم تا از چرایی تهدید سالمت دانش آموزان در این 
ایام بپرسیم. در یک سال گذشته تا کنون که از سالمت 

روان بعد از کرونا صحبت به میان آمده، نبود سوگواری 
یکی از مهم ترین دالیل آســیب های روانی به ویژه در 
میان کودکان و نوجوانان مطرح شده است. با این حال 
این روزها با بازگشایی دوباره مدارس و حضوری شدن 
کالس های درس و امتحانات، اضطراب و مشــکالت 
روانی دانش آموزان به تأثیر از کرونا تازه خود را نشان 
داده اند؛ از اضطراب امتحانات حضوری گرفته تا ترس 
از ناقل بودن و گسترش ویروس کرونا در میان اعضای 
خانواده. »پریسا باقری« دکترای روان شناسی بالینی 
و دبیر اجرایی همایش ملی آســیب های دوره کرونا 
می گوید:»نکته اول این اســت که دانش آموزان در 2 
سال گذشته کالس های غیرحضوری را تجربه کرده اند 
و نسبت به بازگشــایی دوباره مدارس آمادگی ندارند. 
اینکه دانش آموزی با رغبت ســر کالس نمی نشیند 
و انگیزه ای برای کالس های حضــوری ندارد، و البته 
نگرانی از دور شدن از خانواده و جدایی از والدین را در 
سنین پایین تجربه می کند، از مهم ترین چالش های 

پیش رو  در مورد دانش آموزان است. این مشکالت نه تنها 
دانش آموزان، بلکه والدین و معلمان را هم با هم درگیر 
و دچار چالش کرده اســت.« ترس از اینکه در دوران 
کرونا کیفیت الزمی در زمینه آموزش دریافت نکرده اند 
و حاال باید به صورت حضوری سر جلسه امتحان حاضر 
شوند، ادامه اضطرابی است که به گفته دکتر باقری از 
پس غیرحضوری شدن دو ساله مدارس به دانش آموزان 

منتقل می شود.

ترس از مرگ والدین
تــرس بزرگ تری با بازگشــایی دوباره مــدارس یقه 
دانش آموزان را گرفته اســت که گرچه چندان ترس 
شایعی نیست، اما اثرات بسیار منفی ای روی گروهی از 
دانش آموزان گذاشته است.  باقری می گوید: »مواردی 
از مراجعه دانش آموزان بــه مطبم را دارم که کودک با 
اضطراب شدید و وسواس روبه رو شده. مثال مراجعی که 
پدرش را در کودکی از دست داده و حاال می ترسد در 

 اضطراب جدایی
 و ترس از تقصیر  در مرگ والدین

کارشناسان سالمت می گویند دانش آموزان در خط مقدم عوارض روانی کرونا قرار گرفته اند

مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

زوج های دانشجو، تسهیالت 
فرزندآوری می گیرند 

با امضای تفاهمنامه همکاری بین بنیاد ١۵خرداد ستاد اجرایی 
فرمان امام و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، فرایند ارائه 
تسهیالت فرزندآوری به زوج های دانشگاهی آغاز شد. در این 
مراسم که صبح دیروز با حضور سرپرست ستاد اجرایی فرمان 
امام، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 
مدیرعامل بنیاد ١۵ خرداد و جمعی از مدیران ارشــد این دو 
مجموعه برگزار شــد، تفاهمنامه همکاری طــرح ملی ایراِن 
جوان با هدف حمایت از جوانی جمعیت و عضویت زوج های 

دانشگاهی در باشگاه خانواده مثبت ۵ به امضا رسید.
عارف نوروزی، سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام درباره امضای 
این تفاهمنامه گفت: از سال گذشته و پس از پیوستن مجموعه 
بنیاد ١۵ خرداد به ستاد اجرایی فرمان امام، مأموریت پیگیری 
و پرداختن به موضوعات اجتماعی مهمی مانند فرزندآوری و 
جوانی جمعیت، همچنین درمان ناباروری و مســائل خانواده 
به این بنیاد واگذار و به صورت جدی از روش های مختلف برای 
این هدف برنامه ریزی شــد و براساس تفاهمنامه ای که با نهاد 
رهبری در دانشگاه ها امضا شــد، به دانشجویان دارای فرزند با 
اولویت 2 فرزند خدمات و تسهیالت متنوع از جمله یک  میلیون 
تومان کارت هدیــه به مادر، 2میلیون تومان افتتاح حســاب 
سرمایه گذاری بلندمدت و ١۵ میلیون وام قرض الحسنه خرید 
کاال و... اختصاص خواهد یافت. بــه گفته نوروزی به کارگیری 
ظرفیت های کانون های دانشــجویی، برگــزاری کارگاه های 
مشاوره، راه اندازی شبکه تسهیلگران جمعیت، راه اندازی مراکز 
مشــاوره و تدوین الگوی بومی فرزندآوری هم از دیگر اهداف 
اجرای این طرح اســت. این مســئول با تاکید بر این که ستاد 
اجرایی فرمان امام آمادگی دارد تا به محض اعالم نهاد رهبری 
این خدمات را بدون درنگ ارائه کند، ادامه داد: »ستاد اجرایی 
فرمان امام طی سال های اخیر به عنوان نهاد پیشتاز در موضوع 
جمعیت و تســهیل افزایش آن قدم های بزرگی برداشته و به 
عنوان یک اولویت و سیاست استراتژیک برای آینده کشور آن را 
در نظر دارد.« همچنین حجت االسالم مصطفی رستمی، رئیس 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هم با بیان این 
که توجه به حفظ جمعیت جوان، فرزندآوری و تجدید نسل در 
دوره های قبل با غفلت همراه بوده و به حاشــیه های نامناسب 
گرفتار شده است، گفت: »البته طی سال های اخیر و با تأکید 
چندین باره رهبرمعظم انقالب ، حرکت هایی دراین زمینه آغاز 
شده که ستاد اجرایی فرمان امام مانند ســایر موارد به عنوان 
دستگاه پیشرو در این زمینه اقدامات بسیار خوبی را انجام داده 
است.« به گفته رســتمی  فضای دانشگاهی در کشور حدود ۴ 
میلیون عضو شامل اساتید و دانشجویان دارد که باید به درستی 
به موضوع جمعیت واقف شوند چرا که آنها یک هسته و جمعیت 

اثرگذار در جریان رشد جمعیت کشور به شمار می روند.

مسعود مردانی
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا

  خبــری از ســویه های مختلــف کرونــا 
شایع در دیگر کشورها در ایران نیست 
و وضعیت ما نسبت به کشورهای دیگر 
درباره بیماری آرام اســت. امــا با وجود 
کنترل بیماری، کرونا هنوز تمام نشده 
و رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی 
ازجملــه ماســک به ویــژه بــرای بیماران 
دچــار نقــص ایمنــی بدنــی و پیونــدی 

ضرورت دارد./ایرنا 

صادق ستاری فرد
معاون تربیت بدنی  آموزش و پرورش 

میانگیــن ســرانه مصــرف شــیر بــرای 
دانش آمــوزان ایرانــی هــر 3روز یــک 
لیــوان و در دنیــا هــر روز یــک لیــوان 
اســت. برای تحرک، نشــاط و شادابی 
در مدارس برنامه های جدی و مصرف 
مکمل آهن، ویتامین دی و بهداشــت 
دندان را در دســتور کار داریــم. بهبود 
ناهنجــاری قامتــی هــم از چالش هــای 

جدی ماست.

خانوار در ایران وجــود دارد و حدود ۹ درصد 
آنها خانواده تک نفره هستند. به طور کلی 
به دلیل افزایش جمعیت از طریــق ازدواج، 
مهاجرت، طالق و یا جدا شدن جوانان به هر 
دلیلی از خانواده و تشکیل زندگی جداگانه، 

تعداد خانوارها بیشتر شده است.

از خانوارهــای ایرانــی کمتــر از 4نفــر و 
۱۵ درصــد بــاالی 4نفــر هســتند. تعــداد 
خانوارهای ایرانی می تواند از یک نفره تا 
نهایتا ۵و 6نفره باشــد و هم اکنون تعداد 

خانوارهای 7 و 8نفره بسیار کم است.

خانوار 2 نفره در جمعیــت 8۵میلیون نفری 
ایران وجود دارد و میانگین بُعد این خانوارها 
3.۱۵ است. اما طی سال های اخیر عواملی 
ازجمله افزایش مهاجرت و گرایش جوانان به 
تجرد زیستی باعث افزایش خانوارهای تک 
نفره شــده اســت. همچنین افزایــش طول 

دوران زناشویی طالق را زیاد کرده است.
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نقل قول 

عدد خبر

مدرسه و از طریق تماس با بچه های دیگر ناقل ویروس خبر
کرونا باشد و مادر و دیگر اعضای خانواده را مبتال کند. 
ترس از مرگ مادر و بدتر از آن ترس از مقصر بودن در 
مرگ مادر، باعث شــده تا این کودک تمرکز خود را 
در مدرسه از دســت بدهد و دچار مشکل شود. البته 
همه بچه ها این نگرانی و اضطــراب را با خود ندارند و 
می توان گفت چنین حساســیتی از طرف خانواده ها 
بیشتر از دانش آموزان است. اما اثرات اضطراب مرگ در 
همین تعداد محدود هم بسیار مخرب و آسیب زننده 
است به طوری که می تواند آینده این دانش آموزان را 

تحت تأثیر قرار دهد.«

یک توصیه مهم
با بازگشــایی مدارس و حضور دوباره دانش آموزان در 
کالس های درس، باقری توصیه مهمی برای سالمت 
روان دانش آمــوزان و خانواده هایشــان و همچنین 
اولیای مدارس دارد:»جامعه باید بداند که به تنهایی 
نمی تواند از پس تبعات روانی و آسیب های روحی بعد 
از کرونا بر بیاید. مهم ترین اقدام برای کمک به سالمت 
دانش آموزان این روزها می تواند از طریق مدارس انجام 
شود. چراکه احتماال خیلی از خانواده ها امکان و شرایط 
مراجعه شــخصی به درمانگر را ندارند. اما مشــاوران 
آموزش دیده در مدارس می توانند به کم شدن اضطراب 
دانش آموزان و رفع تدریجی مشکالت آنها در رابطه با 
تجربه ســخت کرونا کمک کنند. اغلب دانش آموزان 
کشور حداقل خودشان یا اعضای نزدیک خانواده شان 
ابتال به کرونا را تجربه کرده و حتی شــاید هنوز هم با 
عوارض جسمی آن سر و کله می زنند. اما حواسمان باید 
به عوارض روحی ابتال به این بیماری و زندگی در دوره 
پاندمی هم باشــد؛ همه ما مرگ نزدیکان را به شکلی 
غیرمتعارف تجربه کرده ایم و بــرای درک این تجربه 
به ویژه در سنین پایین تر نیاز به مداخله روان درمانگر 

یا مشاور هست.«

5 تا 11ساله ها واکسن بزنند
با وجود مهار کرونا در اغلب شهرهای کشور و آبی شدن 
دوباره نقشه کرونا در ایران، دبیر کمیته علمی کشوری 
کرونا درباره اهمیت واکسیناسیون کودکان ۵تا ١١ساله 
هشدار داد.»حمیدرضا جماعتی« گفت:»کودکان ۵ تا 
١١ ساله چنانچه واکسیناسیون را انجام ندهند، با بروز 
سویه های جدید بازهم می توانند باعث انتقال و چرخش 
بیماری و بروز موج های جدید و تشــدید بیماری در 
کشور شــوند.« او  با بیان اینکه ســویه های جدید در 
برخی کشــورها نگران کننده است، گفت:»هم اکنون 
در بیشتر  کشــورهای جهان آمار ابتال و فوت ناشی از 
کرونا در مقایسه با وضعیت قبلی خودشان کاهش یافته 
است. اما سویه هایی که در  برخی کشورها گزارش شده، 
می تواند نگران کننده باشد و پیش درآمد به وجود آمدن 

موج های جدید در کشورهای جهان باشد.«
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بخشش قاتل بی سواد پيش از قصاص

باغ کامران، میدان ازگل، نیاز به نظارت و رسیدگی دارد
در ضلع شــرقی میدان ازگل پارک یــا به اصطالح باغی قرار 
دارد که به آن باغ کامران می گویند. متأسفانه تعداد زیادی از 
افراد یا سگ هایشان را به طور دائم در این پارک می گردانند 
و یا مشغول قلیان کشیدن و استعمال مواد مخدر هستند. از 
طرفی وضعیت روشنایی این پارک خصوصا در شب ها، بسیار 
نامناســب اســت و همین موضوع این محل را برای مردم و 

خانواده ها ناامن کرده است.
ثنایی از تهران

گزارش گرانفروشی به ارگان های ذیربط بی جواب می ماند
برخی از نانوایی های شهر قزوین به شکل دلبخواهی و در هر 
ساعتی که خودشان بخواهند نان می پزند از طرفی قیمت نان 
را هم بیشتر از نرخ مصوب تعیین کرده اند و جالب اینجاست 
که از اندازه و کیفیت نان هایشان هم کاسته شده است. بارها 
با 124تماس گرفته ام حتی به جهاد سازندگی و فرمانداری 

هم مراجعه کرده ام اما متأسفانه هیچ اقدامی صورت ندادند.
جمالوند از قزوین

اتوبوس ها تعمدا کرایه را نقدی می گیرند
راننــدگان اتوبوس های خــط میدان قدس پیچ شــمیران 
درحالی که کرایه مسیرشــان با کارت هــزار و 900تومان و 
نقدی 2هزار تومان است به بهانه خرابی دستگاه از مردم 2هزار 
و 500تومان می گیرند و می گویند همین است که هست. به 
جز 2اتوبوس، باقی اتوبوس های این خط به این صورت عمل 
می کنند. از اتوبوسرانی تقاضا می کنم به صورت جدی به این 

موضوع رسیدگی کند.
دشتی از تهران 

احمد آباد مستوفی نیاز به امکانات ورزشی و زیرساختی دارد
با وجود اینکه احمدآباد مســتوفی در مجاورت پایتخت کشور 
واقع شده اما خدمات و امکانات رفاهی در این شهر بسیار ضعیف 
اســت. به عنوان نمونه فضاها و باشــگاه های ورزشی در اینجا 
بسیارکم هستند و کیفیت خوبی هم ندارند. جا دارد مسئولین 
برای اوقات فراغت و تفریح جوانان این شهر فضاهای بیشتری 

اختصاص دهند.
جعفری از احمدآباد مستوفی

وضعیت پارکینگ طبقاتی خیابان طالقانی اهواز بالتکلیف 
است

سال هاست که وضعیت پارکینگ خیابان طالقانی اهواز بالتکلیف 
اســت و هیچ ارگانی مســئولیت تکمیل و بهره برداری از آن را 
به عهده نمی گیرد. درحالی که استفاده از این پارکینگ کمک 

زیادی به خلوت شدن خیابان و امنیت خودروها می کند.
حیدری از اهواز

پیشوا و ورامین چه زمانی به خطوط مترو وصل می شوند
بسیاری از مردم شهرهای پیشــوا و ورامین برای حاضر شدن 
در محل کارشان، روزانه بین این شــهرها و تهران در ترددند. 
مشکل ترافیک و مسافت به جای خود، اخیرا با گران شدن کرایه 
تاکسی ها، واقعا تامین این ارقام در توان قشر ضعیف نیست تا با 
تاکسی رفت وآمد کنند. از مسئوالن درخواست داریم با رساندن 
خطوط مترو به این شهرها هم رفت وآمد را تسهیل کرده و هم از 

فشار اقتصادی بر مردم کم کنند.
هدایت طلب از ورامین

 
دولت برای رقم اجاره ها حدودی تعیین کند

ســاکن منطقه باغ ســرهنگ در محدوده نارمک و نظام آباد 
هســتیم. 10 ماه قبل خانه را با 150میلیون و 5میلیون رهن 
کرده ایم، متأســفانه صاحبخانه رقم اجــاره را به 10میلیون 
رسانده و من نمی دانم با 3فرزندم و توان مالی نداشته ام به کجا 
نقل مکان کنم. چرا دولت ممنوعیتی برای افزایش اجاره از حد 
مشخص قائل نمی شود؟ ضمن اینکه به صرف گفتن نمی توان 
صاحبخانه ها را مجبور کرد و باید قانونی در این زمینه تصویب 

و ابالغ شود.
مرادی از تهران 

جلوی زیاده طلبی صاحبخانه ها را چه کسی می گیرد
صاحبخانه ما ملکش در شهران را که قبال به 80میلیون پول پیش و 
4میلیون و 500اجاره داده بود اکنون به 200میلیون و 15میلیون 
اجاره می دهد درحالی که کل درآمد خانوار مــا در  ماه به این رقم 
نمی رسد. از سوی دیگر شنیدم که صاحبخانه همکارم ملکش در 
نارمک را از 200میلیون و 5میلیون به 300میلیون و 16میلیون 
رسانده اســت. واقعا هیچ کســی نیســت که جلوی زیاده طلبی 

صاحبخانه ها را بگیرد؟ 
بهرامی از تهران

خیابان هامون غربی در زابل نیازمند زیرسازی و آسفالت است
خیابان هامون غربی بعد از میدان استاندارد به طرف مزار در شهر 
زابل بدون  هیچ زیرساخت و سنگالخی است درحالی که دوطرف 
خیابان پر از خانه و سکنه است و با کمترین تردد افراد به خصوص 

ماشین ها از این خیابان دیگر چشم، چشم را نمی بیند.
میرشکار از زاهدان 

کارگر، مستأجر، متاهل و بیکارم بدون یارانه
کارگر متاهلی هســتم که مســتأجرم و در تعدیل های 2ســال 
گذشته بیکار شدم. با این شرایط یارانه معیشتی جدید در کمال 
تعجب نه تنها به من تعلق نگرفت، بلکــه یارانه معمولی 45هزار و 
500تومانی من نیز قطع شد! آیا من جزو 10درصد مرفهین هستم 

و خودم خبر ندارم.
اسد از تهران

پس از طالق یارانه ندارم 
پس از جدایی از همسرم به رغم اعالم تفکیک یارانه به ستاد مربوطه 
و با گذشت چند سال هیچ دریافتی اي نداشته ام. کارمند و مستأجرم 

و نیازمند یارانه. چه باید بکنم که از سال 92یارانه نگرفته ام.
ایرانی از کرج 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

شهادت مأمور پلیس در درگیری با 
قاچاقچیان سوخت

راننده خودروی اسکورت 
قاچاقچیان سوخت، بعد از 
توقیف تانکر حامل 30هزار 
لیتر گازوئیل توسط پلیس 
خــودرواش را بــه یکی از 
مأموران کوبیــد و او را به 

شهادت رساند.
به گزارش همشــهری، مأموران انتظامی یگان امداد شهرستان 
بندرعباس یکشنبه شب به اطالعاتی دســت یافتند که نشان 
می داد قاچاقچیان سوخت قصد دارند با استفاده از یک دستگاه 
تانکر مقدار زیادی گازوئیل به منطقه منتقل کنند. در این شرایط 
گروهی از مأموران با اخذ حکم مأموریت به محور ایسین از توابع 
شهرســتان بندرعباس اعزام شدند و موفق شــدند تانکر مورد 
نظر را در منطقه پاتل شناســایی کنند. آنها با استفاده از عالیم 
هشدار دهنده پلیسی از قبیل چراغ گردان و تابلو ایست و با معرفی 
هویت پلیسی خود و ارائه کارت شناسایی، این تانکر را متوقف 
و در آن 30هزار لیتر گازوئیل کشف کردند. بارنامه ای که راننده 
به مأموران نشان داد جعلی و قاچاق بودن محموله مشخص بود. 
راننده نیز اعتراف کرد که محموله سوخت قاچاق را از اصفهان 
به مقصد روســتای گچین بارگیری کرده و قصد فروش آن به 
قاچاقچیان را داشته است. در این شرایط بود که این تانکر توقیف 
شد و مأموران قصد داشتند آن را به مقر پلیس منتقل کنند اما 
راننده در مســیر چندین مرحله اقدام به خاموش کردن خودرو 
کرد و ضمن ســرپیچی از دســتور مأموران خودرو را در فاصله 
6 متری از جاده اصلی در شــانه خاکی متوقف و از ادامه مسیر 
خودداری کرد. درســت در همین لحظات بود که یک دستگاه 
خودروی پژو پارس که پســر جوانی راننده اش بود و مسئولیت 
اسکورت تانکر را برعهده داشــت از راه رسید و قصد جلوگیری 
از انتقال تانکر را داشــت. این خودرو به صــورت خالف جهت و 
با سرعت زیاد به سمت مأموران حمله ور شــد و ابتدا با یکی از 
مأموران به صورت جزئی برخورد کرد اما در ادامه مأمور دیگری به 
نام استواریکم رضا احترامی را زیر گرفت و او را به شهادت رساند.

ســردار غالمرضا جعفری، فرمانده انتظامی استان هرمزگان با 
اعالم جزئیات این حادثه گفــت: در این حادثه راننده پژو پارس 
که فرزند راننده تانکر بود از ناحیــه هر دو پا هدف اصابت گلوله 
مأموران قرار گرفت و برای درمان به بیمارستان صاحب الزمان 

بندرعباس منتقل شد.

جنایت هولناک داماد عصبانی
مردی که با همســرش و خانواده او دچار اختالف شــده بود در 
اقدامی هولناک همســرش و پدر و مادر او را به قتل رساند و با 

شلیک گلوله دست به خودکشی زد.
به گزارش همشهری، عصر روز یکشنبه به مأموران پلیس شهر 
گرگاب شاهین شهر، واقع در استان اصفهان خبر رسید که مردی 
حدود 40ساله با استفاده از کلت کمری به سوی برادرش شلیک 
و او را مجروح کرده بود. در جریان این تیراندازی یک گلوله نیز 
کمانه و به پای دختر 6ساله مرد مسلح اصابت کرده بود. به دنبال 
این حادثه گروهی از مأموران برای بازداشت متهم راهی خانه او 
شدند اما در کمال ناباوری به سر خودش نیز شلیک کرده بود اما 
هنوز نفس می کشــید. به همین دلیل بالفاصله به بیمارستان 
منتقل شد اما جانش را از دست داد. تحقیقات در این باره همچنان 
ادامه داشت تا اینکه حادثه مهم دیگری فاش شد. بررسی ها حاکی 
از آن بود که این مرد یک روز قبل از خودکشــی نیز به خانه پدر 
همسرش رفته و همسرش را همراه با پدر و مادرش به قتل رسانده 
بود. در همین حال سرهنگ جهانگیر کریمی، معاون فرهنگی و 
اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان دراین باره گفت: 
بررسی ها نشان می دهد عامل جنایت به مواد مخدر اعتیاد داشت. 
وی ادامه داد: علت وقوع این حادثه اختــالف ضارب با اعضای 
خانواده همسرش بود و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه 

دارد و کارآگاهان در حال بررسی دقیق تر این پرونده هستند.

قاتل عجیب در بیمارستان روانی 
بستری شد

مرد معتاد که بــه تصور اینکه پســرعمویش با ســحر و جادو 
زندگی اش را نابود کرده، او را به قتل رسانده بود با دستور بازپرس 

جنایی برای درمان به بیمارستان اعصاب و روان انتقال یافت.
به گزارش همشهری، این جنایت چهارم اردیبهشت امسال در 
حوالی شهرک مسعودیه اتفاق افتاد. متهم که مردی 39ساله بود 
به خانه پسرعمویش رفته و قصد داشت او و اعضای خانواده اش را 
به قتل برساند. او در ابتدا به سراغ پسرعموی 70ساله اش رفت و با 
ضربات چاقو جان وی را گرفت اما همسر و دختر مقتول با زیرکی 
موفق شدند از دست او فرار و با قفل کردن در خانه، پلیس را خبر 
کنند. قاتل که داخل خانه زندانی شده بود از پنجره طبقه دوم به 
حیاط پرید و لنگ لنگان پا به فرار گذاشت که مأموران رسیدند 
و او را دستگیر کردند. متهم معتاد به مواد مخدر بود و به قدری 
تحت تأثیر مصرف مواد بود که ادعاهای عجیب و غریبی درباره 
انگیزه اش از جنایت مطرح می کرد. اوگفت: مقتول از 10 ســال 
قبل مرا سحر و جادو کرده بود و من برای باطل کردن این طلسم 
10ساله می خواستم پسرعمویم و خانواده اش را به قتل برسانم 
اما تالشــم برای قتل همسر و دختر پســرعمویم نافرجام باقی 
ماند. او در ادامه مدعی شــد که 10سال قبل در محل زندگیش 
که شهرستان بود نوشته عجیبی پیدا کرده و بعد از آن به سراغ 
یک آینه بین در شهرستان دیگری رفته ودر آنجا متوجه شده که 
پسرعمویش او را جادو وطلسم کرده و برای همین نقشه قتل وی 
و خانواده اش را کشیده بود. ادعای عجیب قاتل باعث شد که وی 
برای بررسی سالمت روانی در اختیار متخصصان پزشکی قانونی 
قرار بگیرد. از سوی دیگر اولیای دم نیز در دادسرای جنایی تهران 
حاضر شده و برای او درخواست قصاص کردند. اما متهم همچنان 
رفتارو حالت های عجیب و بیمارگونه ای داشت و در این شرایط 
بازپرس دستور داد تا وی از بازداشتگاه به بیمارستان اعصاب و 
روان منتقل شده و تحت درمان قرار بگیرد. متخصصان پزشکی 
قانونی به زودی نظر خود را درباره سالمت روانی متهم و اینکه آیا 

او هنگام جنایت جنون داشته یا نه اعالم خواهند کرد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

خانواده مردی که 6ســال قبل در 
جنایتی هولناک به قتل رســیده و 
تلفن همراهش ســرقت شــده بود 
درحالی که حکم قصاص قاتل قطعی شده و آماده اجرا 

بود او را بخشیدند.
به گزارش همشهری، این جنایت اواسط سال 95در 
بندر کنگ در اســتان هرمزگان اتفاق افتاد. گزارش 
کشف جسد را مردم به پلیس داده بودند. زمانی که 
مأموران در محل حادثه حاضر شــدند با جسد مرد 
جوانی که به دلیل اصابت جسم سخت به سرش جانش 
را از دســت داده بود، مواجه شدند. هیچ کس قاتل را 
ندیده بود و به درســتی معلوم نبود مرد جوان چرا و 
با چه انگیزه ای به قتل رسیده است، اما شواهد نشان 
می داد مقداری از وسایل او ازجمله تلفن همراهش 
سرقت شده اســت. به این ترتیب جسد به پزشکی 
قانونی منتقل و تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت 
آغاز شد. بررسی ها درباره هویت مقتول نشان می داد 
که او از اهالی شهرستان سیب و سوران واقع در استان 
سیستان و بلوچستان است و از مدتی قبل برای کار 
به هرمزگان رفته بود. آنطور که نزدیکانش می گفتند 
او با هیچ کــس اختالف و یا خصومتی نداشــت که 
بخواهد منجر به قتل شود. در این شرایط شناسایی 
عامل جنایت به معمایی مرموز تبدیل شــد. در این 
میان سرقت گوشی تلفن همراه مقتول می توانست 
سرنخ مهمی برای دســتگیری قاتل باشد. هرچند 

مأموران ابتدا به ردیابی گوشی مسروقه پرداختند اما 
این گوشــی خاموش بود. چند روز بعد وقتی گوشی 
مقتول برای چند دقیقه روشن شــد، مأموران با آن 
تماس گرفتند. در آن سوی خط پسر جوانی جواب داد 
و مدعی شد تلفن همراه را پیدا کرده است. مأموران 
از او خواستند برای ادای توضیحات به پلیس آگاهی 
مراجعه کند و به این ترتیب وی بازداشت شد. شواهد 
و مدارک به دست آمده نشان می داد پسر جوان عامل 
جنایت است، اما او مدعی بود که قتلی مرتکب نشده 
و ســیم کارت مقتول را پیدا کرده است. او در جلسه 
محاکمه که در دادگاه کیفری یک استان هرمزگان 
برگزار شد گفت: باور کنید من اطالعی از قتل ندارم. 

همراه یکی از دوستانم برای خرید به یک مغازه رفته 
بودیم که جلوی در مغازه یک سیم کارت پیدا کردم 
و توی گوشــی ام انداختم و با اســتفاده از آن چند 
تماس گرفتم تا اینکه چند روز بعد از پلیس آگاهی 
با من تماس گرفتند و درباره قتل توضیح خواستند. 
در آنجا تحت فشار زیادی قرار داشــتم و به ناچار به 
قتل اعتراف کردم، اما واقعیت این است که من قاتل 
نیستم. با وجود ابراز بی گناهی متهم اما قضات دادگاه 
او را به قصاص محکوم کردند. این رأی مدتی بعد در 
دیوان عالی کشــور تأیید و به اجرای احکام فرستاده 
شد. درحالی که شمارش معکوس برای اجرای حکم 
قصاص آغاز شــده بود تالش های تیم صلح و سازش 

زندان بندرعباس برای جلب رضایت اولیای دم آغاز 
شد. چون اولیای دم اهل سیستان و بلوچستان بودند 
متهم به قتل طبق یک سنت قدیمی این منطقه حاضر 
شد برای اثبات بی گناهی اش دست در روغن داغ کند 
اما اولیای دم نپذیرفتند و گفتند فقط حکم دادگاه را 
قبول دارند. از ســویی حاضر به بخشش نیز نبودند. 
رایزنی ها برای بخشــش متهم ادامه داشت تا اینکه 
سرانجام با تالش های شــورای حل اختالف زندان 
اولیای دم حاضر شدند دربرابر دریافت 400میلیون 
تومان دیه از قصاص قاتل صرف نظر کنند. خواســته 
آنها در حالی بود که جوان محکوم به قصاص هیچ پولی 
برای پرداخت دیه نداشت. چند خیر برای کمک به او 
پا پیش گذاشتند و مبلغ 400میلیون تومان فراهم 
شد و پسر جوان پس از 6سال از قصاص نجات یافت. 
کاظم شاهرخ نیا، از اعضای شورای حل اختالف زندان 
بندرعباس در این باره به همشهری می گوید: وقتی این 
جوان به زندان آمد، اوضاع  خوبی نداشت. او 2 مرتبه 
در زندان دست به خودکشی زد. اما به تدریج وضعیتش 
بهتر شد. او ازجمله زندانیانی بود که در محیط زندان 
رشد کرد. با اینکه او سواد نداشت اما در زندان قرآن یاد 
گرفت. همه از او به خوبی یاد می کنند. به همین دلیل 
تالش های زیادی برای نجات او از قصاص انجام شد. 
بعد از آنکه اولیای دم حاضر به دریافت دیه شــدند با 
کمک خیران توانستیم 400میلیون تومان جمع آوری 

کنیم و به این ترتیب او نجات یافت.

هویت زنی که نیم تنه  و پاهایش داخل گونی پیدا شده بود فاش شد

چند روز پس از پیداشــدن نیم تنه و پاهای زنی جوان 
داخل گونی در 2نقطه مختلف از پایتخت، انگشت نگاری 
هویت مقتول را فاش کرد و به این ترتیب خواستگار او به 

اتهام قتل بازداشت شد. 
به گزارش همشــهری، بامداد هفدهم اردیبهشت ماه، کارگر شهرداری 
تهران در حوالی منطقه خزانه مشغول نظافت خیابان بود که چشمش به 
یک گونی در کنار سطل زباله افتاد. داخل گونی نیم تنه یک زن بود که 

حدودا 35ساله بود و 24ساعت از مرگش می گذشت.
آنطور که شواهد نشــان می داد، قاتل یا قاتالن پس از جنایت جسد را 
مثله کرده و نیم تنه را داخل 2گونی جاسازی و بعد کنار سطل زباله رها 
کرده بودند. نیم تنه زن جوان به پزشکی قانونی انتقال یافت و درحالی که 
تحقیقات در این پرونده آغاز شده بود،  3ساعت بعد به تیم جنایی خبر 
رسید که 2پای زنانه داخل یک گونی در بزرگراه محالتی پیدا شده است.

در ادامه تحقیقات مشخص شــد که پاها نیز متعلق به همان زنی است 
که نیم تنه اش 3ســاعت قبل در خزانه کشف شــده بود . از همان زمان 
تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت هولناک آغاز شد و  در ابتدا باید 
هویت مقتول فاش می شد.  مأموران در گام نخست به بررسی اثر انگشت 
مقتول پرداختند که معلوم شد که وی سابقه دار است و پیش از این بارها 
به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت شده است. از سوی دیگر 

پزشکی قانونی اعالم کرد که علت مرگ شکستگی از ناحیه گردن بوده 
و قاتل پس از جنایت دست به مثله کردن جسد زده است. تحقیقات که 
پیش می رفت معلوم شد که مقتول با مادرش در خانه ای در جنوب تهران 
زندگی می کردند و او به تازگی با پســری به نام کامران 40ساله در یک 
مهمانی آشنا شده و قرار بود با یکدیگر ازدواج کنند اما این اواخر اختالف 
میان آنها به وجود آمده بود.  ظاهرا کامران به مقتول مشکوک شده و به 
اینکه او مدام در فضای مجازی بود و ســرش با گوشی گرم بود اعتراض 
می کرد. همین مســئله اختالف و درگیری میان آنها را هر روز بیشــتر 
می کرد تا اینکه آخرین بار زن جوان به خانه خواستگارش رفته و پس از آن 
بود که جسد مثله  شده اش پیدا شد. همین اطالعات کافی بود تا دستور 
بازداشت کامران از سوی قاضی محمدتقی شعبانی، بازپرس جنایی تهران 
صادر شود. اگرچه شواهد و مدارک علیه کامران مظنون اصلی پرونده بود 
اما او جنایت را انکار می کرد. وی گفت: من و بهاره)مقتول( مدتی قبل در 
یک مهمانی با هم آشنا شدیم و می خواستیم باهم ازدواج کنیم. اختالف 
میان ما وجود داشت اما خیلی جدی نبود. من نسبت به او حساس بودم 
چون خیلی دوستش داشتم. رفتارهایش مشکوک بود و همین مسئله 
مرا آزار می داد. وی ادامه داد: روز حادثه بهاره به خانه من آمد و باز باهم 
بر سر اینکه چرا مدام سرش با گوشی گرم است درگیر شدیم. بعد از آنکه 
باهم کمی بحث و بگومگو کردیم، او از من خداحافظی کرد و رفت. از آن 

پس دیگر خبری از او نداشتم تا اینکه شــنیدم به طرز هولناکی کشته 
شده است. اما من نقشی در قتل او ندارم. براساس این گزارش،  خواستگار 
مقتول مظنون اصلی پرونده که همه شــواهد و مدارک علیه اوســت با 
دستور بازپرس جنایی تهران بازداشت شد و برای انجام تحقیقات بیشتر 

در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

اسرار مرگ بدهکار 7میلیارد تومانی فاش شد

تصميم مرگبار پيش از دستگيری
تحقیقات در پرونــده مرگ مرموز 
بدهــکار میلیــاردی در یکــی از 
کالنتری های تهران نشــان داد که 
او پیش از دســتگیری با مصرف قرص به زندگی اش 

پایان داده است.
به گزارش همشــهری، رســیدگی به این پرونده از 
چند روز قبل شــروع شــد؛ زمانی که گزارش مرگ 
مرموز مردی 35ساله در یکی از کالنتری های تهران 
به قاضی میثم حســین پور بازپرس جنایی پایتخت 
اعالم شد. بررســی ها حکایت از این داشت که مرد 
جوان در بازداشتگاه حالش بد شده و پیش از انتقال 
به بیمارستان جانش را از دســت داده است. اگرچه 
پزشک معالج اعالم کرد که علت مرگ مرد بازداشتی 
سکته قلبی بوده و احتماال از ترس بازداشت قلبش از 
تپش ایستاده و جانش را از دست داده است اما با توجه 
به مشکوک بودن ماجرا، جسد وی با دستور بازپرس 
جنایی به پزشــکی قانونی انتقال یافت تــا با انجام 
آزمایش های تخصصی علت اصلــی مرگ مرد جان 

باخته مشخص شود.

بدهی میلیاردی 
در ادامــه تحقیقات معلوم شــد که متوفی شــاکی 
خصوصی داشــته و به خاطر بدهــکاری میلیاردی 
بازداشت شده و ســاعتی پس از انتقال به کالنتری 
ناگهان حالش بد شده و جانش را از دست داده است. 
هنوز به درستی مشــخص نبود که ماجرا از چه قرار 
است تا اینکه پزشــکی قانونی علت اصلی مرگ مرد 
بازداشــتی را اعالم کرد؛ مســمومیت بر اثر مصرف 
قرص. اعالم این نظریه بازپرس جنایی را در برابر یک 
معمای پیچیده قرار داد و او دستور تحقیقات بیشتر 

در این باره را صادر کرد.

دیدار اتفاقی بدهکار و طلبکار
تحقیقات تیم جنایی حکایت از این داشت که متوفی 
تا چند سال قبل ثروت زیادی داشته و در زمینه خرید 
و فروش زمین، ملک و ساخت وساز فعالیت می کرده 
اســت.او حدود یک ســال قبل از 7نفر از دوستان و 
آشنایانش برای سرمایه گذاری در زمینه ساخت وساز 
7میلیاردتومان پول گرفت و قرار شد سودش را به آنها 
پرداخت کند. آشنایان او هم به اعتبار وی پولهایشان 
را برای سرمایه گذاری در اختیار مرد متوفی قرار دادند 

اما وی مرتکب اشتباه شده و دوستان نزدیکش سرش 
را کاله گذاشته و امالکش را زیر قیمت از او خریدند. از 
سوی دیگر رفته رفته ملک گرانتر می شد و مرد جوان 
دیگر توانایی پرداخت پول به آشنایانش را نداشت و به 
این ترتیب ورشکسته شد.آشنایان او نیز درخواست 
پولشــان را می کردند اما وقتی متوجه شدند که او 
حاضر به برگرداندن طلبشان نیست، به طرح شکایت 
از وی پرداختند. یکی از آنهــا که 3میلیارد تومان از 
مرد بدهکار، پول طلب داشــت توانست حکم جلب 
او را بگیرد تا اینکه روز حادثــه به صورت اتفاقی او را 
در یکی از خیابان های پایتخت دید و از او خواســت 
تا همراهش به کالنتری که در همــان نزدیکی بود 
برود. مرد بدهکار که راهی برای گریز نداشت همراه 
شاکی به سمت کالنتری رفت اما پیش از آنکه قدم 
در اداره پلیس بگذارد از شاکی طلب یک بطری آب 
کرد. شاکی یا همان مرد طلبکار از مغازه ای که مقابل 
کالنتری قرار داشت یک بطری آب خرید و در اختیار 
مرد بدهکار قرار داد. او یک جرعه آب نوشید و بعد با 
پای خودش وارد کالنتری شد و مأموران با توجه به 
حکم جلبی که داشت، بازداشــتش کردندتا اینکه 
ساعتی بعد جانش را از دســت داد.  در ابتدا مظنون 
اصلی، شاکی پرونده)مرد طلبکار( بود که بازداشت 
شد. چرا که احتمال می رفت وی آب سمی به متوفی 
داده است. این مرد اما گفت که  نقشی در مرگ مرد 
بدهکار ندارد. تیم تحقیق برای کشــف ابعاد بیشتر 
این حادثه، به بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته 
در اطراف کالنتری پرداخت. آنطــور که دوربین ها 
نشان می داد شاکی)طلبکار( یک بطری آب خریده 
و متوفی پس از نوشیدن آب بطری را تحویل شاکی 
داده و قدم در کالنتری گذاشته است. همه  چیز یک 
معما بود و این بار تیم تشــخیص هویت دوربین ها 
را زوم کردند و به صورت ویژه فیلم را مورد بررســی 
قرار دادند تا اینکه مشخص شــد زمانی که متوفی 
بطری آب را گرفته چیزی از جیب هایش برداشت و 
داخل دهانش گذاشته است. در ادامه تحقیقات، نیز  
مشخص شد که متوفی پس از آنکه بدهی سنگین باال 
آورده بود، قرص تهیه کرده و همیشه همراهش بود تا 
چنانچه دستگیر شد، پیش از زندانی شدن به زندگی 
خودش پایان دهد. با فاش شدن حقایق مظنونی که 
24ساعت بازداشت بود، آزاد و پرونده مرگ اسرارآمیز 

متوفی نیز بسته شد.

مرد جنایتکار که به اتهام قتل دختران لندنی در 
زندان به سر می برد، درخواست کرده که به او اجازه 
داده شود تا بتواند با زن موردعالقه اش ازدواج کند؛ 
درخواستی که خشم مردم و خانواده قربانیان را 

برانگیخته است.
به گزارش همشهری به نقل از میرر، قاتل سریالی 
که مردی 51ساله به نام لوی بلفیلد است از سال 
2011به اتهام قتل دســت کم 3دختر جوان در 
لندن در زندان به ســر می برد. او از 2 سال پیش 
از طریق یک قاتل ســریالی دیگر کــه همانند او 
دوران محکومیتش را در زندان می گذراند با زنی 
40ساله آشنا شد و شروع به نوشــتن نامه برای 
او کرد. نامه نگاری میان آنها مدتی طول کشــید 
تا اینکه زن 40ســاله به مالقات بلفیلد در زندان 
رفت و عاشق این جنایتکار سریالی شد. در یکی از 
همین مالقات ها بود که مرد جنایتکار از زن مورد 
عالقه اش خواستگاری کرد و او نیز به خواستگاری 
وی جواب مثبت داد. بــه این ترتیب بود که قاتل 
سریالی که قرار اســت همه عمر خود را در زندان 
بگذراند، با نوشــتن نامه ای برای فرماندار از وی 
خواســت که به او اجازه دهد تا بتواند با زن مورد 
عالقه اش ازدواج کند. نامه ای که شوک بزرگی به 
مردم و خانواده  قربانیان وارد کرد. براساس قوانین 
انگلستان، قاتل زندانی می تواند چنین درخواستی 
داشته باشد اما اجازه وقوع چنین اتفاقی با فرماندار 
است و وی در شرایطی ازجمله »وجود نگرانی هایی 
درباره مجــرم« یا »ترس از اینکــه مجرم پس از 
ازدواج به همراه همسرش به جرایمش ادامه دهد« 

می تواند با این درخواست مخالفت کند.
حاال و با این درخواست قاتل ســریالی، خانواده 
قربانیان به تکاپو افتاده اند تا هر طوری شده اجازه 

درخواست قاتل سريالی برای ازدواج در زندان 

بازداشت خواستگار در قتل هولناک یک زن 

آموختن قرآن در زندان، دلیلی برای بخشش قاتل

چنین کاری به وی داده نشود. آنها می گویند که 
مرد جنایتکار اجازه نداد کــه دختران آنها طعم 
زندگی را بچشــند و ازدواج کنند و دادن چنین 

اجازه ای به قاتل سریالی، بی عدالتی مطلق است.
براســاس ایــن گــزارش، لــوی بلفیلد ســال 
2003دختری 19ســاله به نام مارشا مک دانل 
را به قتل رساند. او یک ســال بعد آملی دالگرانژ 
22ساله را قربانی کرد و چند ماه پس از این جنایت 
قصد کشتن دختری 18ساله به نام کیت شیدی 
را داشت که موفق نشد و پس از آن از سوی پلیس 
دستگیر شــد. وی زمانی که در زندان بود به قتل 
دختری 13ساله در سال 2002نیز متهم شد. او 
پس از محاکمه به اتهام قتل 3دختر به 3بار زندان 
مادام العمر محکوم شــد تا اینکه چند ماه پیش با 
نوشتن نامه ای به قتل زنی به نام لین و دختر مگان 
نیز اعتراف کرد. او گفت کــه پس از حمله به این 
مادر و دختر آنها را به قتل رسانده و دختر 9ساله 

خانواده را نیز تا حد مرگ کتک زده است.
وزیر دادگســتری انگلیس در پی درخواست این 
قاتل ســریالی برای ازدواج، قــول داده که همه 
تالش خود را به کار گیرد تا اجــازه ندهد که او به 
خواسته اش برســد و نمکی باشــد بر زخم های 

خانواده های قربانیان.

گزارش

جنایی

دادسرا
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روزنامه فایننشال تایمز ]انگلیس[

تغییر ژئوپلیتیک در اروپا
فایننشــال تایمز تصمیم ســوئد برای عضویت در ناتو را 
یک تغییر بزرگ ژئوپلیتیک در اروپا خوانده اســت. این 
روزنامه نوشته که سوئد 200سال عضو هیچ اتحاد نظامی 
نبوده و ورودش به ناتو، بخشــی از تبعات حمله روسیه به 
اوکراین است. این یک روز تاریخی برای کشورهای منطقه 

اسکاندیناوی است.

تكاپوي اروپا براي توقف وابستگي 

گازي اش بــه روســيه بــه اين گزارش
زودي ها پاياني نخواهد داشــت. 
آنچــه تا پيــش از آغــاز جنگ 
اوكراين تنها در حد هشدارهاي كالمي در ميان 
مقامات اروپايي رد و بدل مي شد، پس از هجوم 
روســيه به اوكراين بــه ضرورتــي حياتي براي 
اروپايي ها تبديل شد تا هر چه سريع تر راهي براي 
پايان دادن به اين وابســتگي بيابند. اگرچه كه 
عظمت منابع نفت و گاز روسيه و اتكاي بيش از 
اندازه كليدي ترين كشــورهاي اروپايي از جمله 
آلمان، ايتاليا و فرانسه به اين گاز و همچنين نبود 
منابع جايگزين مناسب و در دسترس باعث شده 
تا يافتن راهكاري ســريع براي حل اين مشكل 

اروپا به چالشي بزرگ تبديل شود. 
پس از آغاز تحريم هاي اقتصادي شديد غرب عليه 
روسيه، احتمال قطع گاز اروپا از سوي مسكو در 
واكنش به اين تحريم ها جدي تر شــده است كه 
اگرچه تاكنون به داليل مختلفي نظير نياز مالي 
روسيه رخ نداده، اما اروپا نمي تواند اين احتمال 
را به طور كامل ناديده بگيرد. به ويژه از زماني كه 
روسيه گاز رساني به لهســتان و بلغارستان را به 
دليــل نپذيرفتن بازپرداخت بهــاي گاز با روبل 
تعليق كرده، اروپا تهديد روســيه را نزديك تر از 
هميشه احساس كرده است. اروپايي ها حاال در 
ميان منابع گاز جهان بــه دنبال منابع جايگزين 

هستند. 
كشــورهاي آفريقايي از ابتداي هجوم روســيه 
به اوكراين، به عنــوان يكــي از جايگزين هاي 
بالقوه براي گاز اروپا درنظر گرفته شــده اند. اين 
كشورها سرشار از منابع غني گازي هستند و در 
حال حاضر به چند كشور اروپايي هم گاز صادر 
مي كنند. امــا ضعف زيرســاخت و چالش هاي 
منطقــه اي ماننــد تنش هــاي ژئوپليتيكــي 
مي تواند اين كشــورها را در كوتاه مدت از ليست 

جايگزين هاي بالقوه گاز روسيه خط بزند.

آفریقا در مرکز توجه اروپا
قطع گاز لهســتان و بلغارســتان توسط روسيه 
هشــداري آشــكار به منطقه اروپا بود تا به ياد 
آورد چه تهديدي در كمينش اســت. روســيه 
مالك بزرگترين منابع گازي در جهان است و به 
عنوان بزرگترين صادركننده گاز جهان شناخته 
مي شود. تا به امروز تامين  40درصد از گاز اروپا 
به عهده اين كشور بوده اســت. اما اكنون اروپا به 
دنبال آن اســت كه تا پايان سال جاري ميالدي 
دوســوم از حجم گاز وارداتي خود از روســيه را 
حذف و تا ســال2030  به طور كامل استفاده از 

سوخت فسيلي را قطع كند.
از اين رو اســت كه آفريقا در حال حاضر به يكي 
از نقاط تمركز اروپا براي جايگزيني گاز روســيه 
تبديل شــده و در صورتي كه زمينــه همكاري 
طوالني مدت در حوزه انرژي ميان آفريقا و اروپا 

فراهم شود، تنها اروپا برنده اين همكاري نخواهد 
بود. افزايش درآمد ارزي كشــورهاي آفريقايي 
و افزايــش ميزان ســرمايه گذاري  اروپايي ها در 
آفريقا با هدف بهبود ظرفيت توليد گاز مي تواند 
كشورهاي توليد كننده آفريقايي را در موقعيت 
اقتصادي مناسبي قرار دهد. در چنين شرايطي، 
تنها بازنده اين روند روســيه خواهــد بود كه به 
دست خود بزرگترين مشــتريانش را به سمت 

منابع گازي آفريقا هدايت كرده است.
كشــورهاي آفريقايي اميد زيادي دارند با آغاز 
همكاري با اروپا بتوانند صــادرات گاز خود را به 
اتحاديه اروپا افزايش دهند. بــا اين همه اتكاي 
صرف به آفريقا در حال حاضــر و در كوتاه مدت 
نمي تواند مشــكل بحــران انرژي اروپــا را رفع 
كند. زيرا مجمــوع صــادرات گازي بزرگترين 
صادركنندگان گاز آفريقــا، يعني نيجريه، مصر 
و الجزاير كمتر از نيمي از گازي است كه روسيه 
در اختيار اروپا قرار مي دهد. اما در صورت ورود 
جدي اروپا براي سرمايه گذاري در آفريقا، احتماال 
كشورهاي آفريقايي در طوالني مدت بتوانند حجم 
قابل توجهي از نياز گازي اروپــا را تامين كنند. 
اگرچه وجود موانع لجستيكي،  سياسي و امنيتي 
در كشورهاي صادركننده گاز در آفريقا مي تواند 

روند آغاز سرمايه گذاري ها را به تاخير بيندازد.

پیشگامي ایتالیا در آفریقا
ماريو دراگي، نخســت وزير ايتاليا، ماه گذشــته 
با هــدف افزايش صــادرات 40درصــدي گاز 
الجزاير بــه ايتاليا، يك قــرارداد جديد گازي با 
اين كشــور به امضا رســاند. اين اولين قرارداد 
بزرگ ايتاليا براي يافتــن منابع جايگزين انرژي 
پس از آغاز جنگ اوكراين اســت. بــا اين همه، 
به دليل افزايش ميزان مصرف گاز توســط مردم 
الجزاير، كمبود سرمايه گذاري در توليد و بي ثباتي 
سياســي، نگراني هايي در مورد توانايي الجزاير 
در بهبــود ظرفيت صــادرات گاز مطرح شــده 
اســت. درگيري هاي مرزي اخير ميان الجزاير و 
همسايه اش يعني كشور مراكش هم بر صادرات 

گاز اين كشــور تاثيرگذار بوده و منجر به بسته 
شدن خط لوله اي حياتي براي انتقال گاز الجزاير 
به اسپانيا شده است. همين درگيري هاي محدود 
مرزي حجم صادرات گاز الجزاير را از 480ميليون 
مترمكعب به حــدود 250ميليــون مترمكعب 

رسانده است.
با اين همه امضاي قرارداد ميان ايتاليا و الجزاير 
مي توانــد زمينه بهره برداري بيشــتر از ظرفيت 
لوله هاي انتقال گاز موجــود در الجزاير را فراهم 
كرده و بــه تدريج ميزان صــادرات گاز به ايتاليا 
را تا ســال هاي2023 و 2024 به صورت ساالنه 
به بيش از 9ميليــارد مترمكعب برســاند. اين 
قرارداد جدي ترين اقدام ايتاليا، دومين واردكننده 
بزرگ گاز روسيه در اروپا جهت يافتن جايگزيني 
مناسب براي منابع گازي روسيه به شمار مي رود. 
دراگي عالوه بر الجزايــر در موزامبيك، آنگوال و 
كنگو هم به دنبال منابع گازي جايگزين اســت 
و تاكنون توانسته در راستاي پايان بخشيدن به 
وابستگي به گاز روسيه تا سال2023، در كنگو و 

آنگوال هم قراردادهايي را به امضا برساند.

اروپا به دنبال گاز مایع 
در ســوي ديگر قاره آفريقا، نيجريــه به عنوان 
بزرگتريــن توليد كننــده گاز مايــع طبيعي يا 
 ال ان جي در غرب آفريقــا، بعد از بحران اوكراين 
مورد هجوم درخواست هاي بي شمار كشورهاي 
اروپايي براي تامين گاز مايع قرار گرفته اســت. 
در حال حاضر اســپانيا، پرتغال و فرانسه 3بازار 
اصلي گاز مايع نيجريه به شمار مي روند و شركت 
توليد كننده گاز مايع نيجريه هم در حال حاضر 
تنها توانايي تامين گاز درخواستي اين 3مشتري 
كليدي را دارد. اما به گفته كارشناسان، افزايش 
متقاضي ال ان جي فرصتي مناسب براي افزايش 
حجم توليد در اين كشــور اســت زيرا در حال 
حاضر نيجريه تنها از 72درصد از ظرفيت توليد 
ال ان جــي خود بهره بــرداري مي كنــد و هنوز 
ظرفيت براي اســتفاده از 28درصد منابع گازي 

وجود دارد. 

با اين حال، در مسير توليد و عرضه گاز بيشتر در 
نيجريه چالش هاي اساسي وجود دارد كه از آن 
جمله مي توان به فرسودگي چاه هاي گاز و نبود 
ســرمايه كافي براي افزايش توليد اشــاره كرد. 
اگرچه به گفته كارشناسان اين موانع را مي توان 
در عرض 6 تا 18ماه برطرف ســاخت. اين طور 
به نظر مي آيد كه شــركت هاي توليد كننده گاز 
نيجريه هم با آگاهــي از فرصتي كه براي حضور 
بيشتر در بازار اروپا به دست آورده اند، تالش براي 
برطرف سازي موانع افزايش توليد را آغاز كرده اند.

پروژه هاي جدید گاز در آفریقا
بهره برداري از پروژه جديد ال ان جي در نيجريه، 
 پروژه »تِرين7«، مي تواند ظرفيت توليد گاز را از 
22ميليون تن در سال تا 35درصد افزايش دهد. 
با اين همه قرارداد هاي فروش خروجي اين پروژه 
با خريداران عمدتا اروپايي برقرار است و نيجريه 
به دنبال آن اســت تا براي تامين گاز بيشتر آغاز 
پروژه اي جديد با نام »تِرين8« را امكان ســنجي 
كند. نيجريه همچنين در پروژه متوقف شــده 
»خط انتقــال گاز فراصحرايي« به طول 4هزار و 
400كيلومتر نقشي كليدي به عهده دارد؛ خطي 
كه قرار اســت از نيجريه به نيجر و در نهايت به 
الجزاير برســد. اين پروژه مي توانــد به خطوط 
موجود انتقــال گاز آفريقا به اروپا وصل شــده و 
كشورهاي غرب آفريقا را به بازار اروپا متصل كند. 
تهديد هاي امنيتي، نگراني هاي محيط زيستي و 
نبود سرمايه، اين پروژه را كه در دهه1970 آغاز 
شده، متوقف ســاخت. اما در اوايل سال جاري 
مقامات محلي وعده از سرگيري اجراي اين پروژه 
را دادند. عالوه بر خط لولــه فراصحرايي، پروژه 
ديگري به نام خط انتقال گاز نيجريه-مراكش با 
قابليت اتصال زيرساخت هاي گازي غرب آفريقا 
به مراكش و در نهايت به اروپا هم به تازگي مورد 
توجه قرار گرفته است.  اين پروژه 25ميليارد دالر 
ارزش دارد و مي تواند 13كشــور غربي و شمالي 
آفريقا را به يكديگر وصل كند. اما گفته مي شود 
مدت زمان الزم براي تكميل اين پروزه دست كم 

25سال است. 
به اعتقاد كارشناســان، تامين گاز اروپا از آفريقا 
مي توانــد بــراي كشــورهايي نظيــر تانزانيا و 
موزامبيك هم مفيد واقع شود. هرچند در حال 
حاضر اجراي پروژه اي عظيم كه توســط شركت 
فرانسوي توتال در اين منطقه در دست اجراست، 
به دليل حمله شــبه نظاميان متوقف شده است. 
موانع اين چنيني باعث مي شود با وجود پتانسيل 
بااليي كه در آفريقا وجود دارد، اروپا نتواند براي 
آينده نزديك روي منابع گازي اين قاره حساب 
باز كند. به عبارت ديگر، اجراي پروژه هاي گازي 
در اين قاره به زمــان زيادي نياز دارنــد. اما در 
ميان مدت و طوالني مدت، افزايش سرمايه گذاري 
مي تواند حجم توليد را افزايش داده و در نهايت 

گاز بيشتري را روانه اروپا سازد.

چشم اروپا به گاز آفريقا
اروپا در حالي براي جايگزيني گاز روسيه روي آفريقا حساب كرده كه كل صادرات گاز اين قاره به نيمي از صادرات گاز روسيه 

به اروپا هم نمي رسد

یک میلیون مرگ کرونایی 
روی دست آمریکا

زمانی كه شيوع ويروس كرونا به يك همه گيری جهانی تبديل 
می شــد، برآوردهای كارشناســی می گفت كه ميزان تلفات 
ويروس در آمريكا بيــش از چندصد هزار نفــر نخواهد بود. 
2سال ونيم بعد اما آمار دولتی از عبور مرگ و مير ناشی از كرونا 
در اين كشور از مرز يك ميليون نفر حكايت دارد. اين تعداد، 
بيش از مجموع كشته هايی اســت كه آمريكا در جنگ های 
جهانی اول و دوم و همچنين جنگ های كــره و ويتنام داده 
اســت. آمار قربانيان ويروس كرونا در آمريكا از آمار قربانيان 

ويروس ايدز در 40سال گذشته هم بيشتر بوده است.
زمانی كه آمار مرگ و  مير ناشی از كرونا در آمريكا 100هزار تايی 
شده بود، روزنامه نيويورک تايمز اســامی تمام قربانيان را در 
صفحه اول خود منتشر كرد تا به جامعه و مسئوالن يك هشدار 
جدی بدهد. ديروز اما صفحه اول اين روزنامه ديگر جايی برای 
قرار گرفتن يك ميليون اسم كنار هم نداشت. نيويورک تايمز 
با نقطه هايی فشــرده روی نقشــه آمريكا نشــان داد كه چه 
 تعداد انســان جان خود را در ميانه يك همه گيری بی سابقه

از دست داده اند.
آمار تلفات كرونايی در آمريكا فاصله زيادی با اغلب كشورهای 
جهان دارد. توجه بــه جمعيت 332ميليــون نفری آمريكا 
نمی تواند توجيه خوبی برای اين تعداد مرگ ومير باشد. مسئله 
اين است كه نرخ مرگ و مير در آمريكا در بحران كرونا باالتر از 
اغلب كشورهای جهان بوده است. دانشگاه جان هاپكينز كه 
از ابتدای شــيوع كرونا وضعيت ابتال و مرگ و مير در آمريكا و 
جهان را رصد كرده نشان می دهد كه به ازای هر 100هزار نفر 
در آمريكا، 291نفر قربانی ويروس شده اند. در ميان فهرست 
20كشــوری كه بدترين وضعيت را در زمينــه تلفات كرونا 
داشته  اند، آمريكا در رده سوم قرار دارد. فقط برزيل و لهستان 

هستند كه نسبت مرگ و ميرشان بيشتر از آمريكا بوده است.
آمار باالی قربانيان آمريكايی جامعه اين كشور را شوكه كرده 

اما روزنامه گاردين ديروز در گزارشــی توجــه همگان را به 
موضوعی ديگر نيز جلب كرد تا عمق فاجعه بهتر درک شود. 
گاردين نوشته كه مرگ و مير ناشــی از اوردوز مواد مخدر در 
سال2021، ركوردی بی سابقه برجا گذاشت و از مرز 100هزار 
نفر گذشت. اين روزنامه شرايط وخيم روحی و روانی مردم را 
دليل اصلی افزايش آمار مربوط به اوردوز مواد مخدر می داند. 
آمار ديگری اما وجود دارد كه توجه كمتری به آن می شــود؛ 
مرگ های ناشــی از بيماری هــای قلبی. مركز پيشــگری از 
بيماری های آمريكا گزارش داده كه اثرات ناشــی از ويروس 
كرونا بر سالمتی مردم باعث شده طی 2سال اخير اين كشور 
ساالنه شاهد افزايش 500هزار مورد ناشــی از بيماری های 
قلبی باشد. از آغاز پاندمی كرونا تاكنون بيشتر از 82ميليون 
مورد ابتال به كرونا در آمريكا ثبت شده است. اما كارشناسان 

معتقدند كه رقم اصلی مبتاليان بيشتر است.

300هزار مرگ قابل پیشگیری
آمريكا در اصالح نظام بهداشت و درمان خود همواره با مشكل 
مواجه بوده است. ميزان واكسيناسيون در ابتدای كار، به ويژه 
برای جوامع اقليت، كم درآمد و ساكنان مناطق دورافتاده، كند 
بود. روزنامه يو اس ای تــودی در توضيح آمار باالی مرگ ومير 
در آمريكا نوشته كه تا اواخر بهار سال2021، 600هزار مرگ 
ناشی از ابتال به ويروس كرونا ثبت شده بود. در آن زمان، هنوز 
واكسن به طور فراگير در اختيار مردم نبود. اما بعد از آن، واكسن 
به وفور توليد شــد و رفته رفته به راحتی در سراسر آمريكا در 
دســترس همه قرار گرفت. اين روزنامه به نقل از كارشناسان 
آمريكايی نوشته كه از ميان 400هزار مرگ بعدی، دست كم 
300هزار مورد قابل پيشــگيری بوده است اگر همه واكسن 
می زدند. به عبارت ديگر، 300هزار مرگ اخير در ميان افرادی 

اتفاق افتاده كه واكسن نزده اند.

سیاسی بازی، بالی جان مردم
در آمريــكا، از ميــان محافظــه كاران عده زيــادی مخالف 
واكسيناسيون همگانی بوده اند. مهم ترين شان دونالد ترامپ 
بود كه ابتدا، وجود ويروس را اساســا انكار می كرد. طبق يك 
نظرسنجی كه نتايج آن از سوی روزنامه يو اس ای تودی منتشر 
شده، 92درصد از جامعه دمكرات ها در آمريكا اعالم كرده اند 
كه واكســن زده اند. اين ميزان در ميــان جمهوريخواهان، 
فقط 55درصد بوده اســت. سياســيون محافظه كار بارها در 
ســخنرانی ها و برنامه های تلويزيونی خود واكسينه شدن را 
اقدامی بی معنی و حتی خطرناک خوانده اند و اين باعث دوری 
كردن بخش مهمی از جامعه آمريكا از واكسن كرونا شده است. 
نتيجه اينكه، تركيب ميان سياست و سالمت مردم در آمريكا 

به يك فاجعه تبديل شده است.

قشر ضعیف تر، آسیب پذیرتر
آمارها نشــان می دهد در ابتدای شــيوع ويروس در آمريكا، 
اسپانيايی  تبارها، سياهپوســتان و بوميان آمريكايی بيشتر از 
سفيدپوســتان تلفات داده اند. به عبارت ديگر، آن قشری از 
جامعه كه امكان دوركاری نداشــته  و دائما در معرض شيوع 
ويروس بوده اند، تلفات بيشتری داده اند. اين قشر، قشر كارگر 

در آمريكا هستند.

نامتمرکز بودن مدیریت
گاردين نوشته كه سياست های دولت آمريكا برای استقالل 
اياالت در اتخاذ تصميم های مربوط به همه گيری، در عملكرد 
ضعيف آمريكا در مواجهه با كرونا مؤثر بوده  اســت. پزشكان 
می گويند هزاران نفر هم به »كوويد درازمدت« مبتال شده اند 
كه در برخی ممكن است ماه ها طول بكشد. يك تحقيق مركز 
پيشرفت آمريكا نيز می گويد كه ابتال به »كوويد درازمدت« 
باعث ازكارافتادگــی حدود يك ميليــون و 200هزار نفر در 

سال2021 شده است. 

 والدیمیر پوتین
 رئیس جمهور روسیه

روس هراســی در غــرب دیوانــه وار در حــال 
گسترش است. ناتو از سیاست ژئوپلیتیک 
خود پا را فراتر گذاشــته و ســعی می کند بر 
مناطق دیگر تأثیر بگذارد. روسیه با پیوستن 
فنالند و سوئد به ناتو مشکلی ندارد و ورود 
آنها به این ائتــالف نظامی غربــی تهدیدی 
ایجاد نمی کند، اما باعث پاسخ و اقدامات 
واکنشــی روســیه خواهد شــد. نئونازیسم 
مدتهاســت که در اوکراین بیــداد می کند، 
غــرب چشــمان خــود را بر ایــن امر بســته و 
تشــویق هم می کند. در هیچ کجا به اندازه 
اوکراین نازیســم در ســطح دولتی تشــویق 

نمی شود.)اسپوتنیک(

الکساندر لوکاشنکو 
رئیس جمهور بالروس

جهان تک قطبی دیگر تمام شده است، اما 
غرب در حــال تالش برای حفــظ نفوذ خود 
در جهــان اســت. هیــچ کشــوری تهدیــدی 
برای ناتو نیســت. با این حــال ناتو در حال 
تقویــت حضــور نظامــی در شــرق اروپــا و 
برگــزاری رزمایش های نظامــی در مقیاس 

بزرگ است. )رویترز(

نقل قول 

كيوسك

 خبر

جهان نما

دستور رهبر کره شمالی برای ورود ارتش به بحران کرونا
رهبــر  كيم جونــگ اون، 

كره شــمالی نحــوه مواجهه آسيا
مقامات بهداشت و درمان اين 
كشور با شيوع ويروس كرونا را 
به شــدت مورد انتقاد قرار داد و به ارتش اين 
كشور دستور داد برای توزيع دارو و مديريت 

بحران وارد عمل شود.
 بنابر اعالم رســمی دولت، از زمان نخستين 
گزارش شــيوع كرونا، تا كنــون 50نفر جان 
خــود را در ايــن كشــور از دســت داده اند. 
رسانه های دولتی كره شمالی گزارش داده اند 
كه يك ميليون نفــر دچار »تب« هســتند. 
كارشناســان اما می گويند كه ايــن افراد در 
واقع به كرونــا مبتال شــده اند. پيونگ يانگ 
طی 2ســال ونيمی كه از آغاز بحــران كرونا 

می گذرد، درهای كشور را به روی خارجی ها 
بسته بود. كره شــمالی طی اين مدت، شمار 
مبتاليان بــه ويروس را هميشــه صفر اعالم 
می كرد. به گزارش يورونيوز، رهبر كره شمالی 
به منظور كاهش سرعت گسترش اين بيماری، 
دستور قرنطينه سراســری صادر كرده است. 
او همچنين در بازديد از داروخانه ها به شدت 
از كابينه و بخش بهداشــت عمومی به دليل 
نگرش كاری غيرمســئوالنه آنها و نيز از نقص 
در نظارت های قانونــی و نحوه فروش دارو در 
سراسر كشور انتقاد كرد. به اعتقاد كارشناسان، 
كره شــمالی با بيمارســتان هايی با كمترين 
امكانات، واحدهای مراقبت ويژه اندک و عدم  
بهره مندی از واكسن، شــرايط بحرانی اي در 

پيش دارد.

غبار نارنجی در آسمان عراق

وقــوع توفان شــن در عــراق باعــث تعطيلی 
فرودگاه ها، مــدارس، دانشــگاه ها و ادارات در 
شهرهای مختلف اين كشور شده است. مقامات 
7استان از 18استان عراق، ازجمله بغداد، دستور 
بســتن دفاتر دولتــی را صادر كرده انــد. منابع 
رسانه ای عراق از توقف پروازها در فرودگاه های 
بين المللی بغداد و نجف به دليــل ديد كم خبر 
داده اند. كاربران شــبكه های اجتماعــی نيز با 
 انتشار تصاويری از استان های مختلف ازجمله،

نجف اشــرف، كركــوک، بابل، االنبــار و كربال 
گفته اند كه غباری نارنجی فضا را پر كرده است.

ميزان صادرات گاز طبيعی آفريقا در سال2020
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گرینویچ

نخستین ازدواج در زيردريايي

 

كالیفرنیا: یــک زیردریایی لوكــس جدید كه با 
باتــری كار می كنــد، افــراد را قادر می ســازد تا 
جشــن عروســی خود را در زیر آب برگزار كنند.

 "U-Boat Worx" به گــزارش ایســنا ، شــركت
شــركتی اســت كه زیردریایی هــای خصوصی 
توليد می كنــد و اكنون مدل جدیــدی را طراحی 
كرده است كه شــما را شــگفت زده می كند. این 
زیردریایی لوكــس "UWEP" ناميده می شــود 
 كــه مخفــف »پلتفــرم ســرگرمی زیــر آب «
 )Under WaterEntertainment Platform(
اســت و 35 متر طول، 7.6 متر عرض و هفت متر 
ارتفاع دارد و دارای بيــش از 148 متر مربع فضای 
داخلی اســت كه می تواند برای برپایی جشــن و 
اهداف سرگرمی استفاده شــود. این زیردریایی در 
مجموع می تواند 120 مسافر را در خود جای دهد 
كه برای یک زیردریایی ظرفيت بسيار زیادی است.

فشار را بگیر

بي برقي در تگزاس
 

هیوستون: در پی از مدار خارج شدن ناگهانی 6 نيروگاه، مجری 
)operator( شبکه اصلی برق تگزاس و بزرگترین شهر این ایالت 
یعني هيوستون از اهالی این ایالت خواسته است در موج محتمل 
گرمای آخرهفتــه، در مصرف برق صرفه جویی كنند. شــورای 
قابليت اطمينان الکتریکی تگزاس )ERCOT( از اهالی این ایالت 
خواسته اســت در بازه 3 تا 8 بعدازظهر  روزهای شنبه 14 مه و 
یکشنبه 15 مه )24 و 25 اردیبهشت(، درجه ترموستات ها را روی 
78 درجه فارنهایت )25.5 درجه سانتيگراد( یا باالتر تنظيم كنند 
و از وسایل برقی پرمصرف  استفاده نکنند. به گزارش ایندیپندنت، 
سازمان ملی هواشناســی آمریکا پيش بينی كرده بود كه »موج 
گرمای فصلی زودرس گسترده ای باعث شود در منطقه داالس-
فورت وورت، دمای هوای بالقوه در روز شنبه به اوج بی سابقه 36.1 
درجه سانتيگراد و در روز یکشنبه به باالی 37.7 درجه سانتيگراد 
برســد. طبق پيش بينی ها، دما در سراسر هفته آینده همچنان 
باال خواهد بود.« طبق هشدار سازمان هواشناسی فدرال، »اوج 
گرما در حد 90 و 100 درجه فارنهایت، افرادی را كه تجهيزات 
سرمایشی ضعيف دارند یا به حساسيت های فصل گرم دچارند، 
در معرض خطر قرار می دهد.« معلوم نيست چرا نيروگاه ها روز 
جمعه از كار افتادند. به گزارش تگزاس تریبون، این حادثه منجر 

به توليد نشدن حدود 2900 مگاوات برق شد.

كشف علت سندرم خلیج فارس
 

نیويورك:  ده ها هزار سرباز بریتانيایی و آمریکایی كه در جنگ 
اول خليج فارس در عراق حضور داشــتند، به بيماری مشهور 
به »ســندرم جنگ خليج فارس« دچار شــده بودند و  اكنون 
متخصصان این بيماری را با قرار گرفتن در معرض سالح های 
شيميایی و از جمله گاز ســارین مرتبط دانسته اند. به گزارش 
یورونيوز،  بســياری از مجروحان جنــگ خليج فارس، عنوان 
می كردند كه دردهای عضالنی، از دســت دادن قدرت تکلم و 
حافظه، مشکالت گوارشــی و عالئم دیگری را تجربه كرده اند. 
یک موسسه پزشکی آمریکایی در سال 2013 اعالم كرد 30 
درصد مجروحان جنگ اول خليج فــارس، به این عالئم دچار 
شدند. به گفته برخی محققان، این بيماری ها می تواند ناشی از 
تاثير سم اعصاب سارین روی این سربازان باشد. به گفته یکي از 
متخصصان مركز پزشکی جنوب غربی دانشگاه تگزاس: »گازی 
كه سربازان در عراق در معرض آن قرار گرفتند، رقيق شده بود 
و كشنده نبود. اگر فردی از نظر ژنتيکی مستعد ابتال به بيماری 

بوده باشد، این گاز برای بيمار كردنش كافی است.«

آيت اهلل سید عبداهلل فاطمی نیا از وعاظ قديمی و اساتید برجسته دين و اخالق به ملکوت اعلی پیوست. آخرين تصوير از پیکر مطهر ايشان در بیمارستان. اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

احواالت استخاره

دخترخانمی زنگ زده بــود و از من 
استخاره می خواست. استخاره كردم و 
جواب دادم كه خوب است. كلی خوشحال شد و با ذوق زدگی گفت: 
پس قبول می شوم؟ پرسيدم: یعنی چی؟ گفت: فردا آزمون رانندگی 

دارم؛ استخاره كردم ببينم آیا قبول می شوم یا نه؟
برایش توضيح دادم كه استخاره برای تعيين »می شود یا نمی شود« 
نيســت، بلکه برای تعيين »خوب یا بد« یک كار مشخص است؛ 
یعنی استخاره با فال و پيش بينی تفاوت دارد و اصوال اسالم كهانت، 
پيشگویی و فال گيری را به رسميت نمی شناسد، اما استخاره یک 
موضوع اسالمی و مورد تأیيد روایات دینی برای وقتی است كه انسان 
در كاری، دچار تردید و دودلی می شــود به استخاره پناه ببرد و با 
درخواست خير از خدای متعال از حيرت و دودلی بيرون آمده و به 

تصميم قطعی برسد.
پس اســتخاره در مواردی صورت می گيرد كه انسان سر دوراهی 
گير كرده اســت و دقيقاً بين انجام دادن یا انجام ندادن كاری در 
نقطه 50ـ50 قرار دارد. حتما برای شــما هم پيــش آمده كه در 
یک موضوعی، حتی پس از مشــورت ها و بررســی های الزم، به 
یک تصميم قطعی درباره انجام یا عدم انجام آن نمی رسيد. فرض 
كنيد می خواهيد خانه بخرید. خانه ای را دیده و به حســب ظاهر 
پسندیده اید. اگر توانستيد به نتيجه قطعی برسيد كه خوب است 
و تصميم می گيرید و خانه را می خرید، اما اگر پس از بررسی همه 
ابعاد ماجرا و انجام مشورت های الزم، باز هم به نتيجه نرسيدید و در 
تردید ماندید و ندانستيد كه آیا خرید این خانه به صالحتان هست 
یا نه، می توانيد با استخاره به تصميم برسيد؛ یعنی از خدا طلب خير 
می كنيد و با استمداد از او و واگذار كردن تصميم به نتيجه استخاره، 
چنانچه جواب استخاره خوب آمد، آن را می خرید و درصورتی كه 

بد آمد منصرف  می شوید و سراغ مورد دیگری می روید.
این امر در همه زمينه ها مثل ازدواج، مسافرت، انتخاب شغل و هر 
چيز دیگری كه درباره انجام یا عدم انجامش دچار تردید هستيم، 
ســاری و جاری اســت. اما نکته مهمی كه مطرح است اینکه اگر 
انسان بتواند با عقل و درایت و مشورت و هر چيزی كه او را به نتيجه 
می رساند، به تصميم _ حاال چه تصميم بر انجام و چه تصميم بر 
عدم انجام _ برسد، دیگر جای استخاره نيست و باید عقل و تدبيرش 
را به كار ببندد و تصميم بگيرد؛ یعنی استخاره تنها در مواردی انجام 
می شود كه انســان نتواند هيچ كدام از 2جنبه  انجام یا عدم انجام 

كار مورد نظرش را ترجيح بدهد و قاطعانه تصميم نهایی را بگيرد.
به خاطر همين است كه خيلی ها در طول عمر خود اصال استخاره 
نمی كنند؛ زیرا معموالً با بررســی  موضوع و تکيه بر مشــورت با 
افراد ذیصالح به نتيجه می رسند و هيچ وقت در تردید نمی مانند 
كه الزم االستخاره شــوند، اما برعکس، عده ای هم هستند كه در 
جزئی ترین و پيش پاافتاده ترین كارها هم به اســتخاره متوســل 
می شوند. اینان كه به شوخی به آنها لقب »مال استخاره ای« داده اند، 
معموال ســعی می كنند زحمت تالش، بررســی، تعقل و تدبير را 
بر عهده استخاره بيندازند و از خودشان رفع تکليف كنند. درحالی كه 
استخاره بعد از انجام همه بررسی ها و ناكام ماندن در تصميم گيری 
است و در دستورات دینی هم گفته شده است: اول استشاره و سپس 
استخاره؛ یعنی اول باید مشورت كرد و چنانچه نتيجه نداد و آدم را 
به تصميم نرساند، سراغ استخاره رفت؛ نه اینکه از همان اول و بدون 
هيچ تحقيق و تالشی رو به استخاره آورد و تنبلی خود را اینگونه 

پوشش داد. بی تردید اینجا جای استخاره نيست.
جای استخاره كجاست؟ استخاره تنها برای كارهای مباح صورت 
می پذیرد و نمی توان برای كارهای واجب یا حرام استخاره كرد؛ مثال 
نمی توان برای نماز خواندن اســتخاره كرد كه بخوانيم یا نخوانيم 
یا اســتخاره كنيم كه فالن دروغ را بگویيم یا نگویيم. برای انجام 
كارهای خالف عقل و عرف نيز نمی توان استخاره كرد. می گویند 
طرف باالی بام خانه بود و موقع پایين آمدن، اســتخاره كرد كه از 
پله ها پایين بياید، بد آمد. به ناچار استخاره كرد از باالی بام بپرد، 
خوب آمد و چون پرید پایش شکست. البته بعيد است چنين چيزی 
واقعيت داشته باشد و ظاهرا تمثيلی است برای همين كه بدانيم 

جای استخاره كجاست.
گاهی شما استخاره می كنيد، اما دوســت دارید خوب یا بد بياید. 
همين یعنی اینکه نتيجه مطلوب برای شما مشخص شده و یک 
جورهایی تصميم خود را گرفته اید و فقــط برای اطمينان خاطر 
دارید استخاره می كنيد؛ به خاطر همين اگر نتيجه استخاره برخالف 
ميل و انتخاب باطنی تان بود، دنبال راه دیگری می گردید و آن قدر 
نيتتان را عوض می كنيد تا باالخره جواب استخاره مطابق ميلتان 
باشد و به خواسته تان برسيد. خب معلوم است كه اینجا هم جای 
استخاره نيست. می گویند فردی می خواست دوغ بخورد و چون 
مالاستخاره ای بود، استخاره كرد كه آیا دوغ بخورد یا نه. استخاره 
بد آمد. او كه نمی توانست از دوغ صرف نظر كند، استخاره كرد آن 
را ایســتاده بخورد باز هم بد آمد. او باز با این نيت استخاره كرد كه 
دوغش را به جای ليوان در كاسه بریزد و بخورد باز هم بد آمد. طرف 
دست برنداشت، اما هرجور هم استخاره می كرد بد می آمد. با ليوان، 
با كاسه، با پارچ، با شيشه، نشسته، ایستاده و... همه بد آمد. دست 
آخر تنها شکلی كه استخاره اش خوب آمد این بود كه روی یک پا 
بایستد و قيفی در دهان بگذارد و با پارچ از ارتفاع یک وجبی دوغ را 
در قيف بریزد و این چنين دوغ را بخورد. همين روش را رفت و تمام 

دوغ روی سر و صورتش ریخت.
در نهایت مراقب باشــيم بدون توجه به مفهوم اســتخاره و بدون 
اینکه كاربرد و جایگاه استخاره را بدانيم، استخاره نکنيم و خود را 
به دردسر نيندازیم؛ چه آنکه اگر موضوع مورد نظرمان جایی برای 
استخاره نداشته باشد، جواب استخاره الزاما مفيد فایده نخواهد بود 

و چه بسا مثل همان بابایی كه از پشت بام پرید، پایمان بشکند.

تاســيس  تاریــخ  از 
حوزه هــای علميــه در 
زمان شيخ طوسی در قرن پنجم هجری تاكنون كه قریب 
به هزاره می گذرد، عالمانی درون حوزه بودند كه تبدیل به 
نمادی در بخش، گرایش و قسمتی شده اند. شيخ صدوق 
و كلينی در حدیث درخشيده اند، شــيخ انصاری و سيد 
خویی در فقه روشناتر بوده اند و آخوند خراسانی در اصول. 
بوعلی در فلسفه و دیگرانی در عرفان. ليکن برخی بوده اند 
كه شخصيتی چند وجهی داشته اند. آیت اهلل بهجت نمونه 
بارز این ها بود كه هم در فقاهت بس توانا بود و هم به اصول 
و رجال مسلط. ادیبی شــاعر كه از دیوان سه جلدی اش 
احتماال كمتر كسی خبر دارد. با تمام این تفاسير و تفاصيل 
وجه بی نظير محمدتقی بهجت هيچ كدام از این ها نيست. 
هسته مركزی روایت عالم فومنی شهر قم، زیست و سلوک 
او بود. مردی كه در كوچه ای تنــگ با دیوارهای كاهگلی 
روبروی حرم زندگی می كرد. با دری دو لته كه به زور از آن 
رد می  شدی. شخصيتی كه زهد را نه در سطور رساله و باالی 
منبر كه در زندگی و زیست جاری كرد. جای سخن و حرف 
درباره دوری از دنيا آن را عينی و آبجکتيو اجرا كرد. بيت 
مرجعيتش از یک فرش دوازده متری فراتر نرفت و نه وارثی 
داشت و نه خدم و حشم و سازمان حفظ و نشر و آثاری. اثر 
بهجت ســلوكی از زهد بود كه بدون ادا و نمایش ساخت، 
جای هاله، حالت داشت و جای نمایش، روایت. شاید همين 

زندگی شگفت و عجيب در كنار كتمان و سکوت هميشگی 
ایشان بود كه باعث روایت های اسطوره ای از سيره و سلوک 
آیت اهللِ گوشه نشين شهر شد، روایت آدم ها از شخصيتی 
كه دوست داشتند برای خودشان بسازند. به هر روی با تمام 
روایت های افسانه ای از محمدتقی بهجت، واقعيت او چنان 
درخشان و بی همتا بود كه برای روایت این شگفتی نيازی 
به داستان و افسانه نباشد، روایت مردی كه دین و ایمانش 

را جار نزد، زندگی كرد.

یادبود

سید احمد بطحایی

عارفی شهیر و شاعری گمنام

حافظ

در نمازم َخِم ابروی تو با ياد آمد
حالتی رفت كه محراب به فرياد آمد

برخی بيماری ها ســر و صدایشــان زیاد است، 
یعنی عالئمــی دارند كه نشــان می دهند باید 
هر چه ســریع تر بــه دكتر مراجعــه كنيد. اما 
بيماری هایی مانند فشــار خون بــاال یا پایين، 
بدون هيــچ آالرم و عالمتی، ناگهانــی آدم را 
گرفتار می كنند. برای همين هم به این بيماری 
لقب قاتل خامــوش داده اند و ســومين عامل 

كشنده در دنياست. امروز، 27اردیبهشت، روز 
جهانی فشارخون است، روزی كه قرار است به ما 
یادآوری شود  بيشتر مراقب سالمتی مان باشيم.

آنطور كه آمارها نشــان می دهند، در كشور ما 
نيمی از جمعيت با رســيدن به سن 55سالگی 

مبتال به فشار خون باال می شوند.
 فشار خون باال هم یکی از مهم ترین عوامل خطر 
بروز بيماری های قلبی و عروقی، ســکته های 
قلبی و مغــزی و نارســایی مزمــن كليوی و 
همچنين از عوامل اصلــی مرگ های زودرس 
اســت و ســهم قابل توجهی از بار بيماری ها را 

به خود اختصاص داده است. تغذیه نامناسب بعد 
از عامل ژنتيک، یکی از عواملی است كه می تواند 
هر كسی را دچار فشار خون باال كند، درحالی كه 
استفاده از رژیم غذایی كه مملو از غالت كامل 
سبوس دار، ميوه ها و سبزی  تازه، فراورده های 
لبنی كم چرب و بدون چربی های اشــباع شده 
و كلسترول باشد، می تواند به طرز چشمگيری 

فشار خون را كاهش دهد.
 چاقی، مصرف زیاد نمک، كافی نبودن فعاليت 
بدنی، استعمال ســيگار و عوامل محيطی مثل 
مواجهه با ســرب و آلودگی هــوا و همچنين 
اســترس از عوامل دیگری هســتند كه باعث 
می شــوند فشــار خونمان باال برود. از آنجا كه 
هميشــه پيشــگيری از بيماری بهتر از درمان 
است، پزشکان و كادر درمان توصيه می كنند كه 

عالوه بر تغذیه مناسب، ورزش مداوم و مصرف 
به اندازه نمک، همه بيماران بــه هر دليلی كه 
به مطب ها مراجعه می كنند، از پزشــک خود 
بخواهند كه فشــار خونشــان را كنترل كند و 
متقابال، همه پزشــکان نيز خود را ملزم بدانند 
فشار خون تمام بيماران را فارغ از هر علتی كه 
مراجعه كرده اند، اندازه گيری كنند تا این عامل 
خطر بيماری های مرگبار در كشور ما تا حدود 
زیادی كنترل شود. ضمن اینکه همه افراد باید 
از سن 35سالگی فشار خون خود را اندازه گيری 
كنند. اندازه گيری فشــار خون بایــد هر ماه یا 
دســت كم هر 3- 2 ماه یک بار انجام شــود. در 
این بين، افراد مشکوک به فشــار خون باال در 
نخستين فرصت به پزشک مراجعه كنند و تحت 

درمان قرار گيرند.

سیدمحمدرضا واحدی
كارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

خاطرات یک فروشنده

نظم و نتیجه و باقی آزمایش ها
در بخش كودک و نوجوان كتابفروشــی 
مشغول مرتب كردن دایره المعارف ها بودم. 
یک پسر ده، یازده ســاله با مادرش از زیر رنگين كمان چوبی 
وارد شدند. پسرک در یک برانداز ســریع، قفسه كتاب های 
علمی را پيدا كرد. برق چشــم هایش را از چندمتری دیدم. از 
روی چهارپایه گفتم: »سالم«. پاســخ داد: »از این مجموعه، 
آزمایش های فيزیکش را هم دارید؟« یک لحظه نگاهش ثابت 
ماند. سرش را چندبار باال و پایين كرد و گفت: »سالم. سالم. 
ببخشيد؛ آخر من خيلی دنبال این سری بودم.« آمدم پایين و 
دایره المعارف »سرگرمی های علمی در خانه« را دادم دستش. 
از پنجره چشم هایش جرقه های توی ســرش پيدا بود. دوید 
ســمت مادرش كه در بخش لوازم التحریر داشت روان نویس 
امتحان می كرد. شبيه حواصيلی كه به دریا رسيده، روی یک 
پا ایستاد و كتاب را روی پای افقی اش گذاشت و ورق زد و به 
مادر توضيح داد كه این همان است كه دنبالش بودم؛ »ببين، 
ببين هزار تا آزمایش دارد«. مادر با خونسردی گفت: »خوبه، 
ولی شما همين ماه پيش آزمایش های شيمی را خریدی. چه 
نتيجه ای داشت؟« پسرک مبهوت و مات به مادر، كتاب روی پا 
و بعد به من نگاه كرد. انگار دنبال پاسخ صحيح می گشت. مادر 
ادامه داد، فقط آشــپزخانه و تراس من داغون و رنگی و چرب 
و چسبی شده . جرقه های پســرک یکی یکی تركيد و زیر لب 
گفت: »ولی من كه هر بار همه را جمع كردم و شستم.« مادر 
روان نویس را گذاشت سرجایش و از من پرسيد: »كتابی ندارید 

كه نظم و ترتيب را آموزش دهد؟«
 -برای گروه ســنی الف و ب داریم، كه البتــه خيلی توصيه 
نمی كنم. بازوی پسرش را به نرمی و مهربانی گرفت و گفت: 
»برای گروه سنی ایشون.« تحقير ریز و زیرپوستی كه شاید 
مادر قصدش را نداشت، ولی من و پسر دریافتيم اش. ادامه داد: 
»من مخالف خرید كتاب نيستم. مخالف آزمایش هم نيستم، 
ولی از كتاب قبلی نتيجه نگرفتم. وقتی هزینه می كنم توقع 
دارم.« پسر گفت: »ولی مامان من علومم را 20 شدم.« _ آن 
نتيجه معلم خصوصی بود، نه كتاب. پســرک شــبيه عقابی 
كه شــکارش فرار كرده، بال هایش را بست و دایره المعارف را 
توی دست های من گذاشــت. مادر از بخش كودک و نوجوان 
خارج شده بود. پسر همانطور كه پاهایش را می كشيد، گفت: 

»همينه، مشکل همينه كه هميشه دنبال نتيجه هستند.« 
كتاب سنگين تر شده بود؛ خيلی سنگين. گذاشتمش روی ميز . 
نشستم. اسالیدهای دوره رویکردهای آموزشی جلوی چشمم 
رژه می رفتند. »در رویکردهای فرایندی و اكتشافی كار معلم، 
انتقال دانش نيست. وظيفه  او فراهم كردن محيط غنی با ابزار، 
مشاهده، گفت وگو و... است. هدف، رشدی است كه طی فرایند 
حاصل می شود. كشــف، عالقه یا سؤالی كه به وجود می آید و 

نتيجه، ممکن است در كودكان، متفاوت و گوناگون باشد«.

فرشته شیخ االسالم

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

راهنمايی تان كنیم. 

فراخوان

  خالق »من او« 
تقويم / زادروزعدد خبر

رضــا امـيرخـــانی را اگــر 
داســتان نویس و راوی ماجراها 
بدانيــم، بيــراه نگفته ایــم. او 
كــه در حوزه هــای دیگــر نيز 
دستی بر آتش داشــته و غير از 
داستان نویســی آن وادی ها را 
نيز تجربه كرده اســت، بيشتر 
ایــن نام آشــنایی خــود را از 
داستان نویســی و رمان هایش 

كســب كرده. امــری نه چندان 
اتفاقی كه ماحصل ذوق و قریحه 
و همچنيــن پشــتکار او در این 
ميدان اســت. رضــا اميرخانی 
27اردیبهشت ســال 1352 در 
تهران متولد شد. عالقه مندی اش 
به ادبيات از شب های شعر انقالب 
اسالمی در دبيرستان عالمه حلی 
شروع شد و از همان اواخر دوران 
دبيرستان نوشــتن را آغاز كرد. 
حاصل این قلم زدن ها، نخستين 
رمان او به نام »ارميا« بود كه در 
سال 1374 منتشــر شد. دیگر 
اثر اميرخانی در ســال 1378 با 
نام »من او« منتشر شد. او برای 
نوشتن »من او« نزدیک به 2سال 
از عمرش را وقف مطالعه آثاری 
درباره تهران قدیم كرد. این رمان 
از پــر خواننده تریــن رمان های 

دهه 80 ایران بــود، چرا كه رضا 
اميرخانی روایت كــردن را بلد 
است. گویی  داستان را می داند، 
 مخاطب را می شناسد و بعد  در 
لحظــه ای تصميــم می گيرد تا 
تمامی این دانســته ها و ادراک 
فردی را در قالــب روایتی پيش 
روی مخاطب بگشــاید. با وجود 
اینکه تمام آثــارش در یک حد و 
اندازه نيستند اما می توان گفت 
او در این امر موفق بوده اســت. 
او داســتان ها را جوری برای ما 
می گشــاید كه گویی این خود 
ما هســتيم كه پا در عالم روایت 
گذاشــته ایم و داریم آن ماجرا را 
تجربه می كنيم. ایــن اتفاق در 
برخی از ایــن تجربه ها پررنگ تر 
است و در برخی دیگر رنگ وبوی 

نامحسوس تری دارد.
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 همسر موردنظر 
در دسترس نیست

موضوع ازدواج با تغییر در شــیوه های ارتباطی 
در کنار رشــد شــبکه های اجتماعی با سرعت 
سرســام آور در حال جلو زدن از فرهنگ و اصول 
همیشگی جامعه ایران اســت. این تغییر رویکرد 
از حدود 20 سال پیش آغاز شــد؛ یافتن گزینه 
مورد نظر برای ازدواج از خانواده و شیوه سنتی به 
دانشگاه ها، سپس به محیط کار و بعد به آشنایی در 
گروه دوستان منتقل شد و حاال وارد فاز جدیدی 
به نام سایت ها و اپلیکیشن های همسریابی شده 
است. جســت و جو برای یافتن همسر مناسب از 
سال ها پیش در سایت های همسریابی مجاز شروع 
شد و حاال اپلیکیشن های غیرمجاز و خارجی هم 
در دسترس متقاضیان ازدواج قرار دارند اما چقدر 
می شود به این اپلیکیشــن های خارجی اعتماد 
 کرد؟ آیا مورد مناسبی در این گزینه های مجازی

پیدا می شود؟
این گزارش حاصل عضویــت در یکی از اپ های 
خارجی پرطرفدار میان پسران و دختران ایرانی، 
به قصد به دست آوردن اطالعاتی واقعی از جریان 
حاکم بر این گزینه های همسریابی است. نخستین 
نکته ای که پــس از عضویت در این اپلیکیشــن 
موردتوجه قــرار می گیرد، تغییر نحــوه ارتباط 
اعضاســت. بعد از جنبش »هشــتگ من_هم« 
که برای نشان دادن شــیوع گسترده آزار جنسی 
زنان در جهان مطرح شد، بعضی اپلیکیشن های 
همســریابی رویه معمول خــود را تغییر دادند و 
شــیوه ای جدید را در اپلیکیشن های خود به کار 
گرفتند. بــه این ترتیب تنها خانم هــا می توانند 
شروع کننده ارتباط و پیام باشــند و آقایان باید 
منتظر شــوند تا از طرف خانم ها انتخاب شده و 
مکالمه آغاز شود. خانم ها می توانند تعیین کننده 
میزان و اندازه ارتباط باشند و اگر کسی مزاحمتی 
برایشان ایجاد کرد آن را گزارش و یا شخص مورد 
نظر را بالک کنند. البته ایــن رویکرد هم باعث 
تغییری در نمایشی بودن اغلب پروفایل ها نشده 
است؛ این اپ همسریابی که مدتی است به شدت 
موردتوجه دختران و پسران ایرانی قرار گرفته، در 
حقیقت فضایی است رقابتی برای نمایش هرچه 
بیشتر دارایی ها و امکانات الکچری افراد مختلفی 

که در آن عضو می شوند.
در ایــن اپ پســرانی را می بینید کــه در ظاهر 
همه شــان با عکس های الکچری، لوکیشن های 
باالی شــهر، شــغل ها و تحصیالت عالی حضور 
دارند اما یا به طور کل اعتقــادی به ازدواج ندارند 
و یا اصال اطالعاتشــان با واقعیت فاصله ای بسیار 
دارد. خیلی هایشان به قول خودشان فیک هستند 
و اگر ازشــان بپرســید چرا اطالعات خود را به 
دروغ نوشته اند؟ پاســخ می دهند: »همان کاری 
را کرده ایم که دخترها دلشان می خواهد. دخترها 
دوست دارند تنها با پسرانی ارتباط بگیرند یا ازدواج 
کنند که وضع مالی خوبی دارند.« آن تعداد اندکی 
هم که تصمیمــی جدی بــرای ازدواج دارند، در 
جست و جوی دختری در سطح و اندازه خودشان 
یا حتی باالتر از خودشان هستند که هزینه های 
سرسام آور اقتصادی تقسیم شود. به قول معروف 
دنبال دختر پولدار می گردند. اما دخترانی هم که 
در این اپ حضور دارند شرایط شان فرقی با پسرها 
ندارد؛ آنها هم تصاویر مشابهی از زندگی نمایشی 
این روز هایشان گذاشــته اند که به گفته همین 

پسران اکثرشان فیک هستند.
پس اگر با همه این توضیحات باز هم می خواهید به 
این اپ ها سر بزنید باید خودتان را برای یک سؤال 
مهم آماده کنید، سؤالی که بدون تردید در شروع 
ارتباط از شما پرسیده می  شــود: »کجای تهران 
زندگی می کنید؟« اگر جایی پایین تر از فرشــته 
و نیاوران باشــید مورد توجه قــرار نمی گیرید و 
باید بدانید که خیلی ها خیلی نامحسوس ناپدید 
می شوند. موضوع قابل توجه دیگر محدوده سنی 
افرادی است که در این اپ عضو شده اند. براساس 
تحقیقاتی که در حوزه خانواده انجام شــده سن 
درســت ازدواج بین 2۵ تا ۳۵ سالگی  است و این 
در حالی اســت که به طور معمول افرادی در این 
اپ ها حضور دارند که از قافله ازدواج و تشــکیل 
خانواده جا مانده اند و حاال در ســن حدود ۳۵ تا 
۴۵ســالگی اندکی به تاریخ انقضای ازدواجشان 

مانده و می خواهند همسر خود را پیدا کنند.
نکته عجیب دیگر حضور بی شمار مرد ان متاهل 
مجردنماســت که امکانات مالی خوبی دارند و با 
مجرد نشان دادن خود به دنبال دوستی و ارتباط 
کوتاه مدت هستند که به گفته خودشان تا بیایی 

دروغ هایشان را متوجه شوی فریب خورده ای.
کافی است کمی جدی باشــید و حرف از رابطه 
جدی بزنید؛ به سرعت تعداد زیادی از گزینه هایی 
که فکر می کردید خیلی مناسب هستند ناپدید 
می شوند. حاال اگر شما به عنوان یک خانم مجرد 
به این امید باشید که شــاید گزینه مناسبی در 
اینجا پیدا شود و با یک تصمیم قاطعانه، به جای 
ســؤال های تکراری در همان ابتــدا اعالم کنید 
که قصد و هدف  تان جدی اســت، خیلی راحت 
پاسخ می دهند: »دنبال شوهری؟ جای اشتباهی 
اومدی...« اصال کلیــدواژه  »ازدواج« برایشــان 

خنده دار است.
مردانی هم که شاید واقعا برای یک هدف و رابطه 
جدی در این اپ آمده اند بعد از یک مدت به این 
نتیجه می رسند که اگر دروغ سر هم نکنند راه به 

جایی نمی برند.
حاال اگر در این آشــفته بازار قصد یافتن همسر 
مناسب را دارید دور اپلیکیشن های اینچنینی را 
که کم هم نیستند خط بکشــید. این گزارش را 
می توان با همان توصیه تاریخی به انتها رســاند؛ 

گشتم نبود، نگرد نیست.

مهال داریاننگاه
روزنامه نگار

فروش قلب؛ دروغ بزرگ
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان جزئیات ماجرای اعالم فروش برخی ارگان های حیاتی از فرد زنده را تشریح کرد  

به گفته او، تنها عضوی که می توان از فرد زنده دریافت کرد، »کلیه« و بخشی از »کبد« است

»فروش قلــب، قرنیه، بیضــه و ریه«، این 
آگهی ای  است که در روزهای اخیر به صورت 
یک ویدئو در فضای مجازی دست به دست 
می شود. مردی پشت تلفن، به تماس گیرنده 
می گوید حاضر اســت تمام اعضای بدنش 
را در مقابل پول بفروشــد. قیمت؟ مشخص 
نیست. به اندازه ای که بشود هزینه زندگی 
7نفر تامین شود. خانه دار شوند و سرمایه ای 
فراهم کنند. انتشار این ویدئو اما بازتاب های 
گسترده ای در فضای مجازی داشت و خیلی ها 
مطرح کردن این موضوع را به شرایط اقتصادی 
ارتباط دادند. اما فراتر از این ماجرا، موضوع 
فروش ارگان های حیاتی از سوی افراد زنده 
است. پیش از این هم آگهی های فروش قرنیه، 
خبرساز شده بود؛ اتفاقی که منجر به نابینا 
شدن فرد فروشــنده می شود. متخصصان 
قلب می گویند امکان ندارد فرد زنده ای بتواند 
قلب یا حتی ســایر ارگان های حیاتی اش را 
بفروشد. برخی هم عنوان می کنند که آگهی 
فروش اعضای بدن، یا کالهبرداری اســت و 
یا برای جلب کمک هــای مالی مردمی. امید 
قبادی، نایب رئیس هیأت مدیره انجمن اهدای 
عضو ایرانیان اســت و درباره آگهی فروش 
اعضای حیاتی، توضیح می دهد. به گفته او، 
در هیچ کشوری امکان فروش عضوی غیراز 
»کلیه« از فرد زنده وجود ندارد و فروش سایر 
ارگان ها به هیچ وجه نه به صورت زیرزمینی 
و نه قانونی وجود نــدارد. نیازمندان به عضو 
اهدایی، در ســامانه تخصیص عضو وزارت 
بهداشت ثبت مشخصات شده اند و خارج از 
این سامانه امکان اهدا یا فروش عضو وجود 
ندارد. آمارهای منتشر شده از وضعیت نیاز به 
عضو پیوندی در ایران نشان می دهد با اینکه 
ساالنه بین 5تا 8هزار نفر در کشور دچار مرگ 
مغزی می شوند و قابلیت اهدای 2500 تا 4هزار 
عضو دارند، اما در نهایت هر سال حدود هزار 
اهدای عضو از سوی افراد مرگ مغزی شده، 
صورت می گیرد. در چنین وضعیتی روزانه 7 
تا 10بیمار نیازمند پیوند عضو هم جانشان را 
از دست می دهند. حاال در وضعیتی که برای 
جلب رضایت خانواده بیمار مرگ مغزی شده 
تالش های زیادی می شــود، رئیس هیأت 
مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان، از ادعای 
فروش ارگان های حیاتــی انتقاد می کند. 
به گفته او، افرادی با انتشار آگهی های فروش 
ارگان های حیاتی، از نیازمنــدان به پیوند 
عضو سوءاســتفاده می کنند؛ گزارش این 
کالهبرداری به طور مرتب به وزارت بهداشت 
و انجمن اهدای عضو داده می شود. قبادی در 
گفت و گو با همشهری توضیح بیشتری درباره 

پشت پرده ادعای فروش ارگان های حیاتی از 
فرد زنده می دهد.

چند روزی است که ماجرای فروش 
قلب و سایر اعضای حیاتی از سوی یک فرد 
زنده به صورت یک ویدئو در فضای مجازی 

دست به دست می شود، ماجرا چیست؟
موضوعی که مطرح می شــود، یک ادعاســت و 
امکان ندارد چنیــن اتفاقی بیفتد. اگر کســی 
بگوید می خواهم مثال قلبم را بفروشــم، در واقع 
می خواهد بمیــرد. در مورد ســایر ارگان  ها هم 
همینطور است، مثال در مورد قرنیه هم همینطور 
است. به طور کلی چنین جراحی هایی در هیچ 

کجا انجام نمی شود. 
کامال واضح است که فرد با اهدای 
قلب، جانش را از دســت می دهد. حتی اگر 
بگوییم که او می خواهــد جانش را در مقابل 
پول از دســت بدهد، آیا چنین امکانی در 
مراکز درمانی برای انجــام چنین پیوندها و 

جراحی هایی وجود دارد؟
خیر. اوال که مراکز پیوند عضــو در ایران کامال 
مشخص هستند. این مراکز تجهیزات حرفه ای 
دارند و افراد بــرای انجام پیونــد نمی توانند به 
مراکز معمولــی مراجعه کنند. از ســوی دیگر، 
تمام اقدامات مربوط به اهدای عضو در قالب یک 

سامانه زیر نظر وزارت بهداشت انجام می شود. 
به طور کلی از یــک فرد زنده چه 

ارگان هایی قابلیت اهدا دارند؟
تنها عضوی کــه از فرد زنده می تــوان دریافت 
کرد، »کلیه« است؛ یعنی یک کلیه به طور کامل 
قابلیت اهدا از سوی فرد زنده را دارد. البته درباره 
کبد هم این اتفاق می افتد اما شرایط خاص دارد؛ 
یعنی تنها بخشی از کبد امکان پیوند دارد، البته از 
سوی اعضای درجه یک خانواده، یعنی پدر و مادر 
و فرزندان یا فردی که با گیرنده همخونی داشته 
باشد. غیر از این امکان پیوند بخشی از کبد وجود 
ندارد. البته در برخی کشورها، بخش کوچکی از 
ریه هم پیوند زده می شــود که این کار در ایران 
انجام نمی شود. بنابراین تنها عضوی که به صورت 
کامل امکان پیوند از فرد زنده دارد، همان »کلیه« 

است که آن هم ساز و کار خودش را دارد.
درباره قلب قطعــا چنین امکانی 
وجود ندارد. اساســا چرا چنین موضوعاتی 

مطرح می شود؟
ممکن اســت برخی فکــر کنند کــه یک فرد 
سرمایه داری وجود دارد که به صورت زیرزمینی، 
امکانات پیوند اعضا را فراهم کرده، چند پزشک 
جراح را هــم اســتخدام کرده که بــه صورت 
زیرزمینی ایــن جراحی ها را انجــام بدهند. آیا 
این موضوع امکان پذیر اســت؟ خیــر. ممکن 
نیســت. چرا که در وزارت بهداشت سامانه ای به 
نام تخصیص عضو وجود دارد که مشخصات تمام 
بیماران نیازمند به پیوند، در آن سامانه ثبت شده  
است. البته در تمام کشــورها چنین سامانه ای 

وجود دارد. مثال ما حدود 20 هزار بیمار نیازمند 
کلیه داریم و ۵ تا 6 هزار بیمــار نیازمند کبد که 
تمام این افراد در ســامانه شناخته شده هستند. 
وقتی فردی دچار مرگ مغزی می شــود، اولین 
اتفاقی که می افتد، بررســی مشخصات آن فرد 
از نظر گروه خون، قد و سایز و سایر پارامترهای 
دیگر است تا مشخص شود چقدر با گیرنده تطابق 
دارد. در این ســامانه بررسی می شود که افراد از 
نظر بافت شناســی چقدر با هم هماهنگ اند. در 
نهایت ممکن اســت این اطالعات تنها برای 10 
تا 1۵ نفر، همخوانی داشته باشد. حاال سوال این 
است که یک فروشــنده قلب، چطور می خواهد 
قلبش را بفروشــد؟ مگر قلب، ماده غذایی است 
که یک مشتری به این راحتی برایش پیدا شود؟ 
حاال اگر تصور کنیم که یک خریدار هم پیدا شد 
که نیاز به قلب داشــت، از کجا می خواهد بداند 
که این قلب با بدنش هماهنگ است؟ نمی شود 
قلب را به هر کسی با هر گروه خونی و مشخصات 

بدنی اهدا کرد. 
در سال های گذشــته کم و بیش 
با چنین آگهی هایی برای فروش ارگان های 
حیاتی از افراد زنده مواجه  بوده ایم، با اینکه 
کامال مشخص اســت امکان چنین پیوندی 
وجود ندارد، چرا و چطور این مسائل مطرح 

می شود؟
در همه جای دنیا، موضوع قاچاق ارگان و عضو، 
به ویژه در برخی از کشــورها، وجــود دارد، اما 
تمام اینها در مورد »کلیه« امکان پذیر اســت. 
بنابراین زمانی که فــردی می گوید می  خواهم 
قلبم را بفروشم، این موضوع قطعا از نظر علمی، 

کالهبرداری است. 
مواردی به شما گزارش شده که به 

این صورت از آنها کالهبرداری شده باشد؟
بله. ســاالنه شــاید چند صد نفر به ما و وزارت 
بهداشــت مراجعه می کنند که به این شیوه از 
آنها کالهبرداری شــده اســت. افرادی هستند 
که در راهــروی مراکز پیوند تــردد می کنند و 

نیازمندان به عضو را شناســایی می کنند. مثال 
متوجه می شوند فرد به ریه یا قلب و کبد و ... نیاز 
دارد، به او قیمت ۳00 میلیون تومان پیشــنهاد 
می کنند با ۵0 میلیون پول پیش. پول پیش را که 
می گیرند دیگر پیدایشان نمی شود. در هیچ جای 
دنیا جز برای »کلیه«، از یک فرد زنده نمی توان 

عضوی را به صورت کامل برداشت.  
امکان دارد در ایــران به صورت 
زیرزمینی، فروش و پیوند »کلیه« انجام شود؟

خیر. به دلیــل وجود ســامانه تخصیص عضو، 
این امــکان وجود نــدارد. به طور کلــی میزان 
هماهنگ کــردن کلیه برای گیرنــده و دهنده، 
حساس تر از قلب و ریه است. در ایران ۳۴ مرکز 
پیوند کلیه وجود دارد و از ســال 9۳، بر اساس 
مصوبه شورای عالی پیوند وزارت بهداشت، انجام 
پیوند عضو در بیمارستان های خصوصی، ممنوع 
شد. بنابراین تمام این ساز و کارها در بیمارستان 
دولتی انجام می شــود. نکته بعدی هم پیگیری 
وضعیت بیماران اســت. اینطور نیست که یک 
نفر پیوند کلیه انجام دهد و برود. این فرد تا آخر 
عمر، باید تحت نظر باشــد. در ماه های اول هر 
ماه و بعد 6ماه یک بار باید معاینه و ویزیت های 

حرفه ای شود. 
به نظر شما، چطور می توان در این 
زمینه اطال ع رسانی بیشــتری کرد تا افراد 

فریب این تبلیغات را نخورند؟
نکته اینجاســت که ما باید یک بار، مســیر را از 
عقب برویم. خاطرم اســت یک بــار برای تهیه 
گزارش از فردی کــه ادعا کرده بــود قلبش را 
می فروشد، با یک تیم تلویزیونی همراه شدیم، 
اما با اینکه قــرار قبلی هماهنگ شــده بود اما 
هیچ وقت از آن فروشــنده قلب خبری نشد. من 
به رسانه ها پیشــنهاد می دهم فراخوانی بزنند و 
اعالم کنند یک نفر که به این شکل عضو خریده، 
بیاید و خودش را معرفی کند تــا ما ببینیم اگر 
چنین اتفاقی افتاده مشــکل از کجاست و آن را 

اصالح کنیم. 
از این موارد زیاد به شــما گزارش 

می شود؟
ما متوجه شــده ایم افرادی هســتند که آگهی 
فروش اعضای حیاتی را به در و  دیوارها می زنند و 
از وضعیت اقتصادی مردم سوءاستفاده می کنند. 
ما هم اکنون در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم 
و به هر حال برخی از ایــن خبرها برای تخریب  
روحیه مردم سوءاستفاده می کنند. در حالی که 
خود رســانه ای کــه چنین اخباری را منتشــر 
می کند، واقعا نمی داند که چنین امکانی وجود 
ندارد؟ برخی از مطرح کننــدگان این موضوع، 
ممکن است بیمار باشــند و مشکل روانپزشکی 
داشته باشــند و واقعا نیاز به درمان دارند. حتی 
کسی که چنین گزارشی را تهیه می کند، واقعا 

نیاز به کمک دارد. 
یعنی از نظر شــما این اقدامات 

سازماندهی شده است؟

بله کامال. 
برخی می گویند این آگهی ها به 
دلیل نیاز مالی افراد داده می شــود. یعنی 
شــاید واقعا فرد نمی خواهد ارگانش را به 
قیمت تمام شــدن جانش، بفروشد، اما این 
موضوع را مطرح می کند تا به او کمک مالی 
شود. ممکن است پشــت این ماجرا، چنین  

نیت هایی وجود داشته باشد؟
بله، شاید هم اینطور باشد. اما بازتاب های خبری 

آن بسیار وسیع و منفی است.
تاکنون افرادی که به این شــیوه 
سوءاستفاده می کنند، شناسایی شده اند؟ 
یعنی شــما موضوع را بــه پلیس اطالع 

داده اید؟
ما چندین بار از طرف خود انجمن و حتی وزارت 
بهداشــت، به پلیس نامه  زده ایــم و موضوع را 
اعالم کرده ایم. به هر حال یک ســال و نیم است 
که اختصــاص »کلیه« و پیوند آن در دســت 
وزارت بهداشــت اســت و حتی دیگر از طریق 
انجمن حمایت از بیماران »کلیه« هم این اتفاق 
نمی افتد. تمام کارها زیر نظر وزارت بهداشــت 
است. به همین دلیل امکان پیوند خارج از این 
چرخه نیست. برای ما هم این امکان وجود ندارد 
منتشر کنندگان این آگهی  ها را شناسایی کنیم 

و آنها را به پلیس معرفی کنیم. 
عجیب ترین آگهی فروش عضوی 

که تاکنون شنیده اید، چیست؟
قلب، عجیب ترین آن اســت. فروش قرنیه هم 
عجیب اســت اما منجر به مرگ فرد نمی شود؛ 
چرا که یک نسج به شــمار می رود و می توان به 
طور کامل، آن را برداشت اما فرد نابینا می شود.  
 به هر حال انتشــار این آگهی ها 
به شدت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و 
این نشان می دهد که مردم هنوز آگاهی الزم 

در این زمینه ندارند.
بله، من حتی بعیــد می دانم به یک 
نفر 10 میـلـیـارد تـومـان بدهیم و 
او حاضر باشد مثال قلبش را بفروشد.
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از سال 93، بر اساس مصوبه شورای 
عالــی پیوند وزارت بهداشــت، انجام 
بیمارســتان های  در  عضــو  پیونــد 
خصوصی، ممنوع شد. بنابراین تمام 
این ســاز و كارها در بیمارســتان های 
دولتی انجــام می شــود. نكتــه بعدی 
هم پیگیری وضعیت بیماران اســت. 
اینطور نیست كه یك نفر پیوند كلیه 
انجــام دهــد و بــرود. ایــن فرد تــا آخر 

عمر، باید تحت نظر باشد

چندیــن بــار از طــرف خــود انجمــن و 
حتی وزارت بهداشت، به پلیس نامه  
زده ایم و موضوع را اعــام كرده ایم. 
بــه هــر حــال یــك ســال و نیــم اســت 
كــه اختصــاص »كلیــه« و پیونــد آن 
در دســت وزارت بهداشــت اســت و 
حتی دیگر از طریــق انجمن حمایت 
از بیمــاران  کلیــوی هــم ایــن اتفــاق 

نمی افتد

زهرا جعفرزادهگزارش
روزنامه نگار

گزارشی از چند روز جست و جو
 در اپ های خارجی زوج یابی 

تنهــا عضــوی كــه از فرد 
زنــده می تــوان دریافت 
كــرد، »كلیــه« اســت. 
یعنی یــك كلیه بــه طور 
كامــل قابلیــت اهــدا از 
ســوی فرد زنده را دارد. 
البتــه دربــاره كبــد هــم 
ایــن اتفــاق می افتــد اما 
شــرایط خــاص دارد. 
یعنــی تنهــا بخشــی از 
كبد امكان پیونــد دارد، 
البتــه از ســوی اعضــای 
درجــه یــك خانــواده، 
و  مــادر  و  پــدر  یعنــی 
فرزندان یــا فــردی كه با 
گیرنــده هخونی داشــته 
باشد. غیر از این امكان 
پیونــد بخشــی از كبــد 
وجــود نــدارد. البتــه در 
برخی كشــورها، بخش 
هــم  ریــه  از  كوچكــی 
پیونــد زده می شــود كــه 
این كار در ایــران انجام 
نمی شود. بنابراین تنها 
عضــوی كــه بــه صــورت 
پیونــد  امــكان  كامــل 
اســت،  زنــده  فــرد  از 
همــان »كلیــه« اســت 
 كــه آن هــم ســاز و كار 

خودش را دارد

در وزارت بهــــــداشت 
سامــــانـــــه ای بــه نــــام 
تخصیــص عضــو وجود 
مشــخصات  كــه  دارد 
تمــام بیمــاران نیازمنــد 
به پیوند، در آن سامانه 
ثــــبــــت شـــــده  اســت. 
البتــه در تمام كشــورها 
ســــــامانه ای  چنـــیــــــن 
وجــود دارد. مثــا مــا 
حــدود 20 هــزار بیمـــار 
داریــم  كلیــه  نیازمنــد 
و 5 تــا 6 هــزار بیمــار 
نیازمنــد كبــد كــه تمــام 
ایــن افــراد در ســامانه 
شناخته شــده هستند. 
وقتی فردی دچــار مرگ 
مغــزی می شــود، اولین 
اتفاقــی كــه می افتــد، 
مشــــــخصات  بررســی 
آن فــرد از نظــر گــروه 
خون، قد و سایز و سایر 
پارامترهای دیگر است 
تا مشــخص شود چقدر 
با گیرنــده تطابــق دارد. 
در این ســامانه بررســی 
می شود كه افراد از نظر 
بافت شناســی چقــدر با 

هم هماهنگ اند

كــه  هســتند  افــرادی 
در راهــروی مــــــراكـــــز 
پیونــد تــردد می كننــد و 
نیازمنــدان بــه عضــو را 
شناســــــایی مـــی كنند. 
مثــا متوجــه می شــوند 
فــرد بــه ریــه یــا قلــب و 
كبــد و ... نیــاز دارد، بــه 
او قیمــت 300 میلیــون 
تـــــــومان پــــــیشـــنهـــــاد 
می كننــد بــا 50 میلیــون 
پــول پیــش. پــول پیش 
را كــه می گیرنــد دیگــر 
پیدایشــان نمی شــود. 
در هیــچ جــای دنیــا جــز 
بــرای »كلیــه«، از یــك 
فــرد زنــده نمـــــی توان 
عضــوی را بــه صــــورت 
كامل برداشت. ساالنه 
چند صد نفر بــه انجمن 
اهــدای عضــو ایرانیــان 
بــهداشـــــت  وزارت  و 
مراجعــه می كننــد كــه 
بــه ایــن شــیوه از آنهــا 
كاهبرداری شده است

کیفیت آرای نماینده در گرو 
فعالیت احزاب قوی 

 نیاز به ۱00 هزار میلیارد تومان
برای 20 میلیون فیبر نوری

چرخ تحول مترو به گردش درآمد

آیا شفافیت آرای نمایندگان می تواند به افزایش
کیفیت رأی آنان در بررسی طرح ها و لوایح کمک کند؟ 

 مقام های شرکت مخابرات : برای تحقق وعده  20 میلیون 
پورت فیبر نوری به سرمایه  گذاری گسترده نیاز است

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران: 
900چرخ واگن حمل ونقل زیرزمینی تهران 

از گمرک ترخیص شد
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نمایندگان اشاره می کند؛ موضوعی که در سال های 
گذشته بارها بر ضرورت توجه به آن تأکید اما  کمتر 
به آن عمل شده است: باید ساختارهای حزبی برای 
پاسخگو کردن نمایندگان در کشور ایجاد شود. تا وقتی 
نمایندگان باید به شــکل فردی پاسخگوی عملکرد 
خود باشــند، کیفیت رأی دادن آنان نیز دستخوش 
چنین پاسخگویی هایی خواهد شد اما  اگر نماینده در 
ساختار حزب قرار بگیرد و حزب پاسخگوی عملکرد 
نماینده شــود، آن زمان می توان انتظار داشت یک 

نماینده بتواند به طرح ها و لوایح با دقت رأی دهد.

احزاب قوی؛ حلقه مفقوده کیفیت رأی نمایندگان
بسیاری از فعاالن سیاسی یکی از راهکارهای بهبود 
کیفیت آرای نمایندگان مجلــس را  تقویت جایگاه 
احزاب و بها دادن بیشتر به جریان  های سیاسی برای 
معرفی نماینده و پاســخگویی آنهــا مقابل عملکرد 
نمایندگان معرفی شــده می دانند. بــا توجه به این 
دیدگاه ها بود که در مجلس دهم مســئله رسیدگی 
به قانون احزاب با هدف پاسخگو کردن احزاب بعد از 
انتخابات مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت. با این 
حال، کش و قوس های فراوانی در این مجلس ســبب 
شد تا بهارستان نشــینان دوره دهم، موفق به اصالح 
قوانین و آیین نامه های مرتبط با قانون احزاب نشوند. 
به نظر می رسید برخی نمایندگان مجلس دهم عالقه 
چندانی به قرارگرفتن در چنین سازوکاری نداشتند. 
این موضوع از آنجا مشخص می شود که مجلس دهم 
در فرایند بررسی قانون احزاب به بندی از این قانون که 

در آن پیش بینی شده بود که اگر احزاب یا گروه های 
سیاسی از افراد پشــتیبانی کنند، باید در ارائه برنامه 
کاندیداها نیز مشــارکت کننــد و در مقابل عملکرد 
آنها پاسخگو باشــند، رأی مثبت نداد. با پایان یافتن 
عمر مجلس دهــم، در مجلس یازدهــم نیز اقدامی 
برای پاسخگو کردن احزاب انجام نشده است. گرچه 
برخی نمایندگان مجلس یازدهم اصــرار دارند تا با 
تغییر قانون انتخابات مجلس که طرح آن هم اکنون 
در کمیسیون امور داخلی و شــوراها در حال بررسی 
است، به این موضوع توجه شود اما تاکنون این طرح 
نیز به صحن علنی برای بررسی و تصویب ارائه نشده 
است. دلیل اصرار برخی نمایندگان برای تقویت جایگاه 
احزاب در فرایند نمایندگی و پاسخگو کردن احزاب 
بعد از رأی آوری نماینده معرفی شده از سوی احزاب 
را رضا رشــیدی کوچی، رئیس فراکسیون شفافیت 
مجلس یازدهم اینطور بیان می کند: شفافیت زمانی 
به درســتی معنا پیدا می کند که نمایندگان با قوت 
قلب و به درستی و براساس منافع ملی رأی با کیفیتی 
به طرح ها و لوایح دهند و این رأی خود را به پشتوانه 
حمایتی که از احزاب دریافت می کنند، اعالم کنند. 
احزاب باید پشتیبان نمایندگان باشند و از رأی آنان 
دفاع کنند. اما  در کشور حزب به معنای واقعی کلمه 
نداریم و از این رو نماینده بعد از انتخابات احســاس 
می کند کسی از او پشــتیبانی نمی کند و در فضای 
سیاسی بدون حامی شده است. او می گوید: هنگامی 
که نماینده براساس نظر حزب و نه مسائل شخصی در 
مجلس رأی می دهد، این موضــوع منجر به افزایش 
کیفیت رأی خواهد شــد چرا که احزاب عالقه ندارند 
به مسائلی رأی دهند که منافع ملی یا عمومی را دچار 
مشکل کند و اعتبار آنان بین مردم دچار خدشه شود. 
گرچه دیدگاه رئیس فراکســیون شفافیت مجلس 
یازدهم نشان دهنده جایگاه احزاب در کشور است، اما 
غالمرضا کاتب، نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی 
چنین دیدگاهی را قبول ندارد. او معتقد است نباید 
انتظار داشت در شــرایطی که کشور به معنای واقعی 
حزبی ندارد، نباید قوانینی مشــابه کشــورهایی که 
سازوکارهای حزبی منسجم و پایداری دارند، تصویب 

شود: در کشورهای دیگر حزب به معنای واقعی وجود 
دارد و مردم در قالب احزاب فعالیت سیاسی می کنند 
و به این دلیل، کیفیــت رأی نمایندگان هر حزب در 
مجلس آن کشور برای حزب و اعضای آن مهم است 
و نماینده نمی تواند براساس نظرات شخصی خود به 
طرح یا الیحه ای رأی دهد. اما این شــرایط در کشور 
وجود ندارد و وقتی حزبی نیست، چگونه انتظار داریم 
کیفیت رأی نمایندگان در چارچوب احزاب افزایش 

پیدا کند؟ 

تهدیدی برای کیفیت رأی نماینده 
در شــرایطی که احزاب درفضای سیاســی کشور 
نقش و جایگاه خاصی ندارند، نمایندگان راه یافته به 
مجلس بعد از پایان انتخابــات با چالش هایی روبه رو 
می شــوند که تصور آن را نداشــتند. این چالش ها 
عمدتا برای نمایندگان راه یافته به مجلس خصوصا در 
شهرستان های کوچک بیشتر خود را نشان می دهد. 
به عنوان نمونه، طــرح شــفافیت آرای نمایندگی 
جدی ترین چالشی اســت که برخی نمایندگان را 
واداشــته تا با بند 3 آن مخالفت کنند؛ بندی که در 
آن پیش بینی شده اســت نمایندگان آرای موافق، 
مخالف، ممتنع و حتی شــرکت یا عدم شــرکت در 
فرایند رأی گیری را اعالم کنند؛ موضوعی که رئیس 
فراکسیون شــفافیت مجلس درباره دیدگاه برخی 
نمایندگان و چرایی مخالفتشــان با ایــن طرح به 
همشــهری می گوید: نمایندگان در مراکز استان ها 
کمتر با چالش از سوی رأی دهندگان روبه رو می شوند، 
اما وضعیت در شهرســتان های کوچک تر به شکل 
دیگری اســت. نماینده به دلیل نبود حمایت احزاب 
از خود، باید پاسخگوی موکالن خود با نیم نگاهی به 
رأی آوری مجدد باشد. این مسئله منجر به کم شدن 
کیفیت رأی نماینده و سوق داده شدن رأی به مسائلی 
می شود که براســاس مصلحت یک منطقه و حتی 
نماینده گرفته شده است. موضوعی که به وارد شدن 
خسارت های سنگین به کشور منجر شده است. به نظر 
می رسد با نبود جریان های سیاسی قوی و نگاه محلی 

در مجلس باید شاهد ادامه این روند بود.

کیفیت آرای نمایندگان در گرو فعالیت احزاب قوی 
آیا شفافیت آرای نمایندگان می تواند به افزایش کیفیت رأی آنان در بررسی طرح ها و لوایح در مجلس کمک کند؟ 

حمیدرضابوجاریانگزارش
روزنامه نگار

چرا به آمریکا اعتماد نداریم؟ 
قدرت های نوظهور و روندهای جدید در معادالت بین الملل 
نشــان می دهد که عمر تک جانبه گــری و هژمونی آمریکا 
به پایان رســیده اســت. زنگ خطر این افول را بسیاری از 
نظریه پردازان به صدا درآورده اند. ضمن اینکه آمریکا در صف 
این معادالت نوظهور یا عقب می ماند یا دست و پا خواهد زد. 
به این روند از افول، موج بی اعتمــادی را می توان افزود که 
از جانب کشورهای دیگر در شــاکله ای تاریخی مثال زدنی 
است. در کشــور ما به آمریکا اعتمادی نیست چون آمریکا، 
25سال از حکومت دیکتاتوری و فاسد شاه در ایران حمایت 
کرد، از ابتدای انقالب اســالمی آمریکا به دنبال سرنگونی 
نظام جمهوری اسالمی بود، در دوران تجاوز به ایران، آمریکا 
و غرب تکنولوژی و مواد سالح های شــیمیایی را در اختیار 
صدام حسین گذاشتند، در زمان تجاوز عراق به ایران، آمریکا 
هواپیمای مســافربری ایران بر فراز آب های خلیج فارس را 
سرنگون کرد و 290مســافر بیگناه ازجمله 66کودک را به 
شهادت رســاند، از ابتدای انقالب تا کنون آمریکا با جایگاه 
طبیعی و منافع مشروع ایران در منطقه مقابله کرده است، 
آمریکا با صدور بی ســابقه تسلیحات به کشــورهای عربی 
منطقه، منطقه را میلیتاریزه کرده درحالی که ایران را مورد 
تحریم کامل تسلیحاتی قرار داده است، آمریکا از گروه های 
تروریستی مخالف ایران حمایت می کند، از ابتدای انقالب، 
آمریکا به حقوق مشروع هسته ای ایران تعدی کرده و با آن 
مخالفت کرده است و صدها نمونه و شاهدی که می توان برای 
بی اعتمادی به آمریکا مثال زد، اما باید درنظر داشت که رویه 
بی اعتمادی به هژمون، خاص کشور ما نیست که کشورهای 

دیگر نیز در گرداب فریب و نیرنگ آمریکا گرفتار شده اند.
جعفر قنادباشی، کارشناس مســائل سیاسی در گفت وگو 
با همشــهری در زمینه چرایی بی اعتمادی به آمریکا گفت: 
تفکــر بی اعتمادی به آمریــکا تنها در جمهوری اســالمی 
به وجود نیامــد. آمریکا در زمان رژیم شــاه هــم غیرقابل 
اعتماد بــود. با ســیری در رویدادهای تاریخــی، عمق این 
بی اعتمادی را می بینیم؛ به عنوان نمونه علی امینی با وجود 
تمام خوش خدمتی ها به آمریکا نتوانست ره به جایی ببرد. یا 
در زمان مصدق یا در زمان سقوط محمدرضا شاه پهلوی که 
چگونه حاضر نشدند او را به کشور خود راه دهند و در نهایت 
در یک بیمارستان روانی بستری اش کردند.  وی افزود: آمریکا 
عمق بی اعتمادی را برای کشــورهای دیگــر نیز به نمایش 
گذاشته است. این روند بی اعتمادی در ماجرای حمله صدام 
به کویت به وضوح دیده شــد. همچنین کره شــمالی نیز از 
فریب آمریکا ضربه خورد تا جایی که بعد از مدت ها از آمریکا 
کناره گیری کرد و برنامه تســلیحاتی خود را ادامه داد. روند 
برجام و مذاکرات هسته ای در کشور ما نیز کامال تأیید کننده 
شاکله بی اعتمادی به آمریکا بود. این تحلیلگر مسائل سیاسی 
گفت: مثال های بسیار عینی از تجربه بی اعتمادی به آمریکا 
وجود دارد. مثال هایی که فقط مربوط به کشــور ما نیست. 
کافی اســت که به سرنوشــت برخی مهره های آمریکایی 
همچون بن علی و حســنی مبارک مراجعه شود.قنادباشی 
تأکید کرد: سیاســت خارجی آمریکا کامال براساس منافع 
شرکت های بزرگ تنظیم می شــود. تا جایی که موضوعاتی 
همچون تمهیدات دینی، اخالقی یا حتی ملی گرایانه در آن 
دیده نمی شود. همچنین در سیاست داخلی و خارجی آمریکا 
رگه های ناسیونالیستی را هم نمی توان دید چراکه مناسبات 
در این کشــور کامال براساس ســود پایه گذاری شده است. 
بســیاری از جنگ هایی که آمریکا به راه انداخته و می اندازد 
تنها در جهت منافع شرکت های بزرگ اسلحه سازی  است. 
در واقع می تــوان گفت تنها ســودآوری و تامین منافع آنها 
مهم است. این تحلیلگر مسائل سیاســی افزود: بسیاری از 
جنگ های تاریخ را آمریکا به راه انداخته اســت؛ مثال جنگ 
ویتنام در جهت تضعیف اروپا بود یا گفته می شــود پشــت 
صحنه جنگ جهانــی دوم آمریکا بوده اســت. البته اینها 
نظریاتی است که مطرح می شــود؛ با این حال باید دانست 
رویه بی اعتمادی به آمریکا تنها در کشــور ما نیســت و این 

بی اعتمادی را بسیاری از کشورها به آمریکا دارند.

130مدیر ناکارآمد برکنار شدند
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاســت جمهوری 
گفت: تاکنون بیش از 944هزار درخواست  مردمی 
را ثبت کرده ایم و 82درصدآن  پیگیری شده است. 
احمد صالحی با تأکید براینکــه رئیس جمهور در 
اطالع رسانی دقیق به مردم اصرار دارد، افزود: فعالیت 
این مرکز مختص سفرهای اســتانی نیست، بلکه 
این مرکز وظیفه ارزیابی عملکرد مدیران براساس 
شاخص های کارآمدی و مردم داری را برعهده دارد. 
وی ادامه داد: بر این اساس تاکنون 401مدیرارزیابی 
شده اند و درمجموع 130مدیر ناکارآمد شناسایی و 

براساس فرایندهای قانونی برکنار شده اند.

نقل قول خبر

مجلس
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شفافیت در آشکار شدن چگونگی تصمیم  گیری 
حاکمان، درعرصه قدرت به عنوان شــاخصی از 
کیفیت سیاست و حکمرانی، یکی از پایه های اصلی 
حکمرانی مطلوب است. شفافیت به عنوان یکی 
از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان و تأثیرگذار 
بر فرایند تصمیم گیری درکشورها ست و می  تواند 
بستر تحول در عرصه قانونگذاری را آماده کند.  
اما آیا شفافیت در نحوه رأی دادن افراد می تواند 
ضمانتی برای افزایش کیفیت رأی  نمایندگان باشد؟ 
آیا مولفه های دیگری بر کیفیــت رأی نماینده و 
بهبود آن مؤثر است؟ در این گزارش با برخی فعاالن 
سیاسی درباره این موضوع به گفت وگو نشسته ایم.
ماجرای کیفیت آرای نمایندگان و نقدهایی که به آن 
می شود، موضوع تازه ای نیست. در برخی دوره های 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی، برخی نمایندگان 
با انتقاد از بی دقتی و پایین بــودن توجه نمایندگان 
هنگام رأی دادن به طرح هــا و لوایح و دخالت یافتن 
تصمیم های فردی ناشــی از روابط دوستان با برخی 
دیگر از نمایندگان یا نگاه های منطقه ای  و بومی را در 
رأی مثبت یا منفی دادن به یک طرح یا الیحه دخیل 
می دانســتند. انتقادهایی که غالمرضا کاتب، عضو 
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس دهم نیز 
به آن باور دارد و به همشهری می  گوید: رأی دادن یا 
ندادن به یک طرح یا الیحه از سوی نمایندگان درهمه 
دوره های مجلس شورای اسالمی تابع چنین شرایطی 
بوده است و نمی توان این موضوع را کتمان کرد. این 
اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه در اغلب موارد شاهد 
ذبح شدن منافع ملی به پای منافع فردی یا منطقه ای 
نماینــدگان بوده ایم، برای اثبات ایــن دیدگاه خود 
می گوید: به عنوان مثال در موضوعاتی که به معیشت 
معلمان یا کارگران بر می گردد، ممکن است یک طرح 
یا الیحه منافع ملی را تامین نکند و رأی ندادن به آن از 
نظر منافع ملی کار درستی باشد اما، چون نمایندگان 
به دنبال گرفتن رأی از موکالن خود در انتخابات بعد 
هستند، منافع فردی را در رأی دادن خود لحاظ کرده و 
به گونه ای رأی می دهند که بتوانند نظر رأی دهندگان 
را در آینده به خود جلب کنند. آنطور که این نماینده 
ادوار مجلس شــورای اســالمی بیان می کند، طرح 
شفافیت آرا که برخی موافقان آن درمجلس یازدهم 
تصویبش را منجر به افزایش کیفیت آرای نمایندگی 
می دانند، به واقعیت نزدیک نخواهد بود. کاتب تأکید 
می کند: تا زمانی که نگاه ملی درمجلس حاکم نشود و 
مجلس نگاه منطقه ای داشته باشد، نباید انتظار بهبود 
کیفیت در آرای نمایندگان را داشــت. تنها راهکار 
این اســت که مجلس ســاختار خود را از منطقه ای 
به ملی تغییر دهد و به مســائل کشور با نگاه کالن تر 
توجه کند. او به موضوع دیگری برای بهبود عملکرد 
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راه حل هرمشکلی لزوما قانونگذاری نیست 
و بعضــا تمرکــز بــر حــوزه تقنیــن، مجلس 
را از وظیفــه نظــارت کــه از شــاخص های 
مجلس قوی است بازداشته است. انتظار 
از مجلس انقالبی غلبه نگاه کالن و ملی در 
حوزه قانونگذاری و نظــارت بر موضوعات 
محلی و منطقه ای است. مجلس همچنین 
بایــد اســتفاده درســتی از ابــزار نظارتــی 
داشــته و تالش کنــد در مصوبات مجلس 

هماهنگی الزم ایجاد شود. / ایسنا 

علیرضا سلیمی 
عضو هیأت رئیسه مجلس

انتخابات اجالسیه ســوم هیأت رئیسه 
مجلس یازدهم چهارشنبه ۴ خردادماه 
برگزارمی شود. پس از برگزاری انتخابات 
هیــأت رئیســه و تعییــن هیأت رئیســه 
جدید نمایندگان مجلس به دیدار رهبر 

معظم انقالب خواهند رفت. / ایرنا 

نظارت کمیسیون اصل90تقویت می شود
عضو هیأت رئیســه کمیســیون اصل90مجلس گفت: در 
نشست اعضای هیأت رئیسه کمیســیون اصل 90 با قضات 
شعب اختصاصی مجتمع حقوقی قضایی کارکنان دولت بر 
تسریع در رسیدگی به گزارش های کمیسیون در این شعب 
تأکید شد. الهام آزاد افزود: گزارش هایی مربوط به استنکاف 
مسئوالن از پاسخ به نامه های کمیســیون اصل90 مطرح 
شده است که براساس قانون افرادی که از رسیدگی به موقع 
خودداری کنند بین 3ماه تا یک ســال به انفصال از خدمت 
محکوم می شوند. عضو هیأت رئیســه کمیسیون اصل 90 
مجلس ادامه داد: گزارش هایی از استنکاف مسئوالن از پاسخ 
به نامه های کمیســیون اصل 90مجلس دریافت شده است 
که بر این اساس، پیگرد مســئوالنی که مرتکب این تخلف 
شده اند در دست بررسی است. وی افزود: تقویت توان نظارتی 
کمیسیون اصل90 مجلس در چارچوب قانون و اصول مصرح 
قانون اساســی به عنوان یکی از اصلی ترین بازوهای نظارتی 
مجلس موضوع مورد تأکید این جلسه بود و قرار شد در این 
مسیر هر دوطرف گام های مهم و مؤثری را در فضای تعاملی 

ایجادشده بردارند. / خانه ملت

دنبال افزایش دانش پارلمانی هستیم
قاسم جعفری، معاون هماهنگی و نظارت معاونت امور مجلس رئیس جمهور گفت که به دنبال گسترش 
دانش پارلمانی میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است تا جایگاه، وظایف و انتظارات از هر 
کدام مشخص و روشن باشد. وی با بیان شاخص های مجلس انقالبی، گفت: مجلس قوی و انقالبی 
مجلسی است که قدرت بهره گیری از افکار و اندیشــه های همه صاحب نظران خارج از مجلس را 
داشته باشد. جعفری  اقتدار را الزمه پیشبرد امور دانست و افزود: اقتدار برخالف زورگویی به معنای 
استحکام در فکر و اندیشه و رفتار است که فرد به واسطه آن از نفوذ معنوی برخوردار بوده و می تواند 
وظیفه هدایتگری را بدون حتی حضور فیزیکی بر عهده بگیرد. وی گفت: مجلس قوی همانند پدری 

است که هیمنه معنوی و افق دید کاملی دارد که در رفتارخانواده تأثیرگذار است.

مکث
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زهرا خلجیدانش
روزنامهنگار

درمراســمیکهروزگذشــتهبه

اینترنت
مناســبتروزجهانــیمخابرات
برگزارشدشرکتمخابراتایران
۲۸۰۰پروژهبــهارزش۳۴۰۰میلیاردتوماندر
کشورافتتاحکرد.مدیرعاملاینشرکتکهاکنون
تنهاارائهدهندهخدماتاینترنــتفیبرنوریدر
کشوربهصورتانحصاریاســت،اعالمکردهدر
زمینهارتباطاتثابت،نیازکشوربهگونهایاستکه

سرمایهگذاریدراینزمینهباید۱۰برابرشود.
مجیدســلطانیهمچنینازرشــد۳۷درصدی
ترافیکدیتادرشبکهمخابراتدرطولیکسال
خبردادوعنوانکردایــنافزایشمصرف،نیازبه
توسعهزیرساختهاوسرمایهگذاریدارد.بهگفته
مدیرعاملمخابرات،اینشــرکتازمحلفروش
ضایعات،فروشداراییهایخودواخذتسهیالت
تالشکردهاســتحرکتتوســعهدراینکشور
متوقفنشــود؛امااینارقام،هزینههایشرکت

مخابراتراپوششنمیدهند.
بهگزارشهمشــهری،مدیرعاملمخابراتایران
ابرازامیدواریکردهکهرقمســرمایهگذاریاین
شرکتدرســالآیندهبهبیشاز۸هزارمیلیارد

تومانبرسد.
براساسآماریکهاینشرکتاعالمکردهدرسال
گذشتهدربسترمخابراتبیشاز۲۲۰هزارپورت
ADSLو۶۵هــزارپــورتVDSLو۲۴۲هزار

FFTHراهاندازیشدهاست.
مخابراتدرســال۱۴۰۰رشــدترافیکروزانه
۳۳درصدداشتهورشــد۳۰درصدینیزدربین
مشــترکینVDSLوFFTHداشــتهوافزایش
۴۰۷هزارمشترکفعالباندپهنراتجربهکرده
است.آنطورکهسلطانیمیگویددرآمدحاصل

ازارائهخدماتباندپهن،۲۸۱۰۰میلیاردتومان
بودهکه۳۸درصدرشدنسبتبهسالقبلداشته
و۹درصدرشددرتعدادمشــتریانباندپهندر
کلکشوروجودداشــتهاست.همچنینبراساس
آمارارائهشده،دراسفند۱۴۰۰رشد۳۷درصدی

مصرفشبکهنسبتبهاسفند۹۹رخدادهاست.
شــرکتمخابراتایــراندرســالهایاخیربا
مشــکالتمالیفراوانیروبهروبودهوخواســتار

افزایشتعرفههادربخشتلفنثابتاست.
اتحادیهجهانیمخابــرات)ITU(دربیانیهخود
بهمناسبتبزرگداشــتاینروز،ابرازامیدواری
کردهاســتکهابتکاراتوخالقیتهابامحوریت
فناوریهایدیجیتالبــهارتقایکیفیتزندگی

افرادسالمنددرجهانبینجامد.
ایناتحادیه،»فناوریهــایدیجیتالدرخدمت
سالمندان«رابهعنوانشعارسال۲۰۲۲اعالمکرد.

 ۲۰۰ هزار مشترک فیبر نوری
ابراهیممحمودزاده،رئیسهیأتمدیرهشــرکت
مخابراتایرانهمدرمراســمروزگذشتهگفت:
ماباارز۲۵هزارتومانــیتجهیزاتخودراتامین
میکنیم.اینصنعت،صادراتنداردوبایدواردات
انجامدهدوبههمیندلیلبایدازســویدولت
حمایتشــودکهدرکشــورهایدیگــرنیزاین

حمایتهاانجاممیشود.
ایندرحالیاســتکهوزارتارتباطاتبهتازگی
مجوزافزایــشقیمتحــدود۶۰درصدیبرای
اینترنتثابتوحدود۳۰درصــدبرایاینترنت
موبایــلراصادرکردهاســت.مقامهــایوزارت
ارتباطــاتمیگوینــداینکارباهــدفافزایش
کیفیتشبکهصورتگرفتهاست.معاونتجاری

شرکتمخابراتایرانهمبااستقبالازآزادسازی
نرخگذاریدرحوزهخدماتخردهفروشــیفیبر
ADSLنوری،اعتقــادداردتعرفهفیبرنــوریو
بایستییکسانباشد.اوهمچنینبرآوردکردبرای
تحققپوشش۲۰میلیونیفیبرنوریدرکشور،به
حداقل۱۰۰هزارمیلیاردتومانسرمایهنیازاست.
ویمیگوید:قیمتگذاریبایستیبراساسقیمت
تمامشــدهخدماتبرایاپراتوروبازگشتبموقع
سرمایهباشد.چنینسیاستیدرتعرفهگذاریبه

توسعهفیبرنورینیزکمکخواهدکرد.
بهگفتهویهماکنوندولت۵درصدازحقالسهم
خودازدرآمداپراتورهارابخشــیدهاســتتابه
ســرمایهگذاریدرحوزهفیبرنوریکمککند.
اقدامیکهازنظرزارعیانحرکتمثبتیبودهودر
آیندهمبلغقابلتوجهــیخواهدبود.اومیگوید:
»هماکنونکــه۲۰۰هزارمشــترکفیبرنوری
داریم،اینمعافیتشایددرحدودمبلغیبین۱۰تا
۱۵میلیاردتومانباشد.حالاگرتعدادمشترکانبه
۲میلیونکاربربرسد،اینمبلغبیشترخواهدشدو

امکانتوسعهرانیزفراهمخواهدکرد.«
بهگفتهویباکاهشسهمدولتازاپراتورهاوسایر
گزینههایتشویقی،تعرفههاآنچنانزیادنخواهد

بودوبهمشترکیننیزفشارواردنمیشود.

رویای اینترنت نامحدود 
بااستفادهازفیبرنوریســرانجامپسازسالها
شایدبتوانرؤیایاینترنتنامحدودوبدوننگرانی
ازترافیکدانلودرامحقــقکرد.اینترنتثابتدر
کشورمااگرچهطیسالهایاولوروداینترنتبه
کشور،کاربرانزیادیراجذبکرده،اماباتوسعه
اینترنتموبایلومشکالتیکهپیشرویتوسعه

اینترنتثابتقرارگرفته،فرایندتوسعهپهنباند
ثابتبهکندیپیشرفتهاست.درحالیکهپهنباند
ثابتدرکشورهایتوسعهیافته،مهمترینشبکه
اینترنتبهشــمارمیرود،اماایرانطیسالهای
گذشته،شاهدروندروبهرشــدپوششاینترنت
سیاربودهاســت.آخرینگزارشسازمانتنظیم
مقــرراتوارتباطاترادیویــیوزارتارتباطات
حاکیاست،تاپایانسهماههچهارمسال۱۴۰۰
تنها۱۵۴هزارو۲۶۵اشتراکثابتبیشازسهماهه
سومهمینسالواگذارشدهاست.درحالیکه،طی
اینبازهزمانی،اپراتورهایهمراهتوانســتهانددر
مجموع۴میلیونو۲۴هزارو۹۷۱کاربررابهسمت

خودجذبکنند.
درزماننگارشاینگزارشوبراساسآمارسایت
iranfttx.irتعدادکلپورتهــایمنصوبهفیبر
نوریبهعددیکمیلیــونو۴۴۰هزارو۳۲پورت
رسیدهاست.امانکتهایکهدراینسایتمشاهده
میشودتعدادســرویسگیرندههاســتکهدر
مجموع۳۶۰هزارو۸۴۱سرویسگیرندهراشامل
میشود.عیسیزارعپور،وزیرارتباطاتوفناوری
اطالعاتبهتازگیازیکمصوبهمهمبرایحمایت
ازبخشخصوصیوترغیبآنانبهمشارکتفعال

درپروژهتوسعهفیبرنوریخبرداد.
براساساینمصوبهکهدرحالرسیدنبهمرحله
اجراییاست۸درصدحقالســهمدولتازدرآمد
اپراتورهایهمــراهدراختیارایــناپراتورهاقرار

میگیردتاصرفتوسعهشبکهفیبرنوریشود.
وزیرارتباطاتاعالمکردهباابالغاینمصوبه،دولت
فراخوانعمومیبــهاپراتورهاخواهددادوپساز
تقسیمکارملی،اینپروژهباسرعتبیشتریدنبال

خواهدشد.

 نیاز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
برای ۲۰ میلیون فیبر نوری

مقامهایشرکتمخابراتمیگویندبرایتحققوعده۲۰میلیونپورتفیبرنوریبهسرمایهگذاریگستردهنیازاست
وبایددولتدراینزمینهبهکمکاپراتورهابیاید

محققاندرمطالعاتجدیدیبهایننتیجهرسیدندکهافرادواکسینهشدهایکهبهاومیکرونمبتالشدهاند،ایمنیقدرتمندتری
درمواجههباسایرویروسهادارند

افزایش ایمنی واکسن با ابتال به اومیکرون

تحقیقاتاولیهنشــان
میدهد،سیستمایمنی
بدنافــرادواکســینه
شدهایکهبهاومیکرون
مبتالمیشوند،ممکناستبرایغلبهبرطیفگستردهایازانواع
ویروسکروناآمادهباشــد.بــهگزارشبلومبــرگ،طیمطالعات
انجامگرفتهعفونتدربیمارانواکســینهشــدهحتیپاسخهای
ایمنیبهترینسبتبهتزریقواکسنتقویتکنندهایجادمیکند.
اینمطالعــاتدرهفتههایاخیرازســویتیمهاییازشــرکت
بیوتکنولوژیکیبیوانتکســازندهواکســنکووید-۱۹ودانشگاه
واشــنگتنانجامشــدکهنتایجآنرادرهفتههایاخیربهمجله

bioRxivارسالکردند.

واکسن تقویت کننده یا ابتالی مجدد به اومیکرون
اینیافتههــایامیدوارکنندهنشــانمیدهدکــهمیلیونهافرد
واکسینهشــدهدربرابرکووید-۱۹کهبهسویهاومیکروننیزمبتال
شدهانداحتماالازانواعدیگرزیرسویههایاینویروسکهدرحال
گردشاســت،چندانتحتتأثیرقرارنخواهنــدگرفت.البتهاین

تحقیقاتبرایتأیید،بهشواهدواقعینیازدارد.
جانوری،پروفسورومدیرمؤسسهایمونولوژیدانشگاهپنسیلوانیا
کهدراینتحقیقشرکتنداشــت،امامطالعهشرکتبیوانتکرا
بررسیکرد،گفت:مابایددرموردعفونتهایپیشرفتهوموفقیت
آمیزیکهاساســامعادلیکدوزدیگرازواکسناست،فکرکنیم.
بهگفتهوی،اینیعنیکهاگرفردیبهتازگیبهکوویدمبتالشــده
باشــد،میتواندبرایتزریقدومیندوزواکسنتقویتکنندهصبر
کند.البتهازآنجاییکهممکناستاینتحقیقاتمردمرابرایتالش
بهابتالبهجایواکسینهشدن،ترغیبکند،الکساندراوالز،دانشمند
ارشددردانشگاهواشنگتنکهیکیازاینمطالعاتراهدایتکرده
است،هشداردادهکهمردمنبایدبااعتمادبهاینیافتههادرتالش

برایابتالبهاومیکرونباشند.

ایندادههادرحالیبهدستآمدهاندکهاومیکرونباشیبصعودی
درسراسرجهان،بهویژهدرچین،جاییکهساکنانشانگهایحدود

۶هفتهقرنطینهراتحملکردهاند،بهچرخشخودادامهمیدهد.

واکسن مخصوص اومیکرون
سامفاضلی،تحلیلگربلومبرگمیگوید:امواجسویههایجدیدکهبا
سرعتبیشتریدرحالبروزهستندتاحدزیادیبهایندلیلاست
کهقدرتسرایتاومیکرونبسیارباالستوبهآنفرصتکافیبرای
گسترشوجهشباکاهشمحدودیتهارامیدهد.درهمینحال،
تنظیمکنندههادرحالبررسیهستندکهآیاواکسنهایکوویدباید

برایهدفقراردادناومیکرونبهروزشوندیاخیر.
تیمبیوانتکنیزدراینبیندرحالبررســیدادههاییاستکه
نشانمیدهدارائهیکواکسنتقویتکنندهمخصوصاومیکرون
ممکناستمفیدترازدوزهایمتعددتقویتکنندهازواکسنهای

اصلیباشد.
تحقیقــاتدانشــگاهواشــنگتنکــههمــراهبــاشــرکت
VirBiotechnologyانجامشــد،نمونههایخونافرادیراکه
آلودهشدهبودند،سپس۲یا۳دوزواکســندریافتکردهبودندو
همچنینافرادیکهسویههایدلتاواومیکرونراپساز۲یا۳دوز
گرفتهبودندباافرادیکهبهطورکاملباتقویتکنندهنیزواکسینه

شدهاماهرگزمبتالنشدهبودند،بررسیکرد.
گروهآخرنیزفقطبهاومیکرونآلودهشــدهوهرگزواکسینهنشده
بودند.دریکیازبخشهایاینمطالعهآنتیبادیها،پروتئینهای
محافظبرایشناساییوخنثیکردنمهاجمانطراحیشدهبود.این
نشانمیدادکهافرادواکسینهشدهکهاومیکرونگرفتهبودند،آنتی
بادیهاییداشتندکهبهترازبقیهبودند.آنهاحتیقادربهشناسایی

وحملهبهسویهبسیارمتفاوتدلتابودند.
دیویدویسلر،استادیاردانشگاهواشنگتنکهاینتحقیقرارهبری
میکند،گفت:ایننشانمیدهدمادرنقطهایهستیمکهممکن
استواکسنمتفاوتیرابرایتقویتافراددرنظربگیریم.دانشمندان
همچنینتوانستندآنتیبادیهاییرادرمخاطبینیاینبیماران
شناساییکنندکهمیتواندبهمحضورودبهبدن،بهآنهادرخنثی

کردنویروسکمککند.

B محافظی به نام سلول
هردومطالعهدانشــگاهواشــنگتنوشــرکتبیوانتکبهبخش
دیگریازسیســتمایمنیبدننیزتوجهدارد؛سلولهایB.نوعی
ازگلبولهایسفیدخونکهدرصورتشناساییپاتوژن،میتوانند
برایتولیدپادتنهایتازهواردعملشوند.تیمبیوانتکدریافتند
افرادیکهدچارعفونتاولیهاومیکرونشدهاندنسبتبهافرادیکه
واکســنتقویتکنندهتزریقکردهانداماعفونتنداشتهاند،پاسخ
گستردهتریازاینســلولهایمفیددارند.نکتهمهمایناستکه
تیمتحقیقاتیواشنگتنهمچنیندریافتکهاینپاسخگستردهدر
افرادواکسینهنشدهکهدرنخستینمواجههباویروس،بهاومیکرون

مبتالشدهبودند،وجودندارد.
ویسلرگفت:اگرســویهایجدیدازویروسکهبهطورقابلتوجهی
متفاوتاستظاهرشود،مشکلسازخواهدشد.هیچتضمینیوجود
نداردکهجهشهایآیندهبهخفیفترشدناومیکرونبینجامد.در
کلپیشبینیآیندههمهگیریدشواراست؛زیرانهتنهابهایمنیدر

جمعیت،بلکهبهمیزانجهشویروسنیزبستگیدارد.

 کشف شواهدی
 از حضور بیگانگان در مریخ

ناساعکسیازمریخرامنتشــرکردهکهدرنگاهاولبهنظر
میرســدکه»دری«دریکصخرهحکشــدهاست.به
گزارشاســکاینیوز،تصویردانهدانهایکههفتهگذشته
توسطمریخنوردکنجکاویگرفتهشــدهاست،بهوضوح
شکافمستطیلیشــکلرادریکصخرهنشانمیدهد.
اینموضوعشــایدبهناچارتئوریوجــودحیاتبیگانهرا
نشانبدهد.تازمانیکهانسانهابهآسماننگاهمیکردند،
چیزهایــیرامیدیدیــمکهواقعــادرآنجانیســت؛چه
عکسهاییدرصورتهایفلکی،چهیککلبهاسرارآمیز
درماهکهتوسطدانشمندانچینیمشــاهدهشدهبودو
معلومشدکهیکتختهســنگاست.دانشمندانگفتهاند
کهاگردقیقترنگاهکنید،توضیحســادهبرایوجودیک
»در«مریخیدرواقعدرخودعکسموجوداست.پروفسور
سانجیوگوپتادرامپریالکالجلندنبهدیلیتلگرافتوضیح
دادکهاینشواهدنشــانمیدهدکهاینویژگیازطریق
فرایندهایطبیعیزمینشناسیشکلگرفتهاست.شکاف
یاشــکافعمیقیدرداخل»در«قابلمشاهدهاستکه
نشاندهندهشکستگیدرسنگاســت.چیزیکههمدر
مریخوهمدرزمیناتفاقمیافتدومیتواندهرزمانیدر
چندصدمیلیونسالگذشتهرخدادهباشد.پروفسورگوپتا
کهدرماموریتکنجکاویباناساکارکردهاست،میگوید:
»ترکیکشکستگیاستوآنهادرمریخوزمینبهوفور
یافتمیشوندوبرایتولیدآنهانیازیبهمریخلرزه)زلزله
مریخی(نیســت.هیچچیزعجیبیدرتصویروجودندارد.
اینهافقطفرایندهایطبیعیزمینشناســیهستند.«در
عینحالناســامیگویدکهشــکاففقطیکدربااندازه
کاملبهنظرمیرســد،زیراتصویربسیاربزرگنماییشده
است.ازدیددانشــمندانناســا،ایندرحدود۳۰در۴۵

سانتیمتراست.

روشن کردن  ماه با رآکتورهای 
کوچک هسته ای

آزمایشگاهملیساندیابرایروشــننگهداشتنچراغهای
پایگاهماهپروژهآرتمیسناسا،درحالتوسعهریزشبکههای
الکتریکیبرایمدیریــتتوزیعبرقازرآکتورهایکوچک
هستهایاینپایگاهبهتاسیساتمختلفزندگیوپشتیبانی
است.بهگزارشوبسایتنیواطلس،جاهطلبیناسابرای
امکانحضوردائمیانســاندرماهبهعنوانتمرینیبرای
یکماموریتسرنشــینداربهمریخ،چالشهایمهندسی
فوقالعادهایرابههمراهداردکهدرســاختش،ایســتگاه
فضاییبینالمللی)ISS(راشــبیهانبــاریمیکند.یک
پایگاهدرماهنهتنهاهزارباردورترازآزمایشــگاهفضاییاز
زمینخواهدبود،بلکهبهیکرویکردکامالجدیدبرایحل
مشکالتنیازدارد.یکیازبزرگترینچالشهاتامینبرق

برایآنخواهدبود.

ازآنجاییکهانتظــارمیروداینپایگاهتــا۲ماهدرهربار
سکونتداشتهباشد،بایددرشب۱۴روزهقمریکارکند.
اینبدانمعناســتکهپنلهایخورشــیدییکگزینه
عملینیستند؛بنابراینمجموعهایازرآکتورهایهستهای
کوچکدرحالتوسعههستندتابههمراهپنلهایابهجای
آنهااستفادهشوند.بااینحال،چیزیبیشترازصرفاخارج
کردنولتاژوجــوددارد.پایهبرایانتقــالبرقواطمینان
ازاینکهمنبعمنظموپایداراســت،بهیکشبکهکوچک
نیازدارد.بهعنوانیکعارضهاضافه،پایهشــامل۲امکان
خواهدبود.یکیزیستگاهودومیمجتمعیبرایاستخراج
معادنوپردازشســوختکهچندینکیلومتردورترقرار
دارد.ریزشبکههایپیشــنهادی،درهرتاسیساتومتصل
بهیکدیگر،مشابهشبکهایهســتندکهبرایتامینانرژی
ایستگاهفضاییبینالمللیاستفادهمیشوند،امابهبرخی
تغییراتاساسینیازدارند؛بهعنوانمثال،هنوزبایدتصمیم
گرفتهشودکهشبکههاباجریانمستقیمیاجریانمتناوب
کهسپسدرزیســتگاهبهDCتبدیلمیشود،کارکنند.
مشکالتدیگرشــاملتوسعهسیســتمهاونرمافزاربرای
تنظیمالکتریسیتهدرکارخانهپردازشاستتاسطوحولتاژ
همچنانباتغییرتقاضادرمقیاسهایزمانیازمیلیثانیه
تاکلفصــولباقیبماند.برایانجاماینکار،ســاندیایک
تسهیالتریزشــبکهمقیاسپذیروروشطراحیسیستم
کنترلبرایمطالعهنیازهاومشخصاتانرژیپایگاهماهرا
توسعهدادهاست.ایدهتولیدیکطرحازباالبهپاییناست
کهدرآنابتداسیســتمکنترلهمراهبامشخصاتذخیره
انرژیتوسعهمییابد،ســپساجزاییبرایبرآوردهکردن
اینمشخصاتتوســعهمییابند.عالوهبراین،ریزشبکهها
برایانعطافپذیریبایدبیشازحدمهندسیشوند،امابه
اندازهکافیانعطافپذیرباشندتایکشبکهباشبکهدیگری
همکاریکند.»جکفلیکر«،مهندسبرقساندیامیگوید:
»تفاوتهایبسیارمهمیبینچیزیمانندیکریزشبکه
ازنوعISSوچیزیکهبهاندازهپایگاهماهاست،وجوددارد.
یکیازاینتفاوتهااندازهجغرافیاییاســتکهمیتواند
مشکلسازباشــد؛بهویژهزمانیکهباولتاژDCپایینکار
میکند.مورددیگرایناســتکهوقتیشروعبهگسترش
اینسیستمهامیکنید،تجهیزاتالکترونیکیقدرتبسیار
بیشتریوهمچنینمنابعانرژیتوزیعشدهبسیاربیشتری
درسرتاسرپایگاهوجودخواهندداشت.ساندیابرایمدت
طوالنیبهریزشــبکههاییبامنابعانرژیپراکندهزیادی

نگاهمیکند.«

 رونمایی از بازی خالق ایرانی
در بزرگداشت فردوسی

باحضوررئیسستاداجراییسازیسندملیتوسعهفناوریهای
فرهنگیونرموجمعــیازفعاالنحوزهاســباببازی،درروز
بزرگداشــتحکیمابوالقاسمفردوســیازیکبازیرومیزی
رونماییشد.بهگزارشهمشهری،اینبازیکهبههمتیکیاز
شرکتهایخالقتولیدشده،الگوهایکهنفارسیرادستمایه
قراردادهاســت.طبقاینبــازی،آشناییســازیخوبیمیان
کودکانونوجوانانباقهرمانانواساطیرملیوشاهنامهفردوسی
صورتمیگیرد.پرویزکرمیدرمراسمرونماییبازیهفتخانو
باگرامیداشتسالروزشاعرحماسهسرایایرانحکیمابوالقاسم
فردوسی،بیتجاودانه»توانابودهرکهدانابود،زدانشدلپیر
برنابود«اینشاعرتوانمندرامطابقبافرمانامسالمقاممعظم
رهبریعنوانکردوبهتوانمنــدیجوانانخالقایرانزمیندر

قالبشرکتهایدانشبنیانوخالقصحهگذاشت.

کرمیبااشارهبهاینکهبازیاصیلایرانیهفتخان،دستاورد
یکیازشــرکتهایخالقاســتکهدردلیکخانهخالقو
نوآوریوباحمایتآنهاشکلگرفتهاســت،گفت:اینبازیبا
توجهبهمعطوفشدنبرهویتهایملی،مذهبیوبابهرهگیری
ازاسطورههایشاهنامهفردوسیازخالقیتخوبیدراینزمینه

برخورداراست.

اینکــه  بیــان  بــا  ارتباطــات  وزیــر 
۱۰دســتگاه اجرایــی تاکنــون بــه پنجره 
واحد خدمات دولت هوشمند متصل 
شــده اند، گفــت: یک ســوم خدمــات 
دســتگاه های اجرایــی تا شــهریورماه، 

باید غیرحضوری شود. 

 ۱۰ 
دستگاه

بامــداد روز گذشــته ماه گرفتگــی 
مختلــف  بخش هــای  در  کاملــی 
جهــان روی داد و میلیون هــا نفــر در 
۴قاره شــاهد ماه خونین بودند. این 
رویــداد کــه ابــر ماه گرفتگــی خونین 
بــود طوالنی تریــن ماه گرفتگــی طی 
۳۳ســال اخیــر به حســاب می آیــد. 
طــی خســوف کامــل، مــاه به مــدت 
۸۵دقیقــه در ســایه زمیــن قــرار 
گرفــت. ایــن در حالــی اســت کــه در 
آگوســت۱۹۸۹ میــادی ایــن ســیاره 
به مــدت ۹۶دقیقــه در ســایه زمیــن 

قرار داشت. 

۳۳ 
سال 

  توکــن ریالــی پســت بانک بــا نمــاد 
IRRP و با عنوان پســت بانک ریال 
یک میلیــون تومــان ارزش دارد و 
بــه ازای هــر توکن بــه همیــن میزان 
نــزد پســت بانک بلوکــه می شــود. 
توکــن پســت بانک بــا اســتفاده از 
فناوری دفتر کل توزیع شــده سعی 
در حذف پول کاغذی و کارت بانکی 
برای پرداخت در خریدهای روزمره و 
خرد و قابلیت نقل و انتقال در میان 

کیف پول های مختلف دارد.

 يك   
میلیون تومان

عمودپرواز برقی چینی 
رقیبی جدی برای بزرگان

TCab Techبهعنــوانشــرکتمســتقردر
شــانگهایبهیکیازرقبایپیشــرودرصنایع
هواپیماهایبرقیعمودپرواز)eVTOL(درچین
تبدیلشــدهوادعامیکندکهاکنونپروازهای
آزمایشــیفراوانیانجامدادهاست.بهگزارش
نیواطلــس،طرحاولیهتاکســیهواییE20در
مقیاس۵۰درصــددرحالتباالبــرعمودیو
شناوروهمچنینانتقالبهپروازکروزبالدارمورد

آزمایشقرارگرفتهاست.
E20برداشــتیجالبازیــکهواپیمایبرقی
VTOLبا۵صندلیاســت؛نوعــیمعیاربین
طرحهایجهتدهیرانشــیشــیبدارمانند 
 Joby S4وطرحهــایباالبــروکــروزمانند
Autoflight's Prosperity.TCabمیگوید،
E20باســرعت۲۶۰کیلومتردرساعتحرکت
میکند،درحالیکهجوبیبیشاز۳۳۰کیلومتر
درساعترادرهواثبتکردهاست.درخصوص
TCab.بردمسافتنیزشــرایطتفاوتیندارد
حدود۲۰۰کیلومتررانویدمیدهد،امابردجوبی
۲۴۱کیلومتراست.اینشــرکتدستکمیک
ماشینتأییدمهندســیدراندازهکاملساخته
است،اماچندیننمونهاولیهدرمقیاسفرعیرا

نیزبهپروازدرآوردهاست.

دانشبنیان

عددخبر

حملونقل

فضا



سه شنبه 27  اردیبهشت 121401
 شماره  8498

مترو هم اکنــون 7خط فعال دارد کــه از میان آنها 
برخی خطوط آن مانند 4، 6و 7هنوز تکمیل نشده اند 
و شهرداری تکمیل آنها را در اولویت قرار داده است. 
به گزارش همشهری، هم اکنون تکمیل شدن خطوط 
فعلی، مطالعات و اجرای 4خط جدید، تامین ناوگان 
موردنیاز، تامین تجهیزات الزم و نوسازی و بازسازی 
اساسی ناوگان در حال کار، بار سنگینی روی دوش 

بخش حمل ونقل زیرزمینی تهران گذاشته است.
 این بار، سال ها سنگین تر شده و حاال مدیریت شهری 
باید در چند جبهه کاری اقدامات گسترده ای انجام 
دهد تا حمل ونقل انبوه بر و محبوب شهری پایتخت، 
سرحال تر و گســترده تر از همیشــه به شهروندان 
خدمت رسانی کند. در این میان از یک سو معاون مالی 
و اقتصاد شهری شهردار تهران خبرهای خوشی برای 
یکی از نیازهای اصلی ناوگان مترو دارد و از ســوی 
دیگر مدیرعامل شرکت ساخت مترو اعالم می کند 
که تکمیل خطوط هفت گانه فعلی، به حدود 70هزار 
میلیارد تومان که تقریبا معادل یک ســال بودجه 

شهرداری تهران می شود، نیاز دارد.
به هرترتیب اینطور که ابوالفضل فالح، معاون مالی 
و اقتصاد شــهری شــهرداری تهران خبر می دهد 
209چرخ واگن مترو آن هم در شرایط سخت تحریم 
از گمرک ترخیص و به شهرداری تحویل داده شده 
است. او می گوید: »با وجود تحریم ها، به تازگی 2هزار 
چرخ مترو به همت شرکت ســرمایه گذاری شهر از 
طریق مناقصه عمومی ثبت ســفارش و در مرحله 
نخســت 900چرخ در 3پارت وارد کشور شده که 
209عدد تحویل شــده و مابقــی در مرحله نهایی 

ترخیص از گمرک هستند.«
خالی بودن انبار شــرکت مترو موضوعی اســت که 
مدیریت شــهری بارها به آن اشــاره کرده و فالح 
هم با بیان اینکه در ســال های گذشــته به دالیل 
نامعلوم، برای تأمین قطعات یدکی به ویژه چرخ که 
از مهم ترین قطعــات موردنیاز برای نگهداری واگن 
است، اقدامی صورت نگرفته، می گوید: »با پیگیری ها، 
تأمین به موقــع نقدینگی و کنترل رونــد اجرایی، 
چرخ های واگن )209عدد( بیش از ۱00روز زودتر 
از کل زمان پیش بینی شده در قرارداد، تحویل انبار 
شرکت بهره برداری مترو شده است که با این اقدام 

بخش قابل توجهی از مشکالت مترو حل خواهد شد.« 
به گفته او در هفته های آتی، مابقی چرخ ها به صورت 
مرحله ای به انبار شــرکت بهره برداری مترو منتقل 
می شــوند تا در بخش تعمیرات و نگهداری ناوگان 
مورداســتفاده قرار گیرند. معاون مالــی و اقتصاد 
شهری شهردار تهران تأکید می کند: »خرید چرخ ها 
۵0درصد ارزان تر انجام شده؛ به طوری که 27میلیارد 
تومان کاهش قیمت در این خریــد صورت گرفته 
اســت؛ بنابراین امیدواریم با رویکرد شهردار تهران 
برای خرید قطعات اضطراری مترو، شــاهد افزایش 
رضایتمندی مسافران و بهبود کیفیت خدمت رسانی 

و افزایش ایمنی مترو باشیم.«

اعتبار 70هزارمیلیــاردی برای تکمیل خطوط 
هفت گانه مترو

مدیرعامل شرکت متروی تهران از تکمیل خطوط 
هفت گانه متــروی پایتخت خبــر داد و گفت که 
شــبکه ریلی تهران در 7خط فعال است و به مردم 
خدمات ارائه می دهد، اما برای تکمیل ایســتگاه ها 
و بهره برداری از مسیرهای توسعه ای این خطوط و 
همچنین احداث و تکمیل پایانه ها و پارکینگ های 
مترو و ساخت پســت های برق، به 70هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است. به گفته مسعود درستی برای 

پیشبرد برنامه های مترو در حوزه تکمیل ایستگاه ها 
و بهره برداری از مسیر خطوط ریلی باتوجه  به شرایط 
کنونی باید بودجه یک ســال شــهرداری تهران را 

هزینه کرد.
به گزارش همشهری، بخش قابل توجهی از ایستگاه ها 
در خطوط هفت گانه مترو بهره برداری  شده اند، اما 
باتوجه  به تقاضای زیاد مسافران از حمل ونقل ریلی، 
توســعه خطوط، تکمیل و افزایش ایستگاه ها امری 
اجتناب ناپذیر اســت. البته که در ایــن میان نباید 
از ورود واگــن به ناوگان مترو غفلــت کرد. به گفته 
مدیرعامل شرکت مترو عالوه بر توسعه سخت افزاری 
ساختار شبکه متروی تهران، باید حدود ۱۵00واگن 
به نــاوگان حمل ونقل ریلی تزریق شــود؛ اقدامی 
که گرچه سبب کاهش ســرفاصله حرکت قطارها 
)هدوی( می شــود، اما نیازمند منابع مالی است که 
عمدتا باید توســط دولت تأمین شــود. درستی در 
ادامه تأکید کرد: »جهت تکمیل خطوط هفت گانه 
یک فرایند منظم و مطمئن برای تأمین منابع مالی 
موردنیاز الزم اســت که درصــورت تحقق این امر، 
می توان تا پایان سال ۱402شــاهد بهره برداری از 
تمام ایستگاه های باقیمانده خطوط 6و 7بود؛ البته 
به موازات این دورنمای کوتاه مدت، حتما باید نگاه 
بلندمدت به اهداف توسعه ای طرح جامع حمل ونقل 

ریلی پایتخت داشت و تأمین ناوگان حمل ونقلی را 
مدنظر قرار داد.«

افزایش خطوط براساس طرح جامع ریلی
طرح های توســعه خطوط هفت گانــه و همچنین 
خطوط جدید )8، 9، ۱0و ۱۱( براساس مصوبه طرح 
جامع حمل ونقل ریلی پایتخت از اولویت های شرکت 
متروست که به گفته درستی هزینه توسعه خطوط 
هفت گانه و جدید را می تــوان از طریق تهاتر امالک 
و بارگذاری مجتمع های ایستگاهی تأمین کرد، اما با 
احتساب قیمت امروز کاال و خدمات محاسبه شده و با 
اعمال ضریب تورم، قاعدتا سال به سال بیشتر خواهد 
شد. او تأکید کرد: »با احتساب ارزش امروز پول رایج 
کشور، برای تکمیل خطوط هفت گانه، تأمین ناوگان 
موردنیاز و همچنین تحقق برنامه های توســعه ای 
طرح جامع حمل ونقل ریلی تهران در نگاه افق ۱420، 
محاسبات نشان می دهد حداقل 300هزار میلیارد 
تومان منابع مالی الزم است؛ بنابراین درصورت تداوم 
روش های متداول و جاری تأمین پول که هم اکنون 
شاهد هســتیم، قطعاً حمایت ها و کمک های بسیار 
پررنگ دولت از این به بعد ضروری است تا بتوان خط 
پایانی بر تحقق اهداف نشانه گذاری شده در مقیاس 

برنامه های میان مدت متصور بود.« 

چرخ تحول مترو به گردش درآمد
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران: 900چرخ واگن حمل ونقل زیرزمینی تهران از گمرک ترخیص شد

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

3 ایستگاه و 9ورودی
شرکت متروی تهران از مهر ۱400تا به امروز یعنی در مدت زمان 
8ماه که از آغاز فعالیت مدیریت جدید شهری می گذرد، چندین 
پروژه و برنامه را اجرا کرده و به ســرانجام رسانده است. نگاهی به 
عملکرد شرکت متروی تهران در 8ماه خدمت نشان می دهد که 
طی همین مدت، عالوه بر پروژه هایی که در دســت اقدام است و 
ایستگاه مترو و  در آســتانه بهره برداری قرار دارد، تا کنون فقط 3 

9ورودی ایستگاه مترو تکمیل و افتتاح شده است.

افتتاح 3ایستگاه
شهید رضایی )خط 6(، توحید )خط7( و بوستان گفتگو )خط7(.

افتتاح 9ورودی دوم
ورودی دوم ایستگاه برج میالد، ورودی دوم و شمالی ایستگاه 
بعثت رودکی، ورودی شرقی ایســتگاه رودکی، دومین ورودی 
مستقل ایستگاه مهدیه، ورودی دوم ایستگاه مرزداران، ورودی 
شمالی ایستگاه مولوی، ورودی غربی ایستگاه بریانک، ورودی 
ایستگاه مدافعان سالمت و ورودی دوم ایستگاه یادگار امام )ره(، 
9ورودی جدید ایستگاه های مترو هستند که از 8مهر ۱400تا 9 

اردیبهشت ۱40۱به بهره برداری رسیدند.

دیگر فعالیت ها در یک نگاه 
   پیشرفت عملیات اجرایی پروژه توسعه جنوبی خط 6در منطقه شهرری
   آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه شــرقی خط 4و ادامه عملیات 

ساخت ایستگاه های پروژه توسعه غربی خط 4
   قرارگیری فاز نخست پایانه اکباتان در آستانه بهره برداری 

   از سرگیری عملیات اجرایی پروژه خط متروی تهران – پرند به طول 
19کیلومتر )رفع موانع اجرایی و تأمین منابع مالی(

   تکمیل تأسیسات خطوط مختلف از قبیل پله برقی، آسانسور و...
   تأدیه پول اوراق مشارکت سال های 1398و 1399

   پیگیری مطالعات خطوط جدید )خطوط 8تا 11(
   پیگیری فاینانس قرارداد 630واگن  )چینی( و 113واگن )داخلی(

افتتاحیه های پیش روی متروی تهران در سال 1401 
1- افتتاح حداقل 5ورودی جدید در خطوط 6و 7

2- بهره بــرداری از ایســتگاه های خیابان شــهدای هفدهم شــهریور، 
شهید دادمان و میدان کتاب در خط 7 )4کیلومتر مسیر وارد شبکه 

بهره برداری خط 7می شود(
3- بهره بــرداری از ایســتگاه های میــدان شــهدای هفتم تیــر، میدان 
حضــرت ولیعصر)عــج(، بوســتان اللــه و خیابــان کارگــر در خــط 6 

)9کیلومتر مسیر وارد شبکه بهره برداری خط 6می شود(
4- بهره برداری از 2هواکش میان تونلی و پست برق جنوبی خط 6

5- اتمام عملیات حفاری پروژه توسعه جنوبی خط 6
6- افتتاح ایستگاه پروانه در بخش توسعه غربی خط 4)1/2کیلومتر 

مسیر وارد شبکه بهره برداری خط 4می شود(
7- بهره بــرداری از فــاز نخســت پــروژه خــط متــروی تهــران – پرنــد 

)19کیلومتر(

پرویز سروری
نایب رئیس شورای شهر تهران

به گفتــه پزشــکان وضعیت جســمانی 
مهدی چمران، رئیس پارلمان شــهری 
رو به بهبود است و روند درمان به خوبی 
طی شــده و امروز به صــورت آنالین در 
جلسه شــرکت می کند و براساس نظر 
پزشکان از هفته آینده شاهد حضور او 
در صحن پارلمان شهری خواهیم بود.

مهدی هدایت 
شهردار منطقه19

طــرح بازآفرینــی ناحیــه3 منطقــه در 
کمیســیون مــاده5 بــا حضــور شــهردار 
تهران، معاون وزیر راه و دبیر شورای عالی 
معمــاری و شهرســازی ایــران تصویــب و 
بــه شــورای عالی معمــاری و شهرســازی 
ایران ارسال شده که پس از آن اقدامات 
اجرایــی اش آغــاز می شــود و شــاهد رفع 
مغایرت کاربری ها،  تأمین خدمات برای 
شــهروندان، جلوگیری از روند گسترش 
سکونتگاه های غیررسمی و... در جنوب 

تهران خواهیم بود.

نقل قول خبر

عدد خبر

نیم نگاه

فعال شــدن  از  منطقــه2  شــهردار 
22ایستگاه ورزش شــهروندی خبر داد. 
مهــدی صالحی گفــت: »ایســتگاه ها با 
هدف ایجــاد محیط هــای مناســب برای 
انجام حرکات ورزشــی و تشویق و ترویج 
فرهنگ ورزش همگانی بین شهروندان 
در بوستان ها فعال شــده اند.« به گفته 
او ایســتگاه ها ویــژه بانــوان و آقایــان در 

2شیفت صبح و عصر فعال هستند.

22
ایستگاه 

مدیــرکل مهندســی ایمنــی و ترافیــک 
شهرداری تهران از ایمن سازی 900محل 
حادثه خیــز و پرخطــر درون شــهری خبــر 
داد و گفــت: »ایــن نقــاط را در مناطــق 
مهم تریــن  کــه  کرده ایــم  شناســایی 
محــور بزرگــراه امام رضــا)ع( اســت که تا 
پایــان ســال از طریــق اصالح هندســی، 
ایمن ســازی می شــوند.«  سیدحســین 
حسینی نژاد عنوان کرد که رفع خطر در 
محل هــای حادثه خیــز منجر بــه کاهش 
تصادفات می شود و ازاین رو شهروندان 
بــا ایمنــی بیشــتری می تواننــد از معابــر 

به ویژه محورهای بزرگراهی تردد کنند.

900
محل پرخطر
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نکتههاازگفتهها
»نکته ها از گفته ها«، گزیده هایی 
اســت از گفتارهــای اســتاد 
ســیدعبداهلل فاطمی نیــا که در 

حسینیه الزهرا سالم اهلل علیها در مشهد مقدس ایراد 
شده است.  نکته های دفتر اول، حوزه های متفاوتی از 
اخالق اسالمی همچون اخالص، اعمال خیر، شناخت 
شــیطان، اعتدال، یاد مرگ، راه بندگی و بســیاری 
مباحث دیگر را دربرمی گیرد. دفتــر دوم نکته ها از 
گفته ها شامل 50نکته اخالقی و معرفتی است که از 
سخنرانی های آموزگار اخالق و معنا، استاد سیدعبداهلل 
فاطمی نیا انتخاب شــده اســت. دفتر سوم نکته ها 
از گفته ها شــامل 47نکته اخالقی و معرفتی است 
که از ســخنرانی های آموزگار اخالق و معنا، انتخاب 
شده است. امید است که گزیده حاضر، بر دل و جان 
عالقه مندان به مکتب اخالقی اهل بیت علیهم السالم 
بنشیند و به کار  آید.  عالقه مندان به مباحث اخالق 

اسالمی را به خواندن این مجموعه دعوت می کنیم.

راهنما

حواستانبهرهبرباشد
»بنده روی منبر امام حسین)ع(، در خانه خدا، آن هم در مجلس 
زهرا)س( اگر چیــزی را یقین نکنم، نمی گویــم. بدانید و آگاه 
باشید هرکس کوچک ترین حرفی در تضعیف مقام رهبری بزند، 
هرکس اندیشه ای داشته باشد که ضد مقام رهبری باشد، خدا او 
را نخواهد بخشید. این را یقین بدانید. قدردان رهبر باشید؛ اگر 
افکار پاشیده ای، پوسیده ای به شما عرضه کردند، قبول نکنید؛ 
این مرد بزرگ، عز اسالم است و هرکس با این مرد بزرگ، با مقام 
معظم رهبری مخالفت کند، خدا از او نمی گذرد، اگر یقین نداشتم 
نمی گفتم. حواستان باشد؛ یک چیزی می دانم و می گویم. امروز 
از اوجب واجبات، یکپارچگی و تأیید آیت اهلل خامنه ای اســت. 
جوان ها! یک وقت افکارتان را این طرف و آن طرف نکنید. فقط 
حواس تان به رهبر باشــد، گوش تان به رهبر باشد. فالن کسی 
همچنین چیزی گفت، فالن روزنامه همچنین چیزی نوشت، 
گوش ندهید. گوش تان به رهبر باشد. این را سربسته گفتم. گفت 
که »العاقل یکفیه االشاره« یک چیزی را می دانم عرض می کنم، 
مدعی علم غیب نیستم. هیچی نیستم. یک کودک نادانم، ولی 
به فضل اهلل و کرمه که یک معیارهایی در دست دارم که بر مبنای 
آن می دانم کسی مخالفت با این مرد بکند و توبه هم نکند، خدا 
او را نمی بخشد، مگر توبه کند. خدا به ما توفیق دهد یار رهبرمان 
باشیم،  توفیق دهد قدراین آقا را بدانیم. نه پستی دارم نه مقامی 
دارم.طلبه ای هستم ممکن است چیزی بگویم، بگویند مگر اهل 
فتوا هم هستی؟ چه کار داری که هستم یا نیستم! آن قدر بدان در 
محضر خدا می گویم، امروز تضعیف رهبری باالترین گناه است! 
از این باالتر گناهی نیست. بعضی مقدس ها متوجه نمی شوند، 
به آنها می گویم از شرب خمر بدتراســت. می گویند آقا یعنی از 
عرق خوردن بدتر اســت؟ ! می گویم بله! شرب خمر کسی بکند 
می رود یک گوشه در خانه اش، جان از او جهنم از خدا،  خودش 
بیمار می شود. اما کسی رهبری را تضعیف کند دارد یک کشتی 

70میلیون نفری را سوراخ می کند.« 

مشوقفرزندانتانباشید
آیت اهلل فاطمی نیا)ره( در خصوص تشویق جوانان و کشف 
اســتعداد های آنها گفته اند:  » خانواده باید مشــوق جوان 
در راه پیشــرفت باشــد و او را در پیدا کــردن کار و حرفه 
مورد عالقه اش کمک کند. والدین نباید فرزند جوان خود را با 
دیگر جوان ها مقایسه کنند و بخواهند مثل آنان باشد؛ شاید 
فرزند شما به هنر و یا کشــاورزی عالقه مند است و استعداد 
بیشتری در این زمینه دارد و نتواند پزشک موفقی در آینده 
باشد. متأسفانه برخی از والدین برای ارتقای وجهه اجتماعی 
خودشــان، فرزندان را بــه ورود در کاری مجبور می کنند 
که با سلیقه و استعدادشــان همخوانی ندارد. باید عالیق و 
استعداد شخص را در به عهده گرفتن هر کاری درنظر گرفت. 
 دراین خصوص مراکز مشاوره خوبی هستند که می توان از آنها

مشورت گرفت«.

نگاهروشنا

هیچطلبیازخدانداریم
سیدحســین فاطمی نیا، 
فرزنــد اســتاد در زمــان 
بستری شــدن ایشان در 
بیمارســتان گفت:  »پدر 
در تخــت بیمارســتان 
هــم مطالعــه و کارهای 

علمی خــود را ترک نمی کننــد. به رغم ابتالی حــاج آقا به 
بیماری سرطان و مشکالت ناشی از آن، ایشان حتی در تخت 
بیمارستان هم برنامه علمی و مطالعاتی خود را تعطیل نکردند 
و مدتی که در بیمارستان بستری بودند، کتاب هایی را سفارش 
می کردند تا از منزل برای ایشــان ببرم. بارها در آخر شــب و 
هنگام استراحت حاج آقا دیده ام درحالی که کتاب در دستشان 
 اســت، به خواب رفته اند«. ایشــان همچنین نقل می کنند:

» حدود ۲0سال است یکی از برادرانم دچار یکی از سخت ترین 
بیماری هاســت، بیماری مادر نیز مدتی است شدت گرفته و 
وضعیت بیماری پدر نیز مشخص است. یک شب خدمت حاج 
آقا عرض کردم چرا دچار چنین وضعیتی شــدیم؟ با شنیدن 
این سؤال رنگ صورت پدر برافروخته شد و فرمودند: غرق در 

نعمتیم! شرمنده خدا هستیم و هیچ طلبی هم نداریم«.

الهاممصدقیرادگزارش
روزنامه نگار

و  رحمت آسمانی از ما دریغ شد
ازاولیایخدا

آیت اهلل ســیدعبداهلل فاطمی نیا 
در سال ۱۳۲5 در تبریز چشم به 

جهان گشود.
وی از کودکی تحت تربیت دینی 
و علمی پدر خود میراســماعیل 
که ازجمله علمای اهل عرفان بود، 

قرار گرفت.
ســپس نزدیک به ۳0ســال نزد 
آیت اهلل سید حسن مصطفوی، از 
شاگردان مرحوم آیت اهلل سیدعلی 
قاضی تحصیل کرد و تحت تعلیم و 
تربیت وی قرار داشت و همزمان 
تحصیالت حوزوی خویش را هم 

دنبال می کرد.
ایشــان از شــاگردی علمایــی 
طباطبایــی،  عالمــه  چــون 
سیدمحمدحسن الهی طباطبایی 
برادر کوچک تر عالمه طباطبایی، 
عالمه محمدتقــی آملی، آیت اهلل 
ســیدرضا بهاءالدینــی، آیت اهلل 
محمد تقی بهجت، عالمه محمد 
تقی جعفری و... که بیشترشــان 
شــاگردان آیت اهلل قاضی بزرگ 
بودند در علوم اســالمی و عرفان 

استفاده کرد. 
از ایــن رو وی بــا یک واســطه، 
 از شــاگردان ســیدعلی قاضــی

شمرده می شوند.
ایشان از استادان اخالق و عرفان و 
در مورد علم رجال و عرفان نظری 
دارای آگاهی گســترده  بود و در 
عین حال بیشتر به خطابه در منابر 

عمومی اشتغال داشت.
وی از مفسران معروف و زبردست 
صحیفه ســجادیه و نهج البالغه 
به شــمار می رفــت و جلســات 
متعددی در این موارد به سخنرانی 
پرداخته  است. شاید بتوان گفت که 
بزرگ ترین ویژگی ایشان کتمان 
و مکتوم بودنشان است. ایشان را 

کوهی از تواضع می دانستند.

پایدرساخالق
آیــت اهلل فاطمی نیا در میان ســخنان 
و پندهای اخالقی شــان، جوانــان را به 
رعایت احترام و فروبردن خشم توصیه 
می کردند. ایشان عقیده داشتند فروبردن 
خشم، حالل بسیاری از مشکالت خواهد 
بود و بســیاری از اختالفات خانوادگی 
رخ نخواهد داد؛ » جوانــان عزیز خیلی 
گفته ام، ســفارش می کنند بر فرو بردن 
خشم. اگر خشــم را فرو برید زندگی ها 
گلستان می شود. طالق زیادشده است 
آدم غصــه می خورد،  وقتی رســیدگی 
می کنیــم می بینیم بیشــترش مولود 
بداخالقی اســت.« این اســتاد اخالق 
معتقد بودند عصبانی نشدن و پرخاش 
نکردن و در یک کالم زبان را مهار کردن، 
از نخستین قدم هایی است که انسان را 
به خدا می رســاند؛» می خواهی با خدا 
رفیق شوی؟ اول از زبان شروع کن، زهر 
مار نریز، پرخاش نکن، عصبانی نشــو، 
غیبت نکن، نمازهایــت را که الحمدهلل 
می خوانی،  ببین چقدر ســاده اســت. 
امام سجاد می فرمایند: خدایا کسی که 
می خواهد پیش تو بیایــد راهش کوتاه 
است.« ایشان در سخنان دیگری به افراد 
و جوانانی اشاره می کنند که در راه دین 
قدم برمی دارند اما به خانواده بی توجهند 
و دل ها از زبانشــان شکســته و در امان 
نیست؛ » فرد وارد بازار قیامت می شود 
فکر می کند خبری است تعجب می کند، 
خدایا پس چه شــد نمازهــا، عمره ها؟ 
می گویند تو دل شکســتی، ریاکردی، 
زهر زبان ریختی. جوان عزیز اگر عروج 
می خواهی، می خواهی به جایی برسی 
از خانه تان شــروع کن. دل همســرت، 
 خواهرت را شکســتی برو درستش کن. 
دل پدر و مادر را شکستی از خانه شروع 
کن! جوان هایی هستند که محاسن دارند 
و انگشتر دارند، در بیرون دوست و رفیق 
دارند و هیئت می روند اما در منزل کسی 
از اینها راضی نیســت. پس چرا هیئت 

رفته بودی  چرا جلسه رفته بودی؟  «

راز دلنشین بودن سخنان آیت اهلل فاطمي نیا در حوزه اخالق ،  عمل کردن ایشان به همان اصول در زندگي شخصي بود 
»یکنصیحتبهعنوانیکطلبهپیربهشمابکنم...منبرهایباریبههرجهت
گوشنکنید!هرنواریگوشکردنندارد،هرمنبریگوشدادنندارد!شایدمنبر
منهمازآنهاباشدنمیدانمچهخاکیبرســرمبکنم!هرکتابخواندنندارد!
جوانانذائقهتانخرابمیشود.اینمغزراتسلیمهرکسینکنید!«منبرهای
استاداماازآنمنبرهایگوشنکردنینبود،ازآنمنبرهاییبودکهباجانودلتبایدپایشمینشستی.میشنیدی،
میآموختی،میگریستیوحتیبااومیخندیدی.منبرهایاستادازآنمنبرهایذائقهسازبود؛ازآنهاکههرجملهاش
یکدنیاحرفدارد؛ازآنحرفهاییکهگاهیبرخیشانازاسرارمگوبود!»اینرابهشمامیگویمها،همهجانمیگویم،
ازاسراراست....«وسراپاگوشمیشدیموبههوش،تاناگفتههابشنویم...وکالماستادبرجانمانمینشست....حاال
آنگونهکهرسولخدافرمود،مرگاورخنهایبستهناشدنیاست،مصیبتیجبرانناپذیراست.نعمتیبودکهرفت.حاال

ماماندهایموچیزهایزیادیکههنوزنیاموختهایم.

تمام قد برای همسر
رازدلنشینبودنکالماستادفاطمینیادرعلومدینیومعارفواخالق،شایدتوجهخودایشانبههمیناصولواخالقیاتوعمل
کردنبهآندرزندگیخانوادگیبودهاست.فرزندایشانسیدحسینفاطمینیا،توفیقاتپدربزرگوارشانرانتیجهآرامشی
میدانندکهدرخانوادهایجادکردهبود.فرزنداستادفاطمینیاپیشازایندرخصوصرفتارپدردرخانهودررابطهباهمسرشان
گفتهبود:»هیچگاهندیدمپدر،بدونپسوندیاپیشوندمحبتآمیزمادرمانراصداکند؛مانندعزیزم،جانم....ایشانوقتیمادر
واردمجلسیمیشوندمحالاستتمامقامتبلندنشوند.وقتیمیخواهندایشانرابهکسییاجمعیمعرفیکنندحتمابااکرام
مادررامعرفیمیکنند.پدرهیچگاهدرخانهفرمانصادرنمیکنندحتیبرایآوردنیکچای.بارهاشدهکهخستهازبیرون
آمدهوچایدمکردهاندوخودشانبرایهمهچایریختهاند...وچقدردلچسباست.ایشانازانجامکارخانهاباییندارند،بارها
آقایانهمسایهبهمامیگویندکهازوقتیحاجآقاآمدهانددراینساختمان،همسرانمانبهمامعترضشدهاندکهچراشماظرف

نمیشویید؛چوناغلببعدازناهاروشاممتوجهمیشوندکهحاجآقادرآشپزخانهایستادهاندوظرفمیشویند«.
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سیدمحمد فخارگزارش
روزنامهنگار

مهیبترینتوفانگردوغبارســال2022خاورمیانه،
دیروزهمزماندرســوریهوعراقآغازشــدودامنه
آنبهســرعتبهمرزهایغربیکشوررسید.شدت
ریزگردهاییکهدیروزواردکشورشدنیزتاآنحدباال
بودکهمدارساستانهایخوزستان،ایالم،کرمانشاه،

آذربایجانغربیوزنجانراتعطیلکرد.
بهگزارشهمشهری،ســازمانجهانیهواشناسی
اعالمکردوســعتمهیبترینتوفــانگردوغباری
سال2022خاورمیانه،کشورهاییمن،چاد،عربستان،
عراق،ســوریه،امارات،اردن،مصروایــرانرادرگیر

خیزشگردوغبارکرد.
امروزسهشنبه،27اردیبهشــتمهیبترینتوفان
گردوغبارخاورمیانهبهقلهفعالیتخودرسیدهاست.
نکتهمهماینکهاینتوفاندارایچندکانونخیزش
استکهمرزمشترکعراقوسوریهدرجنوبرشته
سدهایترکیه،بخشیازاینکانونهاستوبهوضوح
نشانمیدهدسدســازیهایاینکشوراثریواضح
برهوایکشورهایهمســایهدارد.همچنینشبکه
عربنیوزدراینبارهاعالمکــرد:اینتوفانطیچند
هفتهاخیرشدیدترینتوفانگردوغباربودهوبدترین
خیزشگردوغباریاستکهتاکنونبهثبترسیده
اســت.بهاینترتیبهرچهترکیهطیروزهایاخیر
تالشکردهبودمنشأریزگردهایاخیرخاورمیانهرا
فارغازسدسازیهایگســتردهاشدرآناتولیجلوه

دهد،بیاثرماند.

روی خط دیپلماسی
ابتدایهفتهجاری،تانجوبیلگیچ،سخنگویوزارت
خارجهترکیهگفتهبود:اینادعاهاازپایههایعلمی
برخوردارنیست.توفانگردوغباردریکمقیاسوسیع
درسطحجغرافیاییشکلمیگیرد.سخنگویوزارت
خارجهترکیهافزودهبــود:اتهاماتمقاماتتهرانبه
ترکیهدراینخصوص،راهحلدرســتیبرایمسائل
نیست.اشارهویبهســخنانوزیرخارجهایرانبود
که22اردیبهشتگفتهبوداقداماتترکیهدرحوزه
سدسازیوتأثیرهایمنفیآنبرمحیطزیست،برای

ایرانقابلقبولنیست.
باتوجهبهتغییراتایجادشدهدرحوضههایآبریزو
منابعآبیمنطقه،درکنارآثارتغییراتاقلیمی،میتوان

پیشبینیکردکهباادامهروندحاضر،شاهدافزایش
وقوعتوفانهایریزگرددرکشورباشیم؛بنابراینالزم
استبافعالسازیدیپلماسیمحیطزیستوهمکاری
باکشورهایدخیلدراینپدیده،خصوصاکشورهای
ترکیه،عراقوسوریه،اقداماتالزمدرخصوصمهار

کانونهایریزگردانجامپذیرد.

بررسی کارشناسی
هرسالباشروعفصلبهار،عمدتاکیفیتهوادرشهر
تهرانوبسیاریازشهرهایدیگرکشورمناسببود،اما
درسالجاریپدیدهتوفانریزگردبهعنوانپدیدهغالب
وتعیینکنندهکیفیتهوادر2ماهاولسالبهحساب

آمدهاست.
سیدمحمدمهدیمیرزاییقمی،مدیرعاملشرکت
کنترلکیفیتهــوادرگفتوگــویاختصاصیبا
همشهریریشههایخیزشاینریزگردونقشترکیه
راتشریحکرد.بهگفتهاینمســئول،درشدیدترین
حالتگردوغبارمشــاهدهشدهدرشــهرتهراندر
فروردینامســال،شــاخصکیفیتهوابه500و
غلظتذراتمعلقکوچکتراز10میکرونبهبیش
از1700میکروگرمبرمترمکعبرسیدهکهدردسته
مقادیرخطرناکقراردارند.بهگفتهاینرئیسسابق
مرکزتغییراقلیموآلودگیهوایســازمانحفاظت

محیطزیســت،اگرچهوقوعتوفانهایگردوغباردر
شهرتهراندرسالیانگذشــتهنیزمشاهدهشده،اما
توالیوقوعوشــدتآنها،حداقلدر12سالگذشته
هیچگاهبهشدتمشاهدهشــدهدرسالجارینبوده
اســت؛ازاینروبررســیهایکارشناسیدرشرکت
کنترلکیفیتهواجهتتعییندالیلوقوعتوفانهای
ریزگردوکانــونآنهادردســتورکارقــرارگرفت.
میرزاییقمیادامهداد:براساسبررسیهایکارشناسی
انجامشدهبااستفادهازتصاویرماهوارهایودادههای
هواشناسیثبتشدهدرایســتگاههایبینالمللی،
کانونهایاصلیتولیدکنندهتوفانهایریزگرددر
شهرتهران،عمدتاًدرخارجازکشــورواقعشدهاند؛
بهخصوصدرتوفانهایمشاهدهشدهدرتاریخ19و
20فروردینامسالکهسهمعمدهمربوطبهکانونهای
واقعدرکشورهایعراق،سوریهواردنبودهوهمچنین
کانونریزگرداخیردرتاریخ17و18اردیبهشتکه
کانونهایواقعدرکشورهایعراقوعربستانصعودی

نقشاصلیدروقوعآنهاراداشتهاند.
بهگزارشهمشهری،بررســیهایاخیردرزمینه
تعیینکانونهایریزگرددرشرکتکنترلکیفیت
هواوبااستفادهازتصاویرماهوارهاینشانمیدهدکه
فعالیتکانونهایریزگردبهترتیبدرکشورهایعراق
وسوریهکهدرپاییندسترودهایدجلهوفراتقرار

دارند،درسالهایاخیرافزایشداشته؛بهطوریکه
حجمبسیارباالییازریزگردباسرعتهاینهچندان
باالیباددرآنهاتولیدودرهواپخشمیشود.البته
تنهابخشــیازتوفانهایریزگردشــکلگرفتهبه
محدودهشهرتهرانمیرسدوعمدهآنهامناطقغربی
کشورراتحتتأثیرخودقرارمیدهد.درکنارفعالیت
منابعریزگرددرمنطقه،بررسیسایرمتغیرهاازجمله
رطوبتخاکوسطحپوششگیاهینیزنشاندهنده
تأثیرپذیریکانونهایریزگرددرکشورهایسوریه
وعراقازکاهشورودآبرودخانههایدجلهوفرات
بهاینکشورهاست.رطوبتخاکوپوششگیاهی
درمناطــقدارایکانونهایریزگــرد،خصوصادر
سالهایاخیر،روندکاهشیبهخودگرفتهکهمیتواند
درتوالیوشدتپدیدهتوفانهایریزگردنقشمهمی

راایفاکند.
مدیرعاملشــرکتکنترلکیفیتهواتأکیدکرد:
تغییراتمذکورکهبراثراحداثســدهایمتعدددر
مسیررودخانههایدجلهوفراتدرسالهایاخیر،
توسطکشورترکیهایجادشدهبهافزایشبیابانزایی
درکشورهایعراقوسوریهمنجرشدهکهکانونهای
ریزگردمتعددیرادرآنهافعالکردهاستکهمناطق
غربیکشوررابهحدزیادیتحتتأثیرقرارمیدهندو
بایدبرایرفعآندیپلماسیمحیطزیستیفعالشود.

مهیب ترین توفان گردوغبار خاورمیانه به ایران رسید
بررسیتوفانهایگردوغبارسال1401نشانمیدهد،سدسازیترکیهدرمسیردجلهوفرات،عراقوسوریهرابهکانونانتشارریزگرد

خاورمیانهتبدیلکرد
ایران حقوق آبی عراق را نقض 

نکرده است
مدیرکلدفتررودخانههایمرزیومنابعآبمشــترکشرکت
مدیریتمنابعآبایرانباتشریحرویکرداصولیجمهوریاسالمی
ایراندرخصوصبهرهبرداریازرودخانههــایمرزی،بهبرخی
اظهاراتطرحشدهدربارهآبهایمرزیایرانوعراقواکنشنشان
داد.بهگزارشایلناازمدیریتمنابعآبایران،»جباروطنفدا«
گفت:سیاســتهایبهرهبرداریازمنابعآبدرسمتایرانبه
دالیلبشردوستانهوحسنهمجواریودوستیبامردممسلمان
عراقهموارهبهگونهایبودهکهمتناسبباشرایطاقلیمیومنابع
آب،جریانحداکثریبهســویعراقرهاشدهاست.ویگفت:
درخصوصآبهایمرزیایرانوعراق،مایکموافقتنامهرسمی
دوجانبهداریمکهحدود50سالقدمتدارد.وزارتامورخارجه
جمهوریاسالمیایراندرآبانماهودیماهسال1400همطی
2یادداشترسمیبهطرفعراقی،اعالمآمادگیکردهاستکهدر
اجرایاینموافقتنامهمیزبانهیأتمحترمعراقیدرتهرانباشد
کهتاکنونپاسخرسمیازسویآنکشوردراینخصوصدریافت
نکردهایم.اصوالًهیچگونهنقضحقوقعراقنسبتبهرودخانههای
مرزی،ازسویایرانرخندادهاست.ایراندررودخانههایمرزی،
برایعراققائلبهحقابهاســت.ویدرادامهباتشریحوضعیت
ریزشهایجویدرمنطقهمرزیغربکشــورگفت:بهعنوان
نمونهبراساسآمارایستگاههایهواشناسیدراستانکرمانشاه،
متوسطبارشساالنهدرسالآبی1400-1399نسبتبهمتوسط
درازمدتدرهمینایستگاهها،بین34تا56درصدکاهشنشان
میدهدومعموالًکاهشروانابهابیشترازکاهشبارندگیهاست.
امادرهمینشــرایطهمبراینمونهبیشاز50درصدازجریان
ورودیبهســدازگلهوبندهیرویدراستانکرمانشاه،بهسمت
استاندیالیعراقرهاســازیشدهاســت.وطنفداهمچنین
بهبزرگنماییهایصورتگرفتهاشــارهکــردوافزود:برخالف
بزرگنماییهاییکهبعضاًصورتمیگیرد،اثرگذاریرودخانههای
ایرانبرعراقبسیاراندکودرکلحدود6درصدحوضهآبریزدجله
وفراتاستواینموضوعباذکراعدادوارقام،درگزارشهایفنی
بینالمللیارائهشدهوقابلاثباتاست.چندیپیشخبریمبنیبر
شکایتعراقازایرانوبهاتهامتأمینشدنحقابههایمرزیازسوی
ایرانمطرحشدکهموردانتقادقرارگرفتوکارشناسان،شکایت
عراقازایرانرابیمورددانستندواعالمکردند،اگرعراقتصمیم
بهشکایتداردبهتراستشکایتخودراازترکیهمطرحکندکهبا
ساختسدهایمتعدد،جریانطبیعیآببهسویرودخانههای
دجلهوفراترامختلکردهوبهتشــدیدخشکیدگیدرعراقو
کشورهایپاییندستمنجرشدهاست.تداوموتشدیدخشکسالی،
مختلشدنجریانحقابههایدجلهوفراتوهمچنینمدیریت
غلطمنابعآبموجبشدهاستکهبخشوسیعیازکشورعراق
بهکانونانتشارگردوغبارتبدیلشودکهبیشازهرکشوردیگری
دودآنبهچشمایرانرفتهوباهروزشباددرعراق،توفانهایگرد
وغباربهشهرهایمختلفایرانمیرسدووضعیتآبوهواییدر

غربوجنوبغربیایرانراوخیممیکند.

عبدهللا مفاخری:
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

ریشــه حیــوان آزاری، بیمــاری روانــی 
»اختالل ســلوک« اســت. مبتالیان در 
کودکی، پرخاشگری، ســرقت، تقلب و 
خشونت تعمدی با مردم را مداوم از خود 
بروز می دهنــد و ایــن رفتارها بعــد از ۱۸ 
ســالگی به صورت بی رحمی با حیوانات 
و پیشقدمی در نزاع نمایان می شود که 

باید برای آن چاره اندیشی کرد.

رضا فرخی 
مسئول رسیدگی به شکایات سازمان 

حفاظت محیط زیست 
کتــاب »شــهدای محیط بــان« در هفتــه 
محیط  زیســت )۱۶ تا ۲۲ خــرداد( رونمایی 
می شــود. این کتاب نخستین اثر مکتوب 
ایثار و شهادت در حوزه محیط زیست است 
که عالوه بر روایت محیط بان های شهید، 
روایت همیاران و فعاالن محیط زیست که 
جان خود را در حفظ انفال و محیط زیست 

فدا کردند آمده است.

نقلقولخبر

میقــان  تــاالب  بــه  زیســتی  گونــه 
مهاجــرت می کننــد و درنــا، فالمینگو، 
اردک سرســبز و غازهــای وحشــی از 
اصلی تریــن پرنــدگان مهاجــر تــاالب 
هســتند. تــاالب میقــان در فاصلــه ۸ 
کیلومتــری شــمال اراک یکــی از ۱۰۵ 
منطقــه مهاجــرت پرنــدگان مهاجر در 
دنیاســت و ســاالنه تــا ۲۰ هــزار پرنــده 

مهاجر به آن مهاجرت می کنند.
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فقره اراضی ملی در مســاحت نزدیک 
بــه ۲۹ هزار هکتــار در ســال ۱۴۰۰ خلع 
ید شد و ســردار مهدی معصوم بیگی، 
رئیس پلیس پیشگیری فراجا می گوید: 
کارشناسان ارزش زمین های آزاد شده 
را بیش از ۵۱۱ هزار میلیارد ریال برآورد 
کرده اند. در این مدت ۳۰۱ نفر از افراد 
سودجو دستگیر و بیش از ۱۹ هزار فقره 
پرونده تشــکیل و مورد رســیدگی قرار 

گرفته است.
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»شــمخال« به عنوان هفتمین دره زیبای جهان 
می توانست به تنهایی رونق اقتصادی »باجگیران« 
را با گردشگری تضمین کند، اما این اتفاق نیفتاد 
و نبض اقتصــادی منطقه با نــام آن گره خورد. 
روایت است باجگیران به عنوان قدیمی ترین شهر 
مرزی شمال شرق کشــور در دوران قاجار شکل 
گرفت. زمانی که گمرکات ایران در مرز عشق آباد 
ترکمنســتان به بلژیکی ها واگذار شد، گمرکی 
در روســتای بردر )8کیلومتری غرب باجگیران( 
ایجاد شد. اداره گمرکات با استخدام تفنگدارانی 
به دریافت حق گمرک که در گذشته به آن »باج« 
می گفتند، اقدام کرد تا کل منطقه به باجگیران 

شهره شود.
حاال گرچه باجگیران، کوچک ترین شهر استان 
خراسان رضوی اســت، اما با 27روستای اطراف 
خود بخشــی را به همین نام تشــکیل داده که 
معیشت ســاکنانش تا 2ســال پیش حول مرز 
می گشــت و بعد از کرونا و بــا تعطیلی گمرک و 
بازارچه مرزی به روایت اهالــی در کما فرورفته 

است.

تغییر سرنوشت باجگیران 
احداث ســاختمان بازارچه مشترک مرزی ایران 
و ترکمنستان در باجگیران سال1370 از سوی 
استانداری خراسان )پیش از تقسیم( آغاز و این 

ساختمان در سال1375 افتتاح شد.
بازارچه باجگیران با بازارچه گودان در ترکمنستان 
به صورت مشــترک و قرینه با غرفه ها و ســطح 
دسترســی یکســان فعالیت می کرد و امکانات 
مطلوب در این بازارچه آن را در زمره بازارچه های 
فعال کشور قرار داده بود. باجگیران درواقع یکی از 
قدیمی ترین گمرک های ایران محسوب می شود 
که به روایت اهالی در دوران فعالیــت، روزانه تا 
3هزار نفر در آن مشغول به کار می شدند و بیش 
از 350 تا 400 گردشگر در آن به خرید کاالهای 
صادراتی از قبیل فرش، موکت، پالستیک، کفش، 

پارچه و مصنوعات فلزی می پرداختند.
شاید همین رونق که در دوران اوج، کوچ معکوس 
را هم بــه همراه داشــت موجب شــد هیچ گاه 
ظرفیت های دیگر باجگیران ازجمله گردشگری، 
کشــاورزی و دامداری آنطور که باید مورد توجه 
قرار نگیرد. اما روزگار، سرنوشت دیگری را برای 
باجگیران رقم زد. ترکمنستان با اعمال محدودیت 
در چند ســال اخیر موجب شــد رونق گمرک و 
بازارچه مثل گذشــته نباشد و از اسفند1398 به 
بعد هم با شــیوع کرونا مرز باجگیران به عنوان 
نزدیک ترین مــرز به مرکز ترکمنســتان یعنی 
عشــق آباد روی تجــار و کامیــون داران ایرانی 
بسته شد. در شــرایطی که پیش از این روزانه تا 
300کامیون و تریلی از این مرز عبور می کرد، در 
سال های پیش از شیوع کرونا این عدد به روزانه 
زیر 10کامیون با ظرفیت 20تن رسیده بود و بعد 

از کرونا هم این روند به طور کلی متوقف شد.

مهاجرت از باجگیران 
تغییر سرنوشت باجگیران و بی توجهی مسئوالن 
در همه سال های گذشــته به ظرفیت های دیگر 
منطقه  موجب شده اســت اهالی با چالش های 
زیادی در زمینه اشتغال و گذران زندگی مواجه 
شوند؛ چالش هایی که بر محرومیت های منطقه 
اضافه شده و بسیاری از اهالی این منطقه مرزی 
و صعب العبور را به حاشیه شهرهای بزرگی چون 

مشهد کشــانده اســت. بخش باجگیران شامل 
شــهر 250خانواری باجگیران و 27روســتای 
 اطــراف آن اســت که روی هــم 18هــزار نفر 

جمعیت دارد. 
رئیس شــورای بخش باجگیران با بیــان اینکه 
بعد از تعطیلــی گمرک و بازارچــه مرزی بیش 
از 300خانــوار از ایــن منطقه کــوچ کرده اند 
به همشــهری می گوید: باجگیــران منطقه ای 
صعب العبور و مرزی است که به ویژه روستاهای 

آن در بن بست و محرومیت به سرمی برند.
رضا اسدی از جلسه های مکرر با مسئوالن استانی 
درباره محرومیت های باجگیــران خبر می دهد 
که همه آنهــا تا کنون بی نتیجه مانده اســت. او 
توضیح می دهد: باجگیران تنها منطقه  خراسان 
رضوی اســت که هنوز گاز ندارد، روستاهای آن 
در بن بست قرار گرفته اند و امکاناتی چون مدرسه 
و سالن ورزشــی ندارند. در کنار همه این موارد 
تعطیلی گمرک و بازارچــه و بیکاری هم مزید بر 

علت شده است.
رئیس شــورای بخش باجگیران ادامه می دهد: 
گمــرک باجگیــران، زیباترین گمرک کشــور 
محسوب می شود، از نظر زیرساختی بسیار مجهز 
و به دلیل فاصله کم با عشق آباد از نظر هزینه بسیار 
به صرفه است، اما کشور ترکمنستان بعد از کرونا 
این مرز را بست و به نظر می رسد به دلیل داشتن 
گمرک های دیگر با این کشور، مسئوالن ما تالش 

چندانی برای بازگشایی آن نکرده اند.
اسدی با گالیه از مسئوالن کشــوری در این باره 
توضیح می دهد: بازارچه مرزی باجگیران حدود 
38غرفه داشــت که با احتساب 3نفر در هر غرفه 
به صورت مستقیم برای حدود 100نفر و به صورت 
غیرمســتقیم برای روزانه حدود 3هزار نفر جوان 
بومی منطقه اشــتغال ایجاد کرده بود که بعد از 

تعطیلی گمرک همه این افراد بیکار شدند.
به گفتــه او، باجگیران واحد تولیــدی و صنعتی 

خاصی ندارد و اقتصاد آن بعــد از مرز با دامداری 
و کشاورزی می گذرد که آن هم با افزایش قیمت 
نهاده های دامی و کاهــش قیمت دام زنده صرفه 

اقتصادی ندارد.

حاشیه نشینی روستاییان در مشهد
رئیس شــورای بخش باجگیران در شرایطی از 
مهاجرت بیش از 300خانــوار صحبت می کند 
که پیش از کرونا و در زمان رونق بازارچه مرزی، 
این منطقه شــاهد مهاجرت معکوس از شهرها و 
روستاهای اطراف بود؛ نکته ای که دهیار روستای 
بردر در نقطه صفر مــرزی از آن یاد می کند و به 
همشهری می گوید: در زمان فعالیت بازارچه کوچ 
معکوس رخ داده بود، اما از 2ســال پیش تاکنون 
شرایط خیلی سخت شده است و می توان گفت 
20 تا 30درصد اهالی روســتاها به ویژه در نقطه 
صفر مرزی کوچ کرده اند. این افراد اغلب به دلیل 
نداشتن سرمایه در حاشیه  شهر مشهد ساکن شده  

و به دنبال مشاغل کاذب رفته اند.
پورســعادت شــغل بیش از 90درصد اهالی را 
هم اکنون دامداری می داند، امــا تأکید می کند 
با توجه به افزایــش قیمت نهاده های دامی اهالی 
به فروش دام و کوچ متمایل هســتند که در این 
صورت روستاهای مرزی خالی از سکنه خواهند 
شد. روستای بردر در 7کیلومتری باجگیران است 
و بعد از آن فقط روستای قرچغه با 50خانوار وجود 
دارد. هر دوی این روســتاها مانند دیگر مناطق 
روستایی باجگیران با مشــکالتی چون نداشتن 
فضای آموزشی و ورزشی و بیکاری دست و پنجه 
نرم می کنند که موجب شده جوانان شان تمایلی 

به ماندن در زادگاه خود نداشته باشند.

شهرک دام، راه جدید اشتغال زایی 
مسئوالن و اهالی باجگیران معتقدند این منطقه 
ظرفیت های بسیار زیادی دارد که هیچ گاه مورد 

توجه قرار نگرفتــه؛ درحالی که هر یــک از این 
ظرفیت ها به تنهایی می توانســت به توسعه شهر 
و روستاهای اطراف و جلوگیری از مهاجرت اهالی 
بینجامد. این ادعا را یک جست وجوی ساده درباره 
باجگیران تأیید می کند. منطقه حفاظت شــده 
دربــادام، منطقه حفاظت شــده قرچغه، منطقه 
شکار ممنوع باجگیران، سردابه  روستا ی رهورد، 
بقعه شاهزاده سلطان محمود، دهستان دولتخانه و 
دشت شقایق فقط بخشی از جاذبه های گردشگری 
اســت که هر یک به تنهایی می توانســت رونق 
اقتصادی را برای باجگیران رقم بزند. آب و هوای 
خوب و مراتع غنی هم ظرفیت دیگری است که 

می توانست دامداری را در باجگیران رونق دهد.
هرچند فرماندار قوچان در گفت وگو با همشهری 
توضیح می دهد با توجه به تعطیلی بازار و مشخص 
نبودن زمان بازگشایی، این ظرفیت ها مورد توجه 

قرار گرفته است.
عباســعلی صفائی با تأکید بر اینکــه باجگیران 
ظرفیت های بسیاری دارد که بهره برداری نشده 
است، می افزاید: بعد از تعطیلی بازارچه از سوی 
ترکمنستان مردم دچار مشکل شدند و به همین 
 دلیــل طرح های اشــتغال زایی در دســتور کار

 قرار گفت.
او یکی از طرح های اشــتغال زایی در باجگیران 
را راه اندازی شــهرک دام می داند و می گوید:  در 
این طرح زمین و عرصه مرتعی از سوی متقاضی 
و هزینه های ایجــاد واحد دامپروری از ســوی 
جهادکشاورزی تامین می شــود؛ زیرا منطقه با 
توجه به مراتع غنی زمین برای پرورش دام سبک 

مهیاست.
فرمانــدار قوچــان با اشــاره به ظرفیــت دیگر 
باجگیران یعنی گردشگری هم توضیح می دهد: 
دهکده های گردشــگری در منطقه فعال شــده 
است، اما برنامه ریزی هایی برای رونق گردشگری 
هم صورت می گیرد تا این بخــش یکی از منابع 

درآمدی اهالی باشد.
صفائی با اشاره به ظرفیت باالی مرز تأکید می کند 
که پیگیری ها برای بازگشــایی گمرک و بازارچه 

مرزی باجگیران ادامه دارد.
فرماندار قوچان همچنین درباره خواســته مهم 
اهالی یعنی گازرسانی هم توضیح می دهد: اعتبار 
ویژه برای گازرســانی به باجگیران و روستاهای 
اطراف ابالغ و پیمانکار هم تعیین شــده اســت. 
امیدواریم تا یک ماه و نیم دیگر عملیات گازرسانی 
آغاز شــود کــه البته به دلیــل مســافت زیاد و 
صعب العبور بودن نمی توان بــازه زمانی دقیقی 

برای پایان آن تعیین کرد. 
به گفته او، فاز اول گازرسانی به باجگیران شامل 
شرق باجگیران و 8روســتا با 125میلیارد تومان 
اعتبار آغاز می شود و روستاهای باقیمانده هم در 

فاز دوم گازرسانی خواهند شد.

   
کارشناسان معتقدند مبادله از بازارچه های مرزی 
موجب افزایش صادرات، امنیت مرزها و کاهش 

روند مهاجرت از مرز به داخل کشور می شود. 
هم اکنون 3گمرک در مرزهای رسمی سرخس، 
لطف آباد و باجگیران بین استان خراسان رضوی با 
کشور ترکمنستان مستقر است و در مرز رسمی 
دوغارون با افغانســتان نیز قدیمی ترین گمرک 
ایران فعالیت دارد. این اســتان 3بازارچه مصوب 
مرزی در مرز  دوغارون، خواف و باجگیران دارد که 
از بین آنها فقط بازارچه مرزی دوغارون به صورت 
یکطرفه فعال است و اهالی مناطق مرزی استان 
به ویژه در باجگیران همچنان چشم انتظار فعالیت 

آنها هستند.

قفل»باجگیران«بازمیشود
مسئوالن خراسان رضوی امیدوارند با رایزنی های صورت گرفته گمرک و بازارچه مرزی» باجگیران« در مرز ترکمنستان فعالیت خود 

را بعد از 2سال تعطیلی از سرگیرد

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

امیدواری به راه اندازی بازارچه در سال جاری 
 مدیر بازارچه های مرزی خراســان رضوی با 
بیان اینکه تعطیلــی بازارچه باجگیران جزو 
رویکردهای کلی ترکمنستان در دوران پاندمی 
کروناست به همشهری می گوید: ترکمنستان 
در 2سال گذشته به طور کلی از پذیرش اتباع 
خارجی حتی اتباع خودش در خارج از کشور 
هم خودداری می کند و قرنطینه سختگیرانه ای 
درنظر گرفته است. همین االن ماشین ها به مرز 

می روند، راننده ما پیاده می شود و راننده ترکمن ماشین را برای تخلیه می برد.

مشکالت پیش از کرونا
رضا حقیقی البته تأکید می کند تجارت با ترکمنستان پیش از کرونا هم مشکالت زیادی داشت. او در 
این باره توضیح می دهد: بازارچه مرزی باجگیران بیشتر یک بازارچه صادرات محور بود و به همین 
دلیل، دولت ترکمنستان از ما انتظار داشت تسهیالت متقابلی را برای خرید از بازارچه گودان قائل 
باشیم؛ به همین دلیل این موضوع تا پیش از کرونا در دستور کار استان خراسان رضوی قرار داشت، 
پیگیری های الزم را در این باره انجام دادیم، رئیس وقت سازمان توســعه تجارت در بازدید از این 
بازارچه و دیدار با همتایان خود مذاکراتی انجام داد و قرار بود تسهیالت الزم را به طرف ترکمن بدهیم. 
مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی با بیان اینکه این موضوع کماکان به قوت خود باقی است و 
همچنان از سوی سفارت ایران در عشق آباد پیگیری می شود، می گوید: به محض اینکه ترکمنستان 
محدودیت های خود را درباره کرونا کاهش دهد، برای بازگشایی بازارچه و توسعه تجارت با این کشور 

اقدام می کنیم.

رایزنی برای ایجاد بازارچه در سرخس
حقیقی با اشاره به شانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 2کشور می گوید:  
در این اجالس پیشنهاد راه اندازی بازارچه جدید در سرخس داده شد و ترکمنستان هم به این موضوع 
تمایل نشان داد. قرار شد هیأت کارشناســی برای بررسی مکان پیشنهادی ایران برای شکل گیری 
بازارچه ســرخس بیایند که این مورد هم فعال به دلیل محدودیت های کرونایی محقق نشده است، 
اما پیگیر آن هستیم. او سهم خراسان رضوی از تجارت با ترکمنستان را بیش از 50درصد می داند و 
می افزاید: از این میزان حدود 30درصد مربوط به تجارت مرزی و بازارچه مرزی بود که نقش عمده ای 
در اشتغال ســاکنان مرز و رونق صنایع کوچک خراسان رضوی داشــت. مدیر بازارچه های مرزی 
خراسان رضوی اظهار امیدواری می کند با توجه به سفر رئیس جمهوری به ترکمنستان و تأکید او بر 
اجرای مفاد سند اجالس امسال شاهد رفع موانع فعالیت مرز و بازارچه باشیم. حقیقی همچنین تأکید 
می کند در 2سال گذشته اقداماتی برای حفظ و نگهداری تاسیسات و اماکن گمرک و بازارچه صورت 
گرفته است و بعد از بازگشایی مرز، طرح های توسعه ای مثل توسعه غرفه ها در دستور کار قرار می گیرد. 

مکث

کاشت حداکثری برنج در گیالن 
کاشت نشای برنج از چند هفته گذشته در گیالن آغاز شده 
است. براساس آمار تاکنون 55درصد شالیزارهای استان 
معادل 130هزار هکتار زیرکشــت برنج رفته است، نکته 
جالب آنکه افزایش قیمت برنــج در ماه های اخیر موجب 

شده شالیکاران گیالنی به تولید بیشتر برنج روی آورند.
 با توجه به اینکه استان های بســیاری به دلیل کم آبی از 
کاشت برنج منع شده اند به نظر می رسد این افزایش تولید 
می تواند بخشی از برنج مورد نیاز کشور را تامین کند. در 
این شرایط بسیاری از کشاورزان گیالن به کاشت شالی 
در زمین هایــی رو آورده اند که یا چیزی در آنها کاشــته 
نمی شد یا رهاشده محسوب می شد؛ موضوعی که مدیر 

جهادکشاورزی رشت هم بر آن صحه گذاشته است.
به گفته مســعود اســدی پرور، امسال کشــاورزانی که 
شالیزارشان را به حالت نکاشت رها کرده بودند، دوباره به 

کشت برنج روآورده اند.
او توضیح می دهد حتی کســانی که در شالیزارهای خود 
ماهی پرورش می دادند نیز دوباره کاشت برنج را جایگزین 

پرورش ماهی کرده اند.

تأمین آب برنج رشت از سد سفیدرود
افزایش تولید برنج به عنوان محصولی آب بر همیشه نگرانی 
از کمبود آب را به وجود می آورد. مدیر جهادکشــاورزی 
رشــت با بیان اینکه تاکنون خزانه گیری در 99درصد از 
شالیزارهای این شهرســتان انجام شده است، می گوید: 
مشکلی برای تامین آب نشاي برنج وجود ندارد. آب مورد 
نیاز 92درصد از شالیزارهای رشت از سد سفیدرود تامین 
می شود و به دلیل کاهش ذخیره آب سد سفیدرود تالش 
می کنیم از آب های موجود برای شخم اول و نشاي برنج 

استفاده کنیم.
اســدی پرور می افزایــد: در مجموع بــرای تولید بهینه   
برنج اقدامــات مختلفی انجام دادیــم و این امور موجب 

اقتصادی ترشدن تولید برنج برای برنج کاران شده است.

صیانت از شالیزارها 
معاون بهبــود تولیدات گیاهی جهادکشــاورزی گیالن 
هم درباره افزایش تولید برنج و کاشت دوباره زمین های 
رهاشده گیالن به همشهری می گوید: بازگشت زمین های 
رهاشده به چرخه کاشت برنج یکی از موضوعاتی است که 

ما هر سال در گیالن پیگیری می کنیم.
امسال به دلیل گران شدن قیمت برنج این موضوع اهمیت 
بیشــتری یافته اســت و کشــاورزان هم از آن استقبال 
کرده اند. وقتی یک قطعه زمیــن یک هکتاری 2تن برنج 
می دهد و برنج محصولی استراتژیک است چرا نباید از آن 

برای تولید استفاده کرد؟ 
علی موسوی با بیان اینکه صیانت از زمین های کشاورزی 
برای گیالن هم بسیار اهمیت دارد، ادامه می دهد: به چند 
دلیل ممکن است زمینی به شکل رهاشده وجود داشته 
باشــد. بعضی زمین ها نکاشت اســت و در آن محصولی 
پرورش پیدا نمی کند، بعضی زمین ها هم ممکن اســت 
برای تغییر کاربری فروخته شده باشد. امسال با افزایش 
کاشت برنج زمین های گروه اول دوباره به چرخه کاشت 

برنج بازگشته اند.
وی با بیان اینکه بدون کاشــت گذاشتن شــالیزارها از 
ســوی جهادکشــاورزی پیگیری می شــود، می گوید: 
همه زمین های شــالیکاری اســتان حتــی زمین هایی 
 که در بافت هــای شــهری قــرار دارند باید مشــغول 

کشت و کار باشند.
البته کشاورزان گیالنی به زمین های خود عالقه بسیاری 
دارنــد، اما درصورت رهاشــدن طوالنی مــدت زمین با 

متخلفان برخورد قانونی می شود.

تولید یک میلیون و 700هزار تن شلتوک
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشــاورزی گیالن با 
بیان اینکه در گیالن 238هزار هکتار شــالیزار در استان 
وجود دارد، می افزاید: بسیاری از شالیکاران گیالنی برای 
استفاده بهینه از زمین های کشاورزی خود در آنها ماهی 
هم پرورش می دهند که به دلیل گران شــدن برنج ممکن 
است بعضی این کار را متوقف کنند و دوباره به کشت برنج 
رو آورده باشند که فعال آمار دقیقی از این موضوع در استان 

در دست نیست.
موسوی با بیان اینکه اگر استان با تنش آبی مواجه نشود، 
پیش بینی می کنیم یک میلیون و 700هزار تن شلتوک 
برنج در استان تولید شــود، می گوید: هم اکنون سدهای 
گیالن 750میلیون مترمکعب آب دارد و شــرایط بارش 
هم در اردیبهشت و خرداد خوب پیش بینی شده است. به 
همین دلیل به نظر نمی رسد افزایش کشت برنج در استان 

با مشکل آب مواجه شود.

   
برنج دومین محصول استراتژیک کشاورزی ایران است، 
کاهش تولید آن می تواند برای مردم بسیار نگران کننده 
باشد و به همین دلیل حمایت از افزایش کاشت برنج در 
اراضی اســتانی مانند گیالن می تواند خبری خوب برای 

مردم باشد. 

اولین رویداد ملی پساکرونایی 
صنایع دستی در یزد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد 
از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی 
و همچنین سومین نمایشــگاه تخصصی زیلو، زیور و 
حصیر و دستبافته های ســنتی و نخستین جشنواره 
پخت نان ســنتی به میزبانی یزد خبر داد. به گزارش 
ایسنا، احمد آخوندی در آستانه هفته میراث فرهنگی 
گفت: این نمایشــگاه از 2۶ تا 30اردیبهشت در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی یزد برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه این نمایشگاه از ساعت 17 تا 22 میزبان 
عالقه مندان به رشته های مختلف صنایع دستی است، 
گفت: این نمایشگاه نخستین رویداد ملی صنایع دستی 
در کشــور پس از 2ســال محدودیت های کرونایی و 
تعطیلی  رویدادها و نمایشــگاه های  این حوزه است که 
به میزبانی یزد برگزار خواهد شــد. در این نمایشــگاه 
140غرفه بــرای هنرمنــدان یــزد و 110غرفه برای 
هنرمندان دیگر استان ها درنظر گرفته شده است. در 
این نمایشگاه همچنین سیاه چادرهای عشایر سراسر 
کشور برپا می شود و 10غرفه نیز به بخش جشنواره پخت 
نان سنتی اختصاص دارد. برگزاری شب های فرهنگی، 
نواختن زنگ میراث فرهنگی در مدارس استان، نشست 
با موزه داران استان، برگزاری نمایشگاه کتاب تخصصی 
میراث فرهنگی در خانه تاریخی شکوهی، افتتاح موزه 
آیینه و روشــنایی، برگزاری مسابقه »هر خانه در شهر 
یک موزه« و برنامه  حفاظــت از باغ جهانی دولت آباد از 

برنامه های جانبی این رویداد فرهنگی است.

 خبر

حمیده پازوکی؛ خبرنگارپیگیری

امســال در گلســتان ۶۵۰هــزار تــن گندم 
خریــداری می شــود. بــه گــزارش ایرنــا، 
محمدرضــا افشــار، سرپرســت اداره کل 
غله و خدمــات بازرگانی گلســتان گفت: 
برای خرید این میزان گندم ۹۰مرکز خرید 
تضمینــی در اســتان آمــاده شــده کــه بــا 
اعالم ســازمان جهادکشــاورزی، فعالیت 
این مراکــز آغــاز خواهد شــد. بــرای خرید 
تضمینی گندم کشــاورزان اســتان، انبار 
ذخیره سازی با حجم یک میلیون و ۱۰۰هزار 

تن شناسایی شده است.

650000
تن

عدد خبر

ساالنه ۸۰۰هزار تن روغن خوراکی در استان 
مرکزی تولید می شود. به گزارش مهر، علی 
صفری، سرپرست سازمان جهادکشاورزی 
استان مرکزی گفت: برای تولید این میزان 
روغــن، 4واحــد بــزرگ تولیــدی بــا ظرفیــت 
تصفیــه، پاالیــش و بســته بندی روغــن 
خوراکی در استان مرکزی فعال هستند. این 
شرکت ها با استفاده از تمام ظرفیت خطوط 
تولیــد واحدهــای تصفیــه و بســته بندی بــا 

حداکثر توان در حال کار هستند. 

800000
تن
مرکزی

 تا پایان امسال مشــعل گاز در ۱۱۰روستای 
مازندران روشن می شــود. به گزارش ایرنا، 
قاســم مایلی رســتمی، سرپرســت شرکت 
گاز استان با بیان اینکه هم اکنون عملیات 
گازرسانی به ۳۵۶روستای ییالقی مازندران 
در حــال انجــام اســت، گفــت: لوله کشــی 
گاز در ۱۳۰روســتا در دودانگه و چهاردانگه 
ســاری و هــزار جریــب نــکا و بهشــهر، 
۱۸۵روســتای صعب العبــور در کجــور و پــل 
نوشهر، 4۰روســتا در ســوادکوه و اشکوران 

رامسر در حال انجام است.

۱۱0
روستا

مازندران

گلستان

طبیعت بهاری اضماره
روستای اضماره علیا در دل کوه های شهرستان گرمی 

استان اردبیل قرار دارد. این روستا در بیشتر اوقات سال 
هوای خنک دارد و زمستان برف و باران زیادی در آن می بارد 

که سبب رویش انواع گیاهان دارویی در این منطقه 
می شود. اضماره به دلیل مرتفع بودن، مکانی مناسب برای 
پاراگالیدرسواران است و هرسال در فصل بهار و تابستان 
شاهد پرواز میهمانان پاراگالیدرسوار در آسمان روستا 

هستیم.  منبع: ایسنا
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تازه ترین خبر نشان می دهد بخشی 

خودرو
از برنامه واردات خــودرو برخالف 
گمانه زنی های انجام شده مربوط به 
واردات خودرو های اقتصادی اســت؛ همگام با این 
اتفاق قرار است طرح تولید خودرو های اقتصادی در 
داخل نیــز از طریــق پلتفــرم داخلــی در داخل 
شرکت های خودرو سازی  آغاز شــود. این دو اقدام 
اجرایی برای افزایش عرضه و همینطور پر کردن خأل 

پراید به عنوان یک خودروي اقتصادی است.
به گزارش همشــهری، قیمــت خودرو از ســال 
1397تاکنــون به طورمداوم افزایش یافته اســت.

آمار ها نشان می دهد مهم ترین دلیل رشد قیمت در 
طول این سال ها کاهش شــدید تولید خودرو بوده 
است. میزان تولید خودرو در 4سال اخیر تحت تأثیر 
تحریم های اقتصادی نصف شده است به طور مثال 
حجم تولیــد ایران خودرو از 705هزار دســتگاه به 
450هزار دستگاه رسیده و سایر خودروسازان داخلی 
نیز با افت شدید تیراژ تولید مواجه بودند. اما کاهش 

تولید همه ماجرا نیست.
بررســی ها نشــان می دهد درکنار کاهش شدید 
تولید خودرو، بخش دیگری از دالیل رشــد قیمت 
خودرو به حذف پرایــد از چرخه تولید بازمی گردد. 
طبق آمارهــا تاکنون 20میلیون خــودرو در ایران 
شماره گذاری شده اســت که 7میلیون دستگاه از 
خودرو های شماره گذاری شــده پراید هستند. این 
آمار نشان می دهد بخش عمده تقاضای بازار مربوط 
به  خودرو های ارزان قیمت یا اقتصادی است. بررسی 
تولیدات خودروسازان نشان می دهد در شرایط فعلی 
هیچ خودرویی در بازار وجود ندارد که متناســب با 
قدرت خرید طبقه ضعیف جامعه باشد این موضوع 
موجب شده حتی پرایدهای کارکرده نیز با تقاضای 
زیاد و رشد قیمت مواجه شــوند. از آنجا که پراید به 
شاخص و مبنای قیمت گذاری خودرو تبدیل شده، 

قیمت ســایر خودرو ها در تناســبی با قیمت پراید 
به عنوان قیمت پایه، ارزشــگذاری می شــوند و در 
نتیجه افزایش قیمت پراید به سرعت به قیمت سایر 
خودروها نیز سرایت می کند. طبق آمارهای موجود 
هم اکنون به طور میانگیــن 52درصد خانواده های 
ایرانی یعنــی 13میلیــون و 400هزارخانوار، فاقد 
خودرو هســتند. تعداد خانوار های فاقد خودرو در 
روستاها 68درصد و در شهرها 48درصد است. همه 
اینها لزوم توجه به تولید، عرضه و واردات خودروهای 
اقتصادی و ارزان قیمت را بیشتر کرده است. در چنین 
شرایطی وزارت صنعت   درتالش است تا از یک طرف 
با تولید خودرو های ارزان قیمــت روی پلتفرم های 
داخلــی کمبود عرضــه خودرو هــای اقتصادی را 
جبران کند و از طرف دیگر قرار است بخشی از سهم 
خودروهای وارداتی به تامین خودروهای اقتصادی 

اختصاص یابد.

2گام اصلی برای تامین خودرو های ارزان
عبداهلل توکلی الهیجانی، سرپرســت دفتر صنایع 
خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو 
با همشهری درباره برنامه های وزارت صنعت برای 
تامین خودروهای ارزان قیمت گفــت: برنامه های 

مختلفی برای تغییر ریل بــازار و صنعت خودرو در 
جریان است، یکی از این موضوعات، افزایش عرضه 
خودرو های اقتصادی اســت، یعنی خودروهایی که 

بتوانند جایگزین پراید شوند.
او افزود: یکی از اقداماتی کــه در این زمینه در حال 
انجام است تولید محصول داخلی ارزان قیمت است 
به این معنا که قرار اســت چنــد محصول مختلف 
روی یک پلتفرم اقتصادی در شرکت های مختلف 
خودروساز تولید شــود تا این محصوالت جایگزین 
پراید شــوند. این کار در حال انجام است و به زودی 
خبر هایی درباره تولید خــودروی اقتصادی و بومی 
که قیمت آن متناسب با سطح درآمد اکثریت جامعه 

است، منتشر می شود.
او همچنین به واردات خودرو اشــاره کرد و گفت: 
طرح واردات خودرو به نحوی دیده شــده که عواید 
آن متوجه گستره وسیع تری از جامعه شود و در این 
طرح نیز مالحظات مربوط به  خودرو های اقتصادی 
درنظر گرفته خواهد شد. او افزود: درگذشته واردات 
خودرو عمدتا مبتنی بــر خودرو های لوکس بود که 
منافعش فقط به قشــر خاصی از جامعه می رسید 
اما رویکرد های فعلی تغییر کرده و در زمینه واردات 

خودرو به این موضوع توجه خواهد شد.
توکلی الهیجانی در پاســخ به این پرسش که گفته 
می شــود تعرفه واردات خــودرو تغییــر نخواهد 
کرد و قیمــت خودروهای وارداتــی 700  میلیون 
تا1.5میلیارد تومان خواهد بود گفت: آیین نامه طرح 
واردات خودرو، هنوز نهایی نشده در چنین شرایطی 
اطالعاتی که در فضای رسانه ای منتشر می شود اغلب 
در حد گمانه زنی و قابل اتکا نیســت زیرا آیین نامه 
واردات خــودرو که در آن جزئیــات و نحوه واردات 

مشخص می شود در حالت تدوین است.
او دربــاره زمان تدویــن آیین نامه گفــت: تدوین 
آیین نامــه واردات خودرو احتماال بیــن 2هفته تا 

یک ماه طول می کشــد. ما در بحــث اجرایی نیز با 
بخش های مختلف نشست هایی برگزار خواهیم کرد و 
در نهایت آیین نامه با درنظر گرفتن همه مسائل نهایی 
خواهد شد اما آنچه مسلم اســت در این آیین نامه 
تالش خواهد شــد که عواید واردات خودرو گستره 
وســیع تری از جامعه را در برگیرد و اینطور نیست 

که محدود به گروه یا کالس خاصی از خودرو باشد.

میزان تقاضای واقعی
او در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی میزان 
تقاضای واقعی بازار خودرو چقدر است گفت: تقاضای 
واقعی بازار خودرو یک موضوع داینامیک است به این 
معنا که این میزان تقاضا متناسب با تغییرات کالن 
اقتصادی ازجمله تولید ناخالص داخلی و سرانه درآمد 
افراد تغییر می کند. به عنوان مثال زمانی که سرانه 
درآمد افراد جامعه افزایش و قدرت خرید مردم رشد 

می کند تقاضا هم رشد می کند.
او ادامه داد: در شرایط فعلی 2موضوع تشدید کننده 
تقاضاست. در وهله نخست بحث خودرو های فرسوده 
و جایگزینی آنها مطرح اســت و در وهله دوم بحث 

همگن سازی  خانوارهای دارای خودرو مطرح است.
او افزود: اگرچه سرانه مالکیت خودرو در ایران مناسب 
است اما همگن نیســت و عادالنه توزیع نشده است 
یعنی برخــی خانواده ها به طور مثــال چند خودرو 
دارند اما برخی خانواده ها خودرویی ندارند یعنی اگر 
در بازار، محصول اقتصادی تولید شود بازار خودرو 
می تواند رشد کند و حتی تا 2میلیون دستگاه در سال 
نیز توزیع شود با این حال باید توجه کرد که حجم 
تقاضا در کالس های مختلف قیمت خودرو متفاوت 
اســت و میزان تقاضا برای خودرو های کالس A با 
خودرو های کالس B و   C که قیمت بیشتری دارند 
متفاوت است بنابر این نمی توان یک رقم واحد و کلی 

برای میزان تقاضای بازار اعالم کرد.

خودروهای ارزان در راه است؟
سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت اعالم کرد

رستوران ها و فروشندگان فست فود با توجه به افزایش قیمت مواداولیه 20تا 40درصد بر قیمت غذاهای عرضه شده افزوده اند
بازتابتغییرقیمتهادرمنویرستورانها

تغییرات قیمت مواد غذایی در روزهای اخیر به سرعت 

گپ
تأثیر خود را روی منوی رستوران ها، فست فودی ها و 
کترینگ ها نشــان داده اســت. به گزارش همشهری، 
رستوران ها پس از 2سال فعالیت نصفه و نیمه، چند ماهی است که به 
شرایط عادی بازگشته اند و با تمام ظرفیت خود از مشتری ها پذیرایی 
می کنند اما در همین چند ماه، منوی آنها بارها و بارها تغییر کرده است. 
از نیمه دوم سال گذشــته، افزایش قیمت برنج و گوشت قرمز، قیمت 
 بسیاری از غذاهای ایرانی را در رســتوران های سنتی باال برد و قیمت
فست فود ها هم به دلیل مشــکالت تهیه روغن و نوسان قیمت مرغ و 
فرآورده های گوشتی افزایش یافت. به گفته فعاالن این صنف، استقبال 
مردم از حضور در رستوران ها بعد از رفع محدودیت های کرونا هنوز به 
میزان سابق نرسیده که یکی از دالیل آن شــرایط اقتصادی بخشی از 
مشــتری ها عنوان می شــود اما با این حال تعداد رســتوران هایی که 
توانسته اند به رغم محدودیت ها و افزایش قیمت ها، مشتریان خود را حفظ 
کنند هم کم نیستند. در خیابان ها و مناطقی از شهر تهران که پاتوق های 
خوراکی شناخته می شوند، هنوز هم غروب که می شود مشتری ها برای 
رزرو میز، پشت در رستوران صف می کشند و روی سکوها و در ماشین ها 
منتظر می مانند. در روزهای اخیر منوی رستوران ها، فست فودها و مراکز 
تهیه غذا از اعالم قیمت جدید مواد غذایی با شوک مواجه شد. نگاهی به 
قیمت های جدید این مراکز نشــان می دهد که دست کم 30درصد به 

قیمت تمام اقالم عرضه شده، افزوده شده است.

عادت می کنیم
صاحب یکی از فســت فودی های منطقه بلوار فردوس در غرب تهران 
از تغییرات باالی صد درصدی هزینه هــا و افزایش 30درصدی قیمت  
غذاهای عرضه شده می گوید و معتقد است؛ نرخ های تعیین شده به هیچ 
عنوان پاسخگوی هزینه ها نیست. در منوی این رستوران قیمت هر پرس 
4تکه ای مرغ سوخاری از70هزار تومان به تازگی به 91هزار تومان تغییر 
یافته و انواع برگرها هم به دلیل افزایش قیمت نان باگت و مواد گوشتی، 
همین میزان افزایش قیمت داشته اند. تغییرات قیمت حتی ساالدهای 

بدون پروتئین و سیب زمینی سرخ شده را هم شامل شده؛ زیرا هزینه 
تهیه انواع ســس و همچنین قیمت روغن تا 3برابر افزایش همراه بوده 
اســت. میانگین قیمت در منوی این واحد صنفی 90هزار تومان است 
و ارزان ترین آیتم عرضه شده سیب زمینی بدون پنیر با قیمت 35هزار 
تومان است. صاحب این رستوران وضعیت فروش خود را به رغم تغییرات 
اعمال شده، به نسبت خوب عنوان می کند و معتقد است: بعد از تغییرات 
قیمت مواداولیه، با توجه به موجودی مواد خریداری شده با نرخ قدیم، 
قیمت ها را 30درصد باال برده ایم و اگر هزینه ها افزایش یابد ناچاریم برای 
تامین حقوق پرسنل باز هم افزایش قیمت داشته باشیم اما معتقدم مردم 

به زودی به قیمت های جدید عادت می کنند.

کاهش سود برای حفظ مشتری
در رستوران هایی که غذا های ســنتی ایرانی و اروپایی را بر پایه گوشت 

عرضه می کنند، قیمت ها بسیار باالتر از فست فودی هاست. در یکی از این 
رستوران ها افزایش قیمت استیک در روزهای اخیر 70هزار تومان بوده و 
بشقاب استیک از 260هزار به 330هزار تومان رسیده است. ساالد سزار 
هم از 123هزار به 163هزار تومان رسیده است. کباب برگ از 243هزار 
به 273هزار تومان رسیده و در دیگر اقالم هم به همین میزان افزایش 

دیده می شود. 
با این حال گردانندگان این نوع رستوران ها تأکید دارند نرخ های درج 
شده در منو، کف قیمتی است که می توان با توجه به هزینه  تهیه مواداولیه 
برای غذاها تعیین کرد و بعد از افزایش قیمت های اخیر نیز با کم کردن 
از سود تالش شده مشتری های رستوران حفظ شــوند. در منوی این 
رستوران تنها غذای بدون تغییر قیمت، بشقاب سبزیجات است و حتی 
ساالدهای عرضه شده هم به دلیل کاربرد نان، مرغ و تخم مرغ در تهیه 
آنها یا سس شان، افزایش قیمتی دست کم 15هزار تومانی داشته اند. اغلب 
صاحبان رستوران ها، حفظ توان رقابت را دلیل کم کردن از سود عنوان 
می کند و معتقدند با توجه به فراوانی رستوران و مراکز رقیب در منطقه، 
اگر از کیفیت غذاهای عرضه شده کم شود و یا قیمت ها بیش از این باال 

برود، حفظ مشتری  امکان پذیر نیست.

20تا 40درصد گران کردیم
خبرنگار همشهری می نویسد: در رســتورانی که تنها غذاهای سنتی 
ایرانی عرضه می شود، تغییرات کلی قیمت در منو بین 20تا 40درصد 
بوده است. قیمت پلو خورش های ایرانی 30درصد، قیمت انواع کباب 
مرغ و گوشت 40درصد و قیمت ساالدها 20درصد باال رفته است. صاحب 
رستوران معتقد است: اگر قرار بود سود قبل را ببریم باید حداقل 60درصد 
قیمت ها را باال می بردیم اما با توجه به کشش منطقه تغییرات بیش از 
این، رستوران را از مشتری خالی می کرد. در منوی جدید این رستوران 
پلو خورش قیمــه بادمجان 88هزارتومان، پلو خورش قورمه ســبزی 
80هزارتومان، جوجه کباب 105هزار تومان و کباب سلطانی 183هزار 
تومان قیمت گذاری شده است. ارزان ترین غذای این رستوران کشک 

بادمجان است که 40هزار تومان قیمت خورده است.

عبدهللا توکلی الهیجانی، سرپرســت 
دفتــر صنایــع خــودروی وزارت صنعت 
در گفت وگــو بــا همشــهری: بــا تغییــر 
ریــل عرضــه آن دســته از خودروهــای 
اقتصادی، کــه بتوانــد جایگزیــن پراید 

شود افزایش می یابد

 قیمت جدید مرغ در میادین
ابالغ شد

قیمت  جدید انواع گوشــت مرغ قطعه بندی و بسته بندی در 
میادین میوه و تره بار اعالم شــد. در نرخنا مه جدید ســازمان 
میادین میوه و تره بار که به دنبــال اعالم نرخ جدید مرغ و دیگر 
اقالم اساســی تغییر کرد، قیمت اجزای بسته بندی شده مرغ 
تقریبا 100درصد رشد داشته اســت. قیمت مرغ کامل نیز از 

31هزارتومان به 47.500تومان افزایش یافته است.

ران مرغ

41.700
83.600

مغز ران

48.970
90.200

سینه مرغ

53.900
99.700

بال کبابی

40.250
74.100

اسفند 
1400

25اردیبهشت
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کیلوگرم/ تومان

45.670
99.700

ساق

ران و سینه

47.300
91.700

فیله

71.330
125.200

شنیتسل

62.000
115.800

 مشکالت بچه دارها 
با قیمت پوشک

قیمت پوشک بچه در بیشتر برندهای شناخته شده 
به 200هزار تومان رسیده اســت. میانگین قیمت 
هر بسته پوشک از برندهای مولفیکس و مای بیبی 
از 120هزار تومان در ســال گذشــته به محدوده 
190هزار تومان رسیده و هزینه خانواده های دارای 
نوزاد را به شدت افزایش داده است. برندهای وارداتی 
قیمتی باالی 300هزار تومان دارند و بیشــتر بازار 
پوشــک در اختیار تولیدات داخلی اســت. بیشتر 

مواداولیه محصوالت سلولزی وارداتی است.

میادین

بازارها

خبر

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

1250

1101

6172

6320

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.585

1.582.5

1.580

1.577.5

1.575

1.572.5

1.570

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 10هزارو 
820واحد، معادل 0.69درصد رشدکرد و به یک میلیون و 

583هزارو 800واحد رسید. دیروز همچنین شاخص کل هم 
وزن با 4هزارو 252واحد رشد به 449هزار و 224واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
400شرکت رشد و 187شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 22شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روزگذشته سهامداران حقیقی 6هزارو 
320میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 6هزارو 172میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 148میلیارد تومان 

نقدینگی تازه وارد بازار سهام کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
در مبــادالت دیــروز 50هزارمیلیاردتومــان رشــد کــرد و بــه 
7488هزار میلیارد تومان رسید. ارزش دالری کل بازار سهام 
ایران بــا توجه به قیمت روز گذشــته هــردالر آمریــکا دربازار 
تهران، که در محدوده 30هزار و 650تومان دادوســتد شد، 

هم اکنون معادل 244میلیارد و 310میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت دیروز 180هــزارو 643میلیارد تومــان اوراق 
بهاداردربازار ســرمایه دادوســتد شــد کــه از ایــن میزان 
7هــزارو 421میلیــارد تومــان بــه معامــالت خــرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصــاص 
یافت. این ارقام نشان می دهد که ارزش کل معامالت 
خرد در دادوســتد های روز گذشته نســبت به روز شنبه 
877میلیــارد تومــان معــادل 10.6درصــد نــزول کــرده 
اســت. بخش عمده مبادالت روز گذشــته بازار سرمایه 

به عملیات بازار باز اختصاص یافت.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

3

4

66
31

96

180.000کانفی، سایز 4بسته 34عددی

112.500بیبی کینگ، سایز 4بسته 34عددی

81.000مالفیکس، سایز یک بسته40عددی

141.000هانیز، سایز 3بسته 42عددی

190.000مای بیبی، - سایز3، 38عددی

420.000پمپرز پریما، پریمیوم سایز یک،70عددی

112.000مالفیکس، سایز2، 44عددی

127.000مرسی،  سایز2، 48عددی

50.000بارلی، سایز2، 16عددی

30.000کوکومی، سایز3، 9عددی

445.000پمپرز، سایز4، 25عددی

45.000هانیز،  سایزیک، 22عددی

162.000جان به به، سایز5، 29عددی

155.000مرسی، سایز5، 30عددی با دستمال مرطوب

  تعیین مبلغ پیش دریافت خرید خودرو در بورس کاال 
براساس نامه محمد نوروزپور، مدیر بازرسی و امور اعضاي بورس 
کاالی ایران به شرکت های کارگزاری، مقدار پیش دریافت خرید 
خودرو در بورس تا اطالع ثانوی به میــزان 100درصد تعیین 
شد. در این نامه آمده است: زمان ثبت سفارش محصول مذکور 
از روز بعد از تأیید عرضه تا ساعت 8:30 روز عرضه خواهد بود. 
گروه بهمن روز چهارشــنبه، 28اردیبهشت 2خودروی کارای 
تک کابین به تعداد 250دستگاه و 2کابین به تعداد 600دستگاه 

را در تاالر صنعتی بورس کاالی ایران عرضه می کند.

  قیمت خرید تضمینی شیر خام 12هزار تومان تعیین شد
سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهادکشــاورزی و رئیس شورای 
قیمت گذاری محصوالت اساسی کشــاورزی در بخش نامه ای 
به وزراتخانه های جهادکشــاورزی و اقتصاد و سازمان برنامه و 
بودجه، قیمت تضمینی خرید شیر خام در دامداری را ابالغ کرد. 
بر این اساس هر کیلوگرم شیر خام 3.2درصد چربی و 3درصد 
پروتئیــن، در دامداری از دامداران خریداری می شــود؛ ضمنا 
به ازای هر یک درصد افزایش یا کاهش درصد چربی، 150تومان 

به این مبلغ)12هزار تومان( اضافه یا کسر می شود.

 خرید و فروش ارز مسافرتی دولتی در بازار آزاد
برخی دالالن ارز مســافرتی را می خرند و سپس در بازار آزاد به 
فروش می رسانند که از این راه می توانند تا 6 میلیون تومان سود 
کنند. خبرگزاری مهر نوشــت: هم اکنون ارز مسافرتی با نرخ 
دولتی 25 هزار و 500 تا 26 هزار تومان بســته به صرافی های 
مختلف عرضه می شود. ســقف این ارز به هر نفر 2 هزار یورو یا 
معادل دالری آن برای سفرهای هوایی است. دالر هم اکنون در 
صرافی ملی و سایر صرافی هایی که ارز مسافرتی به قیمت دولتی 
می دهند، 25 هزار و 500 تا 26 هزار تومان و در بازار آزاد برای 

دالر 30 هزار تومان است.

7550
7500
7450
7400

7350
7300
7250
7200
7150

سید محمدرضا مرتضوی
 رئیس انجمن آردسازان

قیمت نان ســنتی تغییری نکرده اســت 
و دولت بــا افزایــش قیمت نــان مخالف 
اســت. نانواها برای کاهــش هزینه های 
تولید خود باید میزان تولیــد را باال ببرند 
اما چون میزان سهمیه مشخص است، 
نمی تواننــد  چنیــن کاری انجــام دهنــد 
ضمــن اینکه دولــت نیــز تأکیــد دارد که 
قیمت نــان افزایــش نیابــد اما بایــد دید 
کــه بــرای کاهــش هزینه هــای تولید چه 

اقداماتی انجام خواهد شد.

مصطفی قلی خسروی
رئیس اتحادیه مشاوران امالک

همــه بنگاه هــای امالکــی موظــف بــه 
تنظیــم قراردادهــا در محــدوده ســقف 
تعییــن شــده هســتند، انعقــاد قــرارداد 
اجاره باالتر از سقف تعیین شده ممنوع 
است، اما 40 درصد صاحبخانه ها از این 
مصوبه تمکیــن ندارند. قوانیــن مربوط 
به مالکیت محترم است و وقتی مالکان 
تصمیم می گیرند ملک خود را چند برابر 
قیمت های مصوبه اجــاره دهند، نقش 
واســطه های ملکی برای کاهش قیمت 

بسیار ناچیز است.



خوش شانسی 
تیم خسته

بازنده دو نبش

جشن قهرمانی استقالل برخالف نساجی، 
بدون حضور تماشاگران برگزار می شود

تردیدی نیســت که برگزاری جشن قهرمانی 
با حضور تماشاگران شــیرینی دیگری دارد و 
قابل مقایسه با باال بردن جام در ورزشگاه خالی 
نیست. استقاللی ها هم خیلی دوست داشتند 
بعد از ایــن همه ســال دوری از موفقیت، حاال 
که قهرمانی لیگ برتر شــده اند جشن مفصلی 
با حضور هواداران خود برگزار کنند، اما سازمان 
لیگ اعالم کرد تمامی بازی ها تا پایان فصل بدون 
حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. طبیعتا این 
موضوع شامل بازی پنجشنبه شب استقالل و 
آلومینیوم اراک هم می شود و جشن قهرمانی 
آبی ها در ورزشــگاه خالی برگزار خواهد شــد. 
امسال تعدادی از مسابقات با حضور تماشاگران 
انجام شد، اما حاال به هر دلیلی نظر سازمان لیگ 

تغییر کرده است.
خوش شــانس بزرگ این 3 ســال اما نساجی 
مازندران بــود؛ تیمی که با قهرمانــی در جام 
حذفی، نخســتین افتخار بزرگ شهر خسته را 
به دست آورد و آنقدر خوش اقبال بود که جشن 
قهرمانی همین جام، در ورزشــگاه آزادی و با 
حضور پرشــور هواداران برگزار شد. در 3 سال 
گذشته و بعد از شــیوع ویروس کرونا، این تنها 
جشن »تماشاگر دار« فوتبال ایران بوده و سایر 
تیم ها در ورزشگاه خالی جام را باالی سر برده اند. 
قبل از کرونا هم آخرین جشن قهرمانی در حضور 
هواداران، به فتح جام حذفی توسط پرسپولیس 
در فصل هجدهم مربوط می شــود؛ جایی که 
برانکو ایوانکوویچ در آخریــن تجربه اش روی 
نیمکت پرسپولیس، با پیروزی بر داماش گیالن 
این تیم را در ورزشگاه غدیر اهواز قهرمان جام 

حذفی کرد و رفت.

رامین رضاییان به تیم ملی نرسید، 
طلسمش هم پابرجا ماند

پرسپولیس در تکرار عنوان قهرمانی ناکام بوده 
و طبیعی اســت که این شکســت متوجه همه 
اعضای باشگاه باشد. با این حال برای بعضی ها، 
ناکامی مورد نظر دو نبش و موکد بوده اســت. 
از آن جمله باید به رامین رضاییان اشــاره کرد؛ 
مدافع راست سرشناسی که بین 2نیم فصل ضمن 
فسخ قراردادش با الدوحیل قطر به پرسپولیس 
پیوست تا شریک شادی های بهترین نسل این 
تیم باشد، اما حضورش با قهرمانی زودرس رقیب 

سنتی همراه شد! 
رامین رضاییان یک طلسم عجیب در پرسپولیس 
دارد که گویا قسمت نیست بشکند. با اینکه در 
ذهن بســیاری از هواداران، او به عنوان یکی از 
عناصر دیرپا و کلیدی سرخپوشــان جا افتاده، 
اما حقیقت آن اســت که رضاییــان حتی یک 
عکس هم با انبــوه جام های درو شــده در این 
سالیان نداشته اســت. بهترین دوران رامین در 
پرسپولیس، مقارن با بهترین فصل پرسپولیس 
برانکو بود؛ لیگ پانزدهم که این تیم با وجود همه 
شایستگی هایش موفق به کسب عنوان قهرمانی 
نشد. ابتدای لیگ شانزدهم رضاییان آن داستان 
غریب کوچ به ترکیه را پیش آورد و حســابی به 
باشــگاه ضرر زد، مخصوصا که مهدی طارمی 
را هم با خودش برده بود. او بعــد از چند هفته 
برگشت، برانکو پس از مدت  ها با اکراه بازی اش 
داد و پس از نخســتین خطا، دوباره عذرش را 
خواست. مربی کروات حتی اجازه نداد رضاییان 
در جشن قهرمانی سرخ ها حاضر شود. حاال هم 
که بازگشت رضاییان با قطع نوار قهرمانی های 

سرخپوشان همراه شده است.
دیگر هدف رضاییان از بازگشت به پرسپولیس 
اما تحت تأثیــر قرار دادن دراگان اســکوچیچ و 
آزمودن بختش برای بازگشت به تیم ملی در سال 
جام جهانی بود. اینکه رامین در این مدت خوب 
بازی کرده یا نه، یک بحث دیگر است. خیلی ها 
عقیده دارند او در فاز هجومی بازیکن مؤثری بود 
و سانترهای خطرناک و پاس گل های خوبش هم 
این مسئله را تأیید می کند، اما مشکالت دفاعی 
او پابرجا باقی مانده؛ همان نکته ای که اسکوچیچ 
هم قبال گفته بود. هر چه هســت با این سطح 
کیفی و مخصوصا با توجه به اینکه پرسپولیس 
هم قهرمان نشده، بعید است فشاری روی مربی 
کروات برای بازگرداندن این بازیکن به تیم ملی 

وجود داشته باشد.

چهره روز
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اگر جرارد لیز نخورد
با توقف سیتی، امید لیورپول برای قهرمانی 
لیگ برتر افزایش یافت. چشم امید لیورپول 

برای قهرمانی لیگ برتر به اسطوره سابق است

20

با صحبت های جدید ستاره فرانسوی 
پاریسی ها، انتقال این مهاجم به 

رئال مادرید بیش از پیش قطعی شد

آمده ام  تا کارم دیده شود پیراهن سفید توی صورت امباپه
وسلین، سرمربی تیم ملی هندبال اطمینان 

دارد به زودی قرارداد 10ما هه اش با فدراسیون 
هندبال ایران برای چند سال تمدید خواهد شد

1919

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

ساوتهمپتون

لیورپول
23:15

لیگ برتر انگلیس

سپاهان

صنعت نفت

فجر 

نساجی

شهرخودرو

مس

ذوب آهن

هوادار

19:30

21:00

21:30

20:00

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
لیگ برتر ایران - هفته 28

پیکان

استقالل

فوالد

آلومینیوم

20:00

21:15

تراکتور

گل گهر

پرسپولیس

نفت م.س

19:00

20:00

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

برنامه بازی

خطر سقوط به دره
روند نتایج  یحیی گل محمدی در 

پرسپولیس  با یک سراشیبی بسیار تند
از موفقیت به ناکامی رسیده .در انتهای 

این سراشیبی چه اتفاقی در انتظار است؟

ح|
صال

ی 
جتب

س|م
  عک

   

سوژه روز

یحیی نه
دستیارها عوض شوند

با وجود نتايج اخير پرسپوليس، مديران باشگاه قصد اخراج يحيی را ندارند
 اما از او خواسته اند کادر دستيارانش را تقويت کند
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حق دارند از تو ناراحت باشند

خب جشن قهرمانی را هم بگیرید

چرا یحیی جریمه نمی شود؟

مهدی طارمی در جشــن قهرمانی 
پورتو کمی منزوی بود و این مسئله 
به چشم رسانه های پرتغالی هم آمد. 
از او سؤال شد و مهاجم ایرانی هم 
جواب داد: »به من بی احترامی هایی 
شد، گرچه من با کســی کار نداشتم.« 
اشاره مهدی به کسانی است که او را متهم به فریبكا ری و تمارض 
می کردند، حال آنكــه در فوتبال پرتغال فنــاوری کمک داور 
ویدئویی وجود دارد و تک تک پنالتی های اعالم شده روی طارمی 
به تأیید این سیستم رسید. در حقیقت منشأ اصلی این قبیل 
یورش های ناجوانمردانه که بعضا به نژادپرستی هم آمیخته شده، 
چیز دیگری است. آنها از اثرگذاری طارمی روی موفقیت تیمش 
ناراحت هستند. باالخره رقیب هستند و لج شان درآمده از اینكه 
یک بازیكن ایرانی نقشی چنین پررنگ در ناکامی آنها ایفا کرده 

است. همچنان بدرخش و ناراحت ترشان کن!

ناکامی پرسپولیس در کسب قهرمانی 
واکنش های مختلفی به دنبال آورده 
اســت. برخی به تندی از یحیی 
گل محمــدی انتقــاد می کنندو 
عده ای  ترجیح می دهند از کادرفنی 
پرسپولیس حمایت کنند؛  یكی از این 
نفرات اسماعیل حاللی است. حاللی که همواره جزو حامیان 
یحیی بوده است. او بعد از مسابقات این هفته گفت: »با این همه 
مشكل و کمبود بازیكنی که داشتیم، پرسپولیس همین حاال 
هم قهرمان شده است.« اگر اینطوری است جشن قهرمانی هم 
بگیرید و خیال خودتان را راحت کنید! فقط حواس تان باشد که 
تیم شما ستاره هایی مثل جالل حسینی، کامیابی نیا، سرلک، 
عالیشاه، ترابی، امیری، پهلوان، عبدی، رضاییان، نعمتی و... را 
در اختیار داشت، اما جمع مسابقات ملی ترکیب اصلی استقالل 

دورقمی هم نمی شود.

یحیی گل محمدی از زمان حضور روی 
نیمكت پرسپولیس موفقیت های 
مهمی کسب کرده که خب به اندازه 
آنها )و شاید هم بیشتر( از نظر مالی 
و اعتباری تشویق شده است. همین 
حاال می گویند رقم قرارداد یحیی بسیار 
باالست و بعضا اعداد غیرقابل باوری در این مورد مطرح می شود. 
ما کاری به این گمانه زنی ها نداریم و منتظر انتشــار اطالعات 
رسمی می مانیم. با این حال سؤالی که برای بسیاری از هواداران 
فوتبال به وجود آمده این است که چرا یحیی به خاطر ناکامی های 
پرسپولیس جریمه نمی شود؟ کســر قرارداد مربیان و اعضای 
کادرفنی در فوتبال ایران و جهان رایج است، اما هرگز نشنیدیم 
که گل محمدی به خاطر ناکامی در آسیا، جام حذفی، سوپرجام 
و نیز مسابقات لیگ برتر، یک هزار تومانی جریمه شود. آیا کسی 

جراتش را ندارد یا مفاد قرارداد اجازه نمی دهد؟

تیم سپاهان در جریان برتری 2بریک این 
هفته مقابل پرســپولیس، هم باالترین 
نمره فنی را کســب کرد و بهترین تیم 
هفته شــد و هم توانســت در رده بندی 
کلی از پرسپولیس سبقت بگیرد. ســایت متریكا در پایان این دیدار، 
نمره فنی پرسپولیس را 6.6 )از 10( اعالم کرد و به سپاهان هم نمره 
7.6 را اعطا کرد. نمره ســپاهان باالترین نمره ای بود که یک تیم در 
این هفته گرفت و زردپوشان باالتر از استقالل )7.4( و گل گهر )7.3( 
به عنوان بهترین تیم هفته برگزیده شدند. با این نمره عالی، سپاهان 
به میانگین امتیاز 7.04 در طول فصل رسید و در جدول فنی متریكا 
باالتر از پرسپولیس ایستاد. استقالل با امتیاز 7.08 بهترین تیم لیگ 
است و پرسپولیس و گل گهر هم بعد از سپاهان سوم و چهارم هستند.

عنوان بهترین بازیكن هفته بیست وهفتم 
لیگ برتر بــه صالح حردانی رســید که 
در بازی فوالد و اســتقالل درخشــش 
خیره کننده ای داشت. حردانی نیم فصل 
اول لیگ جاری را در فوالد و نیم فصل دوم را در استقالل سپری کرد. او 
شنبه شب در بازی تیم های فعلی و سابق خودش با یک گل و یک پاس 
گل باعث قهرمانی استقاللی ها شد. صالح )سعادت( حردانی در پایان این 
مسابقه از متریكا نمره8.12 گرفت و تنها بازیكن هفته شد که امتیازش 
از مرز 8 عبور می کند. بعد از او، محمد نژادمهدی با نمره 7.81 در رتبه 
دوم قرار گرفت. نژادمهدی هم ستاره دومین بازی بزرگ هفته بود و گل 

اول سپاهان را وارد دروازه پرسپولیسی ها کرد.

11بازیكن تیم منتخــب این هفته، بین 
6تیم مختلف تقســیم شدند و برخالف 
هفته گذشــته کــه ســیرجانی ها تیم 
منتخب را قرق کرده بودنــد این هفته 
هیچ تیمی بیشتر از 2بازیكن در تیم منتخب نداشت. علیرضا حقیقی 
با نمره 7.78 بهترین دروازه بان هفته شــد و همراه با کریم اسالمی 
)7.38( از نساجی به تیم منتخب هفته رسید. محمدجواد محمدی و 
معین عباسیان نماینده های هوادار در تیم منتخب بودند و آلومینیوم 
نیز وحید محمدزاده و قائد رحمتی را در این تیم داشــت. سپاهان با 
سروش رفیعی و نژادمهدی و استقالل با حردانی و حسین زاده 2تیم 
دیگری بودند که 2بازیكن در تیم منتخب داشــتند. آخرین بازیكن 
باقیمانده هم فرشید باقری بود که بعد از مدت ها برای گل گهر گل زد 

و نمره 7.41 گرفت.

یكی از عجیب ترین آمارهایی که پرسپولیس و یحیی گل محمدی 
در این فصل به جــا گذاشــتند ناکامی آنهــا در کام بک زدن و 
برگرداندن نتیجه بازی بود. سرخپوشــان امسال در هیچ یک از 
بازی هایی که گل اول را خورده بودند پیروز نشــدند و این برای 
تیمی که خودش را مدعی قهرمانی می داند ابدا آمار قابل قبولی 
نیســت. در 27بازی سپری شــده از این فصل، پرسپولیس 7بار 
با دریافت گل اول مســابقه از حریفش عقب افتــاد. حاصل این 
7مسابقه برای قرمزها 3شكســت و 4مساوی بود. گل گهر، مس 
رفســنجان و هوادار در دور رفت و ذوب آهن در دور برگشــت از 
پرسپولیس پیش افتادند اما در نهایت تیم یحیی بازی را به تساوی 
کشاند. آلومینیوم، نفت آبادان و سپاهان هم تیم هایی بودند که 
گل اول را زدند و با نتایج مختلف پرســپولیس را بردند. در واقع 
پرسپولیس در نیم فصل اول 4بار و در نیم فصل دوم 3بار گل اول 
را خورد و همواره در کام بک زدن ناتوان نشــان داد. چنانكه در 

جدول امتیازات هم این اتفاق به نوعی تكرار شد و تیم یحیی بعد 
از اینكه چند امتیاز از رقیبش عقب افتاد دیگر هرگز نتوانست به 

صدر جدول برسد. 
پرســپولیس در این فصل کام بک هم نخورد و در 17مسابقه ای 
که گل اول را زد به 14برد و 3تساوی رســید. پدیده، گل گهر و 
استقالل 3تیمی بودند که بعد از خوردن گل اول به بازی برگشتند 
و با پرسپولیس به تساوی یک-یک رسیدند. در این میان، بازگشت 
سومین تیم یعنی استقالل و خلق تســاوی یک-یک در داربی 
برگشت برای سرخپوشان خیلی گران تمام شد و تیم یحیی را در 
رسیدن به رقیب صدرنشین خودش ناکام گذاشت. البته در این 
فصل برای استقالل هم هرگز اتفاق نیفتاد که بعد از خوردن گل 
اول بازی را ببرد اما استقالل اساسا با خوردن گل اول بیگانه بود. 
تیم مجیدی در کل فصل فقط 2بار از حریفانش عقب افتاد و به 

2مساوی یک-یک رسید.

نكته بازی

متریكاآماربازی

یحیی، ناتوان در احیا
پرسپولیس امسال  در برگرداندن نتیجه بازی ها  آمار نا امیدکننده ای داشت

7.04

8.12

7.78

یحیی نه، دستیارها عوض شوند
با وجود نتایج اخیر پرسپولیس، مدیران باشگاه قصد اخراج یحیی را ندارند 

اما از او خواسته اند کادر دستیارانش را تقویت کند
امیرحسین اعظمی |  شکست برابر سپاهان و به خطر 
افتادن نایب قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر، یحیی 
گل محمدی را در موقعیتی سخت قرار داده است. حاال 
انتقادهای هواداران خشمگین پرسپولیس که 3هفته 
مانده به پایان لیگ شــاهد قهرمانی تیم رقیب بودند، 
بیشتر شده و گل محمدی هرگز تصور نمی کرد اینگونه 
در گوشه رینگ قرار بگیرد. حاال گمانه زنی های زیادی 
درخصوص سرمربی فصل بعد پرسپولیس مطرح است 
و این در حالی است که گل محمدی نیز برخالف درویش 
موضع روشنی در مورد فصل آینده نداشته است. یحیی 
روز یکشنبه در تمرین پرسپولیس دقایقی با بازیکنان 
صحبت کرد ولی حرفی از فصل بعد به میان نیامد. اما یکی 
از بازیکنان پرسپولیس به همشهری ورزشی می گوید: 
»آقایحیی به ما گفت که بایــد در 3بازی آخر به خاطر 
شخصیت خودمان نتیجه بگیریم ولی نحوه صحبت های 
او طوری بود که انگار برای ادامه همکاری با پرسپولیس 

مطمئن نیست.«

  موضع روشن درویش
گل محمدی روز یکشنبه جلسه ای با رضا درویش برگزار 

کرد که طبق اعالم باشگاه پرسپولیس، موضوع جلسه 
پیگیــری  پرداخت مطالبات و تمدید قــرارداد برخی 
بازیکنان بود. گل محمدی 2فصــل دیگر قرارداد دارد 
و عماًل برکناری او هزینه سنگینی برای باشگاه در پی 
خواهد داشت و از طرفی مسئوالن باشگاه نیز معتقدند 
در بین گزینه های داخلی، گل محمدی بهترین انتخاب 
برای سرخپوشان است. با شــرایطی که اکنون وجود 
دارد فعاًل گل محمدی از بیشــترین شانس برای حضور 
روی نیمکت پرسپولیس در فصل آینده برخوردار است 
و اگر اتفاقی رخ ندهد و یحیی تصمیم به استعفا نگیرد، 
شاهد ادامه حضور او روی نیمکت خواهیم بود. درویش 
در مصاحبه های اخیرش موضع روشنی در مورد کادر 
فنی داشته و گفته که باشــگاه قصد ادامه همکاری با 
گل محمدی را دارد اما ممکن است تا پایان لیگ، برخی 

اتفاقات شرایط متفاوتی را رقم بزند.

  باشگاه خواهان تغییر دستیارها
از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد که درویش خواهان 
تغییر در ترکیب دستیاران گل محمدی است. مشکل 
پرســپولیس در خط دروازه و مصدومیت های متعدد 

بازیکنان پرســپولیس انتقادهای زیــادی را از مربی 
دروازه بان ها و مربی بدنساز پرسپولیس به همراه داشته 
اســت. از طرفی حمید مطهری هم در صفحات مجازی 
توسط برخی هواداران پرســپولیس مورد انتقاد قرار 
گرفته و این مسائل باعث شده تا باشگاه از گل محمدی 
بخواهد دستیارانش را برای فصل بعد تغییر بدهد. در 
این شرایط باید دید گل محمدی در مقابل فشار باشگاه 
چه تصمیمی خواهد گرفت و طبیعتا این مربی دوست 
ندارد این جو در موردش درست شود که تسلیم باشگاه 
شده است. از طرفی نتایج 3بازی آینده هم بسیار مهم 
است و اگر پرسپولیس مقام دومی را هم از دست بدهد، 
شرایط برای گل محمدی سخت تر خواهد شد. نزدیکان 
یحیی خبر می دهند که او تصمیمی قطعی برای فصل بعد 
نگرفته و حتی این شایعه هم مطرح شده که او قرار بود 
بعد از باخت به سپاهان استعفا بدهد ولی با درخواست 
برخی از نزدیکانش از تصمیم خود منصرف شد. مسئله 
مهم انتقادهایی است که توسط هواداران پرسپولیس از 
یحیی صورت گرفته و ایــن موضوع برای او آزاردهنده 
است. باید دید درنهایت گل محمدی چه تصمیمی برای 

فصل بعد خواهد گرفت.

خطر سقوط به دره
 روند نتایج  یحیی گل محمدی در پرسپولیس  با یک سراشیبی بسیار تند از موفقیت

به ناکامی رسیده .در انتهای این سراشیبی چه اتفاقی در انتظار است؟
بهروز رسایلی| بعد از شکست برابر سپاهان 
و قطعی شدن قهرمانی اســتقالل در لیگ 
بیست ویکم، فشــارهای زیادی روی یحیی 
گل محمدی وجود دارد و ســرمربی سرخ ها 
بی ســابقه ترین انتقادها را تحمل می کند. 
بسیاری از نقدها روی یحیی جنبه کیفی دارد 
که شامل مواردی همچون خریدهای ضعیف، 
عدم جوانگرایی و تخریب فرهنگ حاکم بر 
تیم می شود، اما از نظر کمی وضعیت یحیی 
چطور است؟ او از زمان حضور در پرسپولیس 
در 10جام به رقابت پرداخته که 3تا را برده و 

7تا را باخته است.

کامیابی ها
    اولین لیگ: گل محمدی از هفته هفدهم 
لیگ نوزدهم سرمربی پرســپولیس شد. او در 
شرایطی هدایت این تیم را پذیرفت که سرخ ها 
با مربیگری گابریل کالدرون با 3 امتیاز اختالف 
نسبت به سپاهان در صدر جدول قرار داشتند و 
بخت نخست قهرمانی به شــمار می آمدند. در 
ادامه هم عدم حضور ســپاهان در زمین و 3 بر 
صفر شدن آن مســابقه، نقش بسیار مهمی در 
افزایــش فاصله 2 تیــم اول ایفا کرد و اســب 

پرسپولیس برای قهرمانی زین شد.

دومین لیگ: صفــر تا صد ایــن قهرمانی مربوط 
به خود گل محمدی بــود و او برخالف فصل قبل 
شریک نداشت. پرســپولیس با کسب 67امتیاز 
در حالی در روز آخر لیگ بیستم قهرمان شد که 
در طول فصل رقابت جانانه ای با سپاهان داشت. 
طالیی پوشــان اصفهانی با کســب 65امتیاز از 
30بازی تبدیل به نخستین تیم تاریخ لیگ برتر 
شدند که با وجود ثبت میانگین بیش از 2 امتیاز از 

هر مسابقه، قهرمان نشدند.
    اولین سوپرجام: شاگردان یحیی گل محمدی 
در سال1400 به عنوان قهرمان لیگ برتر در بازی 
ســوپرجام به مصاف تراکتوری رفتند که قهرمان 
جام حذفی شده بود. این مسابقه نهایتا با تک گل 

عیسی آل کثیر به سود قرمزها به پایان رسید.

ناکامی ها
    ســومین لیگ: پرســپولیس امسال در 
شرایطی که برای ســومین فصل پیاپی یحیی 
گل محمدی را روی نیمكت خود می دید موفق 
به تكرار عنوان قهرمانی نشــد. نوار 5 قهرمانی 
پیاپی ســرخ ها در حالی پاره شد که استقالل 
به عنوان رقیب سنتی این تیم بعد از 9سال جام 
را تصاحب کرد. همین مسئله هم فشارها را روی 
گل محمدی و کادرش افزایش داد. فعال فصل به 

پایان نرســیده و جایگاه نهایی پرســپولیس 
مشخص نیست، اما آنها هم اکنون با 54امتیاز از 

27بازی میانگین 2 امتیاز را به دست آورده اند.
    اولین جام حذفی: یحیی گل محمدی در حالی 
پرسپولیس را از گابریل کالدرون تحویل گرفت که 
مربی آرژانتینی سرخ ها را تا نیمه نهایی جام حذفی 
باال برده بود. تیم گل محمدی اما در همین مرحله در 

ضربات پنالتی به استقالل باخت و اوت شد.
    دومین جام حذفی: پرسپولیس این بار بعد 
از پیروزی بر 2 تیم دسته دومی مس نوین و شاهین 
بندر عامــری، در یک چهارم نهایی به اســتقالل 
خورد. شــاگردان یحیی گل محمدی باز هم در 
ضربات پنالتی برابر رقیب ســنتی تن به شكست 

دادند و از گردونه مسابقات کنار رفتند.
    سومین جام حذفی: امســال هت تریک 
ناکامی های یحیی در جام حذفی تكمیل شــد. 
پرســپولیس بعد از پیروزی برابر ویستا توربین و 
ذوب آهن، در مرحله یک چهارم نهایی در ورزشگاه 
آزادی برابر آلومینیوم اراک تن به شكست داد و از 

گردونه رقابت ها کنار رفت.
    اولین آسیا: این ناکامی، عین کامیابی است و 
اتفاقا بزرگ ترین موفقیت یحیی گل محمدی روی 
نیمكت سرخپوشان به شمار می آید. تیم او 2 سال 
پیش تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش رفت و آنجا 

برابر اولسان هیوندای تن به شكست داد. مسابقات 
این دوره به صورت متمرکز برگزار می شد و البته 
الهالل عربســتان به خاطر شــیوع ویروس کرونا 

خیلی زود از گردونه بازی ها کنار گذاشته شد.
    دومین آسیا: فصــل گذشته پرسپولیس در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا با 
قبول شكست 3 بر صفر برابر الهالل عربستان از این 
بازی ها حذف شد. این، یكی از بدترین نمایش های 
تاریخ باشــگاه بــود و کادرفنــی به خاطر چنین 

شكستی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
    دومین سوپرجام: پرســپولیس امسال در 
دومین ســوپرجامی که یحیــی گل محمدی را 
به عنوان سرمربی روی نیمكت خود می دید، با یک 
گل مغلوب فوالد خوزستان شد. قرمزها امسال در 
لیگ و حذفی موفق نبودند و طبیعتا سال آینده هم 
برای نخستین بار طی فصول اخیر، در سوپرجام 

حاضر نخواهند بود.

نکته هشداردهنده
همانطــور کــه می بینیــد در کارنامــه یحیی 
گل محمــدی، هــم نقطه قــوت داریــم و هم 
نقطه ضعف. با این حال، نكته هشــداردهنده در 
مورد عملكرد این مربی، ســیر نزولی آن است. او 
در لیگ نوزدهم )با کمک کالدرون( 4 هفته زودتر 
قهرمان شد، در لیگ بیستم هفته آخر جام گرفت 
و در لیگ بیست ویكم اصال اول نشد. در جام حذفی 
اول )باز هم به کمک کالدرون( در نیمه نهایی اوت 
شــد و در 2 جام حذفی بعدی در یک چهارم کنار 
رفت. در آســیای اول هم فینالیســت شد، اما در 
آســیای دوم در همان مرحله یک چهارم نهایی از 

دور مسابقات کنار رفت.
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در ســری آ با پیروزی هر دو تیم شهر میالن، 
سرنوشت قهرمانی به هفته آخر کشید. میالن با 
2 گل آتاالنتا را برد و اینتر 3بر یک مقابل کالیاری 
به برتری رســید تا اختالف 2 امتیازی قرمز و 
مشکی ها بر آبی و مشــکی ها در صدر جدول 
همچنان باقی بماند. فصل پیش میالن با پیروزی 
در بازی رودررو مقابل آتاالنتا ســهمیه لیگ 
قهرمانان گرفت و این فصل در آستانه قهرمانی 
ســری آ قرار دارد. در هفته پایانی میالن یک 
دیدار سخت دیگر در زمین ساسولو دارد و اینتر 
در زمین خودش با سمپدوریا بازی می کند؛ تیمی 
که به سختی بقای خود در لیگ را تضمین کرده.

  خبر تلخ اول این است که شنیده شده زالتان 
ایبراهیموویچ قصد دارد از فوتبال خداحافظی 
کند و بالفاصله در شرکت مرحوم مینو رایوال 
به عنوان ایجنت بازیکنــان فوتبال به فعالیت 
بپردازد. او رایوال را از زمانی که در آژاکس بازی 
می کرد و به این مدیر برنامه ایتالیایی معرفی شد، 
می شناخت و در لحظه های آخر مرگ رایوال در 

بیمارستان باالی سرش بود.
  خبر تلخ دیگر برای فوتبالی ها در ایتالیا این 
اســت که جنوا، قدیمی ترین باشگاه فوتبال 
)1893( در این کشور پس از 15سال دوباره به 
سری ب سقوط کرد. یکی از دو تیم سالرنیتانا 
و کالیاری هم در کنار جنوا و ونتزیا به دســته 

پایین تر خواهند رفت. جنوا 9بار سابقه قهرمانی 
لیگ دارد که آخرین آنها سال1924 بود.

  خبر تلخ سوم؛ لورنتزو اینســینیه گل دوم 
ناپولی را در پیروزی 3 بر صفر مقابل جنوا از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رساند که این آخرین گل او 
در ورزشــگاه خانگی پارتنوپی بود که به تازگی 
به ورزشگاه دیه گو مارادونا تغییر نام داده است. 
او 16سال در این باشگاه حضور داشت و البته از 
سال 2010 تا 2012 به تیم های دیگر قرض داده شد.
  مایک مانیان که به عنوان قهرمان فرانسه با 
تیم لیل به سن سیرو آمده بود، به 16کلین شیت 
رسید و دستکش طالی سری آ را گرفت. روی 
پاتریسیو از آاس رم و هندانوویچ از اینتر هرکدام 
14کلین شیت داشته اند و دیگر شانسی برای 

دستکش طالیی ندارند.
  میالن از سال2014 در خانه آتاالنتا را شکست 
نداده بود و از سال2010 در خانه با داوری اورساتو 

پیروز نشده بود.
  الئوتارو مارتینس 2 گل دیگر زد تا گل هایش 
در این فصل را از عــدد20 عبور دهد )21گل(. 
الئوتارو به ششمین بازیکن تاریخ اینتر تبدیل 
شد که قبل از 25سالگی، بیشتر از 20گل در یک 
فصل سری آ برای نراتزوری به ثمر می رساند؛ 
عملکردی که پیش از این نام های بزرگی همچون 
ساندرو ماتزوال، جوزپه مه آتزا، رونالدو نازاریو، 

آنتونیو آنجلیلو و مائورو ایکاردی از خودشان 
برجا گذاشــته بودند. او در 13 بازی اخیرش 

13 گل زده.
  در بازی های هفته آخر در یکشنبه  آینده اگر 
اینتر قهرمان لیگ بشود، بازی سوپرجام میان 
اینتر و یوونتوس )تیم نایب قهرمان کوپا( برگزار 
خواهد شد. اما اگر میالن اسکودتو را ببرد، اینتر 
و میالن باید به مصاف هم بروند. دیدار سوپرجام 
احتماال زمستان پیش رو در کشور امارات برگزار 

می شود.
  رم در حالی در دیدار مقابل ونتزیای قعرنشین 
به تســاوی یک-یک رضایت داد که 46 بار به 
سمت دروازه رقیب شوت زد و 16 شوت داخل 
چارچوب داشت اما تنها یک بار موفق به گلزنی 
شد. امیدگل شــاگردان مورینیو در این دیدار 
روی عدد 2.76 بود اما این آمار شگفت انگیز هم 
برای پیروزی مقابل قعرنشین سری آ کافی نبود.

  چینی  ها برای اینتر خوش یمن بوده اند. اینتر 
بعد از خریده شدن توسط خانواده ژانگ توانسته 
در 7 سال اخیر 5 بار سهمیه لیگ قهرمانان را 
کسب کند و فاتح تمامی جام های داخلی ایتالیا 
شود؛ نایب قهرمانی اســکودتو )2020(، نایب 
قهرمانی لیگ اروپا )2020(، قهرمانی ســری آ 
)2021(، قهرمانی سوپرجام )2022( و قهرمانی 

کوپا ایتالیا )2022(.

اگر جرارد لیز نخورد
چشم امید لیورپول برای قهرمانی لیگ برتر به اسطوره سابق است

با توقف 2-2منچسترســیتی در زمین وستهم امید 
لیورپــول برای قهرمانــی لیگ برتــر افزایش یافت. 
حاال می ماند پیروزی قرمزها در بازی امشــب مقابل 
ساوتهمپتون که خیالش بابت سقوط نکردن آسوده 
اســت و دیدار هفته آینده مقابل ولــوز و البته بازی 
رودرروی من سیتی با استون ویال در هفته پایانی. این 
رویارویی از آن جهت دارای اهمیت است که سرمربی 
استون ویال استیون جرارد یعنی اسطوره تاریخ لیورپول 
اســت. جرارد که 6ســال پیش یک قهرمانی را با لیز 

خوردن در بازی با چلسی مورینیو از لیورپول گرفت و 
به منچسترسیتی تقدیم کرد، حاال باید آن واقعه تلخ 
را جبران کند. اگر لیورپول امشب ببرد فاصله امتیاز 
این تیم با سیتی به یک امتیاز کاهش می یابد و جرارد 
کافی است با استون ویال در هفته پایانی یک تساوی 
از من سیتی بگیرد؛ آن هم در ورزشگاه اتحاد و زمین 
منچسترسیتی. در بازی هفته آینده جک گریلیش که 
پریشب موفق شد به وستهم گل بزند، روبه روی تیم 

سابقش قرار می گیرد.

  بازی وســتهم مقابل منچسترســیتی، 
آخرین حضور مــارک نوبل مقابل هواداران 
این باشگاه بود. نوبل که وفادارترین بازیکن 

کنونی 5لیگ معتبر اروپایی محسوب می شود، در 
پایان فصل وستهم را ترک خواهد کرد.

  منچسترســیتی در فصــل 22-2021تنهــا 
یک بازی خارج از خانه را باخته، رکوردی که با فصل 

18-2017برابری می کند.
  برناردو ســیلوا به رکورد 250بــازی با پیراهن 

منچسترسیتی رسید.
  محمد صالح، ویرجیل و فابینیــو قطعا به بازی 
امشب لیورپول نمی رســند اما گفته می شود برای 

فینال 2 هفتــه آینده لیــگ قهرمانان در 
دسترس خواهند بود.

پیراهن سفید توی صورت امباپه
انتقال ستاره فرانسوی به رئال مادرید بیش از پیش قطعی شد

همزمان با انتخــاب امباپه به عنوان بهتریــن بازیکن فصل 
لیگ یک فرانسه در حضور مسی، نیمار و دیگران، این ستاره 
فرانسوی اعالم کرد که تصمیمش را برای فصل آینده گرفته 
اما هم اکنون فرصت مناسبی برای اعالم آن نیست. در همین 
حال دی مارتزیو، خبرنگار معتبر نقل وانتقاالت فوتبال فاش 
کرده که او با رئال مادرید به توافق نهایی رســیده و خبر آن 
پس از فینال لیگ قهرمانان و پیش از اردوی تیم ملی فرانسه 
برای لیگ ملت های اروپا اعالم خواهد شــد تا تأثیری روی 
عملکرد تیم نگذارد. او در مراسم جوایز بهترین ها در پاسخ به 
اینکه آیا قصد دارد رکورد گلزنی کاوانی را در پاری سن ژرمن 
بزند، پاســخ داد: »همین که بین 3 نفر برتر هســتم، برایم 
کافی اســت.« برداشــت رئالی ها از ایــن اظهارنظر واضح 
اســت؛ یعنی او پاریس را ترک می  کند. خوشحالی رئالی ها 

وقتی مضاعف شــد که دیدند امباپه توسط هواداران 
پی اس  جی در این مراسم هو شــده! البته یک نفر 

هــم یک پیراهن رئال مادرید به ســمتش 
پرت کرد. رئال مبلغ 100میلیون یورو 

به عنــوان پاداش امضــای قرارداد 
به این ســتاره می دهد و ســالی 
25میلیون دســتمزد و 5سال 
قرارداد. این ســومین بار پیاپی 
بود که امباپه جایــزه بهترین 
بازیکن لیگ فرانسه را دریافت 
می کرد. کریم بنزما هم بهترین 

بازیکن شاغل در خارج کشور شد.

  در بازی با کادیس که یک-یک مساوی شد، تونی کروس 
17 پاس بلند داد که هر 17 پاس به مقصد رســید. این آمار 
صددرصد پــاس بلند صحیــح از نوامبــر 2019 در اللیگا 
بی سابقه بود. رکورد قبلی هم با 20پاس بلند در اختیار خود 

این بازیکن آلمانی بود.
  ادن آزار با پیراهــن رئال مادرید به 66بازی رســید که 
برابر اســت با بازی هایی که در این 3 فصل از دســت داده؛ 
66 بازی، 66 بازی از دســت داده به دلیل مصدومیت و تنها 

16 تأثیر گذاری روی گل.
  سرمربی فعلی کادیس سرمربی لونین در وایادولید بود و 
در آن زمان فقط 2 بار به او فرصت بازی داده بود. لونین از این 

مربی انتقام گرفت؛ با 6مهار توپ و یک مهار پنالتی.
  لونین از 12 پنالتی ای که به ســمتش زده شده، 6پنالتی 
را گرفته. او با 23 سال و 93 روز سن، از سال 2008-09 
جوان ترین گلر رئال مادرید شد که پنالتی می گیرد.

  رودریگو در غیاب بنزما و وینیسیوس بار 
خط حمله را به دوش کشید و به ماریانو 
پــاس گل داد. رودریگو در 10 بازی 

اخیر؛ 7گل، 3 پاس گل.
  دیه گو ســیمئونه در تساوی 
1- 1 مقابل سه ویا به 400بازی 
روی نیمکت اتلتیکــو مادرید 
رســید؛ 244 برد، 93 مساوی، 
825 امتیاز و 2 عنــوان قهرمانی 

اللیگا.

جهان

قفلنقلوانتقاالتی
دربارسا

بارسلونا محل بمب گذاری نقل وانتقاالت 
تابستانی خواهد بود، اما همچنان آهی در بساط 

نیست
بارسلونا فصل را در رتبه دومی اللیگا به پایان می برد و به سوپرجام 
راه می یابد. این هفته بارسا مقابل ختافه بدون گل مساوی کرد. این 
هفته های آخر آبی واناری ها کیفیت الزم را نداشتند و مثل فلسفه 
فوتبالی خودشان بازی نکردند. برای فصل آینده بازیکنان زیادی 
به تیم خواهند آمد و تعدادی خواهند رفت. برخی بازیکنان مثل 
اومتیتی، لنگله و سرجینیو دست که دســتمزد باالیی می گیرند 
حاضر به ترک باشــگاه نیستند. کســیه و کریستنسن و احتماال 
آسپلیکوئتا در تابستان به ترکیب اضافه می شوند. آداما ترائوره به 
ولوز برمی گردد. لوییس سوارس خودش را به باشگاه پیشنهاد داده 
تا به این تیم برگردد. پدر مســی و خانواده اش در بارسلون دیده 
شده اند و خورخه مسی گفته امیدوار است پسرش به بارسا برگردد. 
تالش برای راضی کردن عثمان دمبله به ماندن ادامه دارد. فرنکی 
دی یونگ و تراشتگن معلوم نیست بمانند یا بروند. اتفاقات زیادی در 

راه است و بارسا قلب نقل وانتقاالت فصل آینده خواهد بود.

  خرید های بارسلونا در 5 سال اخیر 940میلیون یورو خرج روی 
دست باشگاه گذاشته. بازیکنانی مثل مسی، سوارس، گریزمان و 
احتماال دمبله و سرخی روبرتو بدون آنکه سودی به باشگاه برسانند، 
جدا شده اند. قرارداد با اسپانســرهای جدید و تغییر نام ورزشگاه، 
باشگاه را از ورشکستگی نجات می دهد اما برای خریدهای جدید، 
ژاوی باید بازیکن بفروشد. طبق قانون از هر فروشی باشگاه می تواند 
یک چهارم آن را برای خرید بازیکن جدیــد صرف کند. به همین 
دلیل مدیران از فروش دی یونگ منصرف شده اند. به فرض محال 
اگر او به مبلغ 80میلیون یورو هم به یکی از دو تیم شهر منچستر 
یا بایرن مونیخ به فروش برســد، یک چهارم آن یعنی 20میلیون 
برای خریــد بازیکنی با کیفیت حضور در ترکیب بارســلونا کافی 

به نظر نمی رسد.
  هواداران از تراشــتگن و بی رقیب بودنش راضی نیســتند. نتو 
احتماال به برزیــل یا تیمی دیگر در اروپا مــی رود و ایناکی پنیا از 
گاالتاســرای به عنوان دروازه بان دوم به تیم برمی گردد. باشــگاه 
در تابســتان امکان فروش دروازه بان آلمانی را بررسی می کند و 
اگر پیشنهاد خوبی برسد، تراشتگن جدا خواهد شد. او در ابتدای 
فصل به دلیل عمل جراحی زانو به میدان نرفت و باشگاه از عملکرد 
او ناراضی است. همه فکر می کنند دروازه بانی در این سطح و این 
دستمزد باید در موقعیت ها بهتر عمل کند. مشکل اینجاست که 
دروازه بان مهمی در بازار نقل و انتقــاالت وجود ندارد و اگر وجود 

داشته باشد، قیمتش باالست.
  به نظر می رسد انتقال لواندوفســکی از آلیانس آره نا به نوکمپ 
به بن بست خورده است. اولیور کان، حسن صالح حمیجیچ، اولی 
هوینس و دیگران در این یکی دو روزه با قاطعیت از ماندن مهاجم 
لهســتانی حرف زده اند. آنها می خواهنــد او را در یک فصل دیگر 
باقیمانده از قراردادش نگه دارند تا در 35ســالگی مشتری خوبی 
پیدا نکند و بایرن مونیخ بتواند او را با قراردادی جدید و دستمزدی 
کمتر نگه دارد. بارسا به سبک خرید دمبله از دورتموند و کوتینیو 
از لیورپول از بازیکن خواسته به باشگاه خودش فشار بیاورد تا او را 
آزاد کنند. بایرن سفت تر از دو باشگاه دیگر است اما برای احتیاط 

گزینه هایی را برای جانشینی لوا در دست بررسی دارد.
  نشریه اکیپ یک گزارش اختصاصی منتشر کرده و مدعی شده 
که پاری سن ژرمن بعد از حضور مســی در پاریس موفق به کسب 
درآمد 700 میلیون یورویی، یعنی 40 درصد نسبت به فصل قبل 
شده و حاال تیم پاریســی با توجه به حضور مســی، 11 اسپانسر 
جدید را در کنار خــودش دارد. بــا وجود صوری بودن بیشــتر 
اسپانسرهای باشگاه پاریسی، به نظر می رسد بخش قابل توجهی از 
این اضافه درآمد واقعی باشد. همین، عصبانیت هواداران بارسلونا 
را برانگیخته. آنها معتقدند که اگر مسی می ماند باشگاه می توانست 
از محل توجه اسپانسرها بخشی از زیان مالی خود را پوشش دهد. 
در 24ساعت گذشته شایعه بازگشت مسی به نوکمپ قوت گرفته 
اما با توجه به خروج امباپه، بعید است ناصر الخلیفی از مسی چشم 
بپوشد و او را در یک ســال باقیمانده از قراردادش آزاد کند. شاید 

بازگشت مسی به تابستان آینده بیفتد.

همه  چیز به هفته آخر کشید
بررسی وضعیت قهرمانی و سقوط در سری آ در فاصله یک هفته مانده به پایان اینتردراینفصل۳۹امتیاز
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منهای فوتبال

جهان

فینال با طعم جادوی لوکا
لوکا دانچیچ، ستاره داالس در شب حذف ناباورانه 

فینالیست های فصل گذشته، یکی از فراموش نشدنی ترین 
عملکردهای مرحله حذفی NBA را ثبت کرد

بسکتبال و به خصوص هواداران فونیکس سانز، هرگز عملکرد خیره کننده 
لوکا دانچیچ را فراموش نخواهند کرد؛ ستاره اسلوونیایی با ارائه یکی از 
بهترین عملکردهایی که NBA به خود دیده است، به پیروزی خیره کننده 
تیمش در خانه فونیکس کمک کرد تا تیــم داالس به فینال کنفرانس 

غرب  برسد.
داالس به لطف عملکرد خیره کننده دانچیــج، در فونیکس به پیروزی 
قاطع 123بر 90رســید و در پلی آف نیمه نهایی کنفرانس، 4بر 3برنده 
شد. آنها تنها تیمی نبودند که شکست سنگینی را در بازی هفتم تحمیل 
کردند؛ میلواکی باکس، مدافع عنوان قهرمانی هم که سال گذشته در 
فینال NBA همین تیــم فونیکس را برده بود در بــازی هفتم در خانه 
بوســتون مقهور 3 امتیازی های موفقیت آمیز جیسون تیتوم و یارانش 
شد و 109بر 81مغلوب شد و از راه یابی به فینال کنفرانس شرق باز ماند.
عامل تحقیر سانز در خانه، لوکا دانچیچ بود که یک تنه تیمش را به پیروزی 
رساند. دانچیچ در بازی های قبلی کری بسیار سنگینی با کریس پال و 
دیون بوکر داشــت و در بازی پنجم، بوکر، دانچیچ را مسخره کرده و از 
لفظ »لوکای ویژه« برای مسخره کردن پوینت گارد اسلوونیایی استفاده 
کرده بود. در بازی های قبلی درگیری های خارج از جریان بازی هم بین 
دو ســتاره روی داده بود و همان موقع گفته می شد که دشمنی دونفره 
جدیدی در NBA شکل گرفته است. دانچیچ که از سوی هوادارانش لوکا 
مجیک به معنای جادویی خوانده می شود، در بازی هفتم نه فقط بوکر، 
که تمام تیم سانز را تنبیه و تحقیر کرد؛ در پایان نیمه اول، تمام تیم سانز، 
فقط 27امتیاز گرفته بود درحالی که دانچیــچ در دو کوارتر، به تنهایی 
همین میزان امتیاز را کســب کرده بود. اختالف 30امتیازی دو تیم در 
پایان نیمه اول، بیشــترین اختالفی است که بین نیمه یک بازی هفتم 
از پلی آف ها در تاریخ NBA ثبت شده است. دانچیچ که در همان نیمه 
اول کلک سانز را کنده بود، در نیمه دوم به خود فشار نیاورد و بازی را با 
آمار 35امتیاز، 10ریباند و 4پاس به پایان رساند و در تمام کوارتر چهارم 
استراحت کرد.دانچیچ و هم تیمی هایش در حالی سانز را حذف کردند 
که بسیاری از ابتدای فصل فونیکس را مدعی قهرمانی می دانستند. او 
بعد از بازی گفته است: »همه فکر می کردند که سانز این بازی را می برد 
اما همه ما ایمان داشتیم برنده می شویم و به همین خاطر بازی را بردیم.«
داالس در فینال کنفرانس باید با گلدن اســتیت وریرز و ستاره هایش 
استفن کری و کلی تامپسون بازی کند. در آن سو ، جدال جیسون تیتوم 
با جیمی باتلر و بم آدبایور ســتاره های میامی هیت هم بسیار تماشایی 

خواهد بود. فینال NBA بین قهرمانان دو کنفرانس برگزار خواهد شد.

سومی ایران در المپیک 
ناشنوایان

کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک ناشنوایان سوم شد. ایران با 14 
مدال طال، 12 نقره و 14 برنز  بعد از اوکراین و آمریکا روی سکوی سوم قرار 
گرفت.   کشتی گیران سهم قابل توجهی در این مدال ها داشتند. کشتی 
فرنگی  قهرمان و کشــتی آزاد نایب قهرمان این مسابقات شدند. فرنگي 
کاران با 4مدال طال، یک نقره و یک برنز برای نخستین بار به عنوان قهرمانی 
رسیدند و پس از آن آزادکاران کار خود را آغاز کردند که توانستند به 7مدال 
رنگارنگ برسند. محمد سیاوشی در وزن 57کیلوگرم مدال طال گرفت و 
حمیدرضا کنعانی در 86کیلوگرم، محمدرسول قمرپور در 92کیلوگرم و 
علی شکیبازاده در 125کیلوگرم به مدال نقره رسیدند. کیوان رستم آبادی 
در 65کیلوگرم، فرود حجتی در 70کیلوگرم و حسین نوری در 74کیلوگرم 
نیز صاحب مدال برنز شدند. در مجموع آزادکاران با کسب یک مدال طال، 
3نقره، 3برنز و کسب عنوان نایب قهرمانی المپیک به کار خود پایان دادند.
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افقی:
1- پرتابه جنگی- گوشه ای 
در دســــتگاه مـــاهـور- 

متوسل شدن
2- افزایش آن در خون باعث 
ناراحتی قلبی می شود- صالح
3- جوی خون- روز وصل... 

یاد باد- همسر مرد
4- عارضه ای گوارشی- رمانی 
نوشته محمود دولت آبادی- 

لـوس
5- نوعی مار ســمی- صلح- 

ناگزیر
6- عطــر مایــه- ضامــن 

سالمتی- پارسا
7- فلزی برای گالوانیزه کردن 
آهن- جست و جو- درگذشت

8- بــدن- حقــه و نیرنگ- 
فیلمی ساخته ابراهیم فروزش 
با داســتان دو کودک که در 

خانه تنها می مانند- کله
9- مربوط به شهر- کامیاب- 

ماده آرایشی ناخن
10- لطافــت- فــراورده ای 

لبنی- فرمان ها
11- بند چرمی- خشــک- 

بی حرکت شدن
12- گـــــودال عــمیق- 

رواج دهنده- روشن کردن
13- برهنه- شیرینی سوغات 

ارومیه- صد مترمربع

14- ماده خطرناک سیگار- 
دقیق و نکته سنج

15- مــردد- خارپشــت 
استرالیایی- جمله قرآنی

  

عمودی:
1- دســت نخورده- فیلــم 
کودکانه- بی معنی و نامربوط

2- کارگــردان و بازیگر فیلم 
شــجاع دل- نوعی ماشین 

چاپ خودکار
3- کافی- در بیان علت به کار 
می رود- نقشــی زینتی در 

تذهیب- رمزینه
4- گــردآوری و تنظیــم- 

شریک- پیرامون
5- همســر مرغ- چهار پا- 

نمایشنامه ای از شکسپیر
6- کتاب زرتشت- تنومند- 

خواب خیال انگیز
7- واحد اندازه گیری اختالف 
پتانســیل الکتریکی- جاده 

شن ریزی شده- بالکن
8- در نزدیکی- تیم فوتبال 

مازندران
9- تـــجزیه شیمیایـــی- 
نویسنده- وسیع ترین شبکه 

ریلی آسیا را دارد
10- ز... بود مرد را راستی-  آش 

سنتی یزد- از درجات نظامی

11- تــاج پرندگان- فدراســیون 
جهانی کشتی- پرتابه ورزشی

12- گلخــن حمام- رهــا- بچه 
کنجکاو و پرتحرک

13- سیستم عاملی در کامپیوتر- 
گیاه- رنگی برای قالی- آش

14- پدیدآورنده- جنگجوی سنتی 
ژاپن

15- هرگوشــه زمیــن فوتبال- 
تأخیر- داستانی نوشته شاتو بریان 
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سكيفريگيپاپمه
فوسكاوزنافرسم

راراكشابيترت
هحوبحبروناوكس
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مارابريتايليا
ريبمانكانشار
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نودارهملباقان

گافيجاراتراد
يرادنلبكوبسيف
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بهایرانآمدهام
تاکارمدیدهشود

وسلین وویوویچ، سرمربی تیم ملی هندبال اطمینان دارد به زودی 
قرارداد 10ما هه اش با فدراسیون هندبال ایران برای چند سال 

تمدید خواهد شد
ترافیک ســنگین دیروز در خیابان ســئول باعث شد 
خبرنگاران با تأخیر زیادی به نشست خبری وسلین 
وویوویچ، سرمربی تیم ملی هندبال برسند اما همین 
موضوع دلیلی شــد تا او از خط قرمــزش بگوید؛ 
سروقت بودن. برای وسلین که از مونته نگرو به ایران 
آمده، کشوری که مســاحتش 14کیلومترمربع 
است و جمعیتش کمتر از یک میلیون نفر، شلوغی 
تهران عجیب اســت: »هر روز 40دقیقه طول 
می کشد که از هتل المپیک تا سر تمرین برسم 
اما دیروز یک ساعت و 40دقیقه طول کشید!«  
این توضیح او در جواب عذرخواهی کسانی بود که 
دیر رسیده بودند. اما این شلوغی و ترافیک نباید 
در تیم او تأثیری بگذارد: »منظورم با کسانی که 
دیر به جلسه رسیدند نیست. در ایران همه دیر سر 
قرار می آیند اما این اتفاق نباید برای بازیکنان بیفتد. 
از آنها هم می خواهم که آن تایم باشند.«وســلین 
کارنامه درخشانی دارد که چهارمی المپیک سیدنی 
با تیم ملی یوگســالوی و ســومی جهان با تیم ملی 
اسلوونی مهم ترین آنهاست. اما او چرا به ایران آمده است 
و می خواهد با تیمی کار کند که بهترین دســتاوردش 
سومی آسیاست و 2بار ســهمیه مسابقات قهرمانی جهان 
را گرفته است؟ ایران یک بار سال2015به مسابقات قهرمانی 
جهان رسید که در رده21قرار گرفت و حاال هم سهمیه مسابقات 
قهرمانی جهان را برای سال2023به دست آورده است. وسلین درباره 
دلیل آمدنش به ایران گفت: »از وقتی با ایران قرارداد بسته ام خیلی 
می پرسند در هندبال همه  چیز را به دست آورده ای و حاال چرا ایران 
را انتخاب کرده ای. من تا حاال با ایران هیچ بردی به دست نیاورده ام و 
این بزرگ ترین انگیزه من برای انتخاب این تیم است. من همیشه در 
انتخاب هایم با 2گزینه روبه رو هستم؛ تیمی را انتخاب کنم که بردهای 
زیادی داشته و شانس پیروزی اش باالست یا کنار تیمی باشم که شانس 
کمتری برای پیروزی دارد. انتخاب من مورد دوم است. در مورد اول، شکست 
خوردن فاجعه است اما در گزینه دوم رسیدن به پیروزی افتخار بزرگی است و 

کارت خیلی دیده می شود.«
کاری می کنم پیشرفت را ببینیدفدراسیونی که مربی سطح باال استخدام می کند، 
توقع باالیی هم باید داشته باشد. فدراسیون از وسلین چه خواسته ای دارد؟ برای 
فدراسیون مدال گرفتن در بازی های آسیایی 2020هانگژو اهمیت ویژه ای داشت 
اما با لغو این بازی ها همه برنامه ریزی ها به هم ریخت. حاال مهم ترین کار وسلین آماده 

کردن تیم برای مسابقات قهرمانی جهان است: »من تنها قولی که از روز اول دادم 
این بود که همه توانم را بگذارم و با جدیت کارم را انجام بدهم. رزومه ام می گوید که 
می توانم کارهای مثبتی انجام بدهم. هدف اول حضور در بازي  های هانگژو بود که 
متأسفانه فعال برگزار نمی شود و بعد از آن جدی ترین هدف ما حضور در مسابقات 
قهرمانی جهان است. تا این مسابقات زمان کافی داریم و من هم برنامه هایی طراحی 
می کنم که در این مسابقات نمایش خوبی داشته باشــیم و همه پیشرفت تیم را 
احساس کنند.« قرار بود تیم ملی هندبال در بازی های کشورهای اسالمی هم حضور 
داشته باشد اما دیروز علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون که در نشست خبری حضور 
داشت، اعالم کرد که هنوز مشخص نیست تیم به این بازی ها اعزام می شود یا نه. 

وسلین از این موضوع شاکی است چرا که برنامه ریزی هایش به هم ریخته است.

  قد خیلی مهم نیست
در چند سال اخیر میانگین قدی بازیکنان پایین آمده، آیا این نگران کننده است؟ 
سرمربی مونته نگرویی نظر مثبتی به بازیکنان ایرانی دارد: »من خیلی در ایران 
نبوده ام و فقط چند بازی از لیگ را دیده ام. فعال یک گروه از بازیکنان در اردو بودند 
و دقیق نمی توانم نظرم را درباره بازیکنان بگویــم. پیش از این در هندبال توجه 
به بازیکنان بلندقامت و خشن بود ولی کشورهایی مثل پرتغال، ایسلند و هلند 
بازیکنان قوی هیکل ندارند. شاید بازیکنان از نظر فیزیکی برتری نداشته باشند 
اما بازیکنانی با هوش و تکنیک باال هســتند و قد و هیکل آنها اصال من را نگران 
نمی کند. البته باید بگویم آنها از نظر قامت و جثه به اندازه کافی توانایی رقابت دارند. 
برای دفاع هم اگر سه چهار بازیکن نسبتا بلند و قوی داشته باشیم کافی است. بقیه 
همین که سریع و باهوش باشند می توانیم دفاع مستحکمی داشته باشیم. من در 
این 10ماه نمی توانم فقط گالیه کنم که بازیکنان بلندقد ندارم. من واقع گرا هستم 
و سعی می کنم با ظرفیت های موجود راندمان کاری مان را باال ببرم.«بعد از این 
جلسه پاکدل به کمیته ملی المپیک رفت تا برای حضور تیم در بازی های کشورهای 
اسالمی رایزنی کند. حضور تیم های مصر، تونس و مقدونیه بهترین فرصت است 
که وسلین از تیمش شناخت پیدا کند. اینکه چرا کمیته ملی المپیک، هندبال را از 

بین رشته های اعزامی کنار گذاشته هنوز مشخص نیست.

  اگر ترافیک نبود
وسلین از زندگی در ایران هم گفت و باز هم از ترافیک حرف زد: »اگر ترافیک نبود، 
زندگی در ایران ایده آل بود. دفعه اولی که از ایران به مونته نگرو برگشتم، پسرم خیلی 
دیر به فرودگاه رسید و خودم به خانه رفتم. وقتی به خانه رسیدم، دیدم که همسرم 
غذا را آماده نکرده است. به آنها گفتم اگر وضعیت همین جوری ادامه پیدا کند، به 
جای بهتری برمی گردم؛ به ایران.« وسلین از قیمه بیشتر از هر غذای دیگری خوشش 
آمده: »از قیمه خیلی خوشم آمد. برنج اصال دوست ندارم. شیرینی ها و مرغ ایرانی هم 

خیلی خوب است ولی از همه بهتر میوه های ایران است.«

مطمئنم قراردادم تمدید می شود
قرارداد وسلین با فدراسیون ایران 10ماهه است تا بعد از مسابقات 
قهرمانی جهان. چرا نگاه فدراسیون به حضور مربیان خارجی 
کوتاه مدت است؟ توضیح پاکدل قانع کننده نبود: »قراردادهای 
مربیان خارجی که قبال به ایران آمدند، پنج شش ماه بود و قرارداد 

وسلین طوالنی تر است. به خاطر شرایط مالی نمی توانیم برای 
مدت بیشتری قرارداد ببندیم. البته اگر بعد از این مدت طرفین به 
توافق برسند، قرارداد تمدید می شود.« وقتی از وسلین سؤال شد 
که آیا هندبال ایران می تواند به المپیک برسد، او با توجه به مدت 

قراردادش گفت: »سؤال شــد که چرا قرارداد من کوتاه مدت 
است، باید بگویم برای المپیک حداقل به برنامه 4تا 6ساله نیاز 
هست. رئیس فدراسیون با من قرارداد 10ماهه بسته تا عملکرد 
من را بسنجد. هر چند با شناختی که از توانایی های خودم دارم، 
مطمئنم به زودی در جلسه ای می نشینیم و درباره تمدید قرارداد 
صحبت می کنیم و درباره اینکه چقدر برای رفتن به المپیک زمان 

الزم داریم.« در مسابقات قهرمانی آسیا که سال پیش برگزار شد، 
تیم بیش از اینکه مشکل فنی داشته باشد، به خاطر اعتماد به 
نفس پایین نتیجه را در بازی های حساس از دست داد. وسلین 
اعتماد به نفس باالیی دارد، او می تواند این احســاس را به تیم 
منتقل کند؟ »اعتماد به نفس من صددرصد نیست ولی 99درصد 

هست و می توانم آن را به بازیکنان منتقل کنم.«



 خرمشهر 
در آیینه ایران شهر

گفت وگو با ناشر رمان چند جلدی 
»ایران شهر«

همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب از آثاری که 
مورد توجه خوانندگان قرار گرفته، جلد های 
چهارم و پنجم رمان تاریخی »ایران شــهر« 
در ژانر جنگی و بــا محوریت دفاع  مقدس به 
قلم محمدحسن شهســواری است. در این 
رمان، وقایع ماه های ابتدایــی جنگ با اتکا 
به یافته ها و مستندات حقیقی روایت شده 
است. شهسواری در این کتاب به طور عمومی 
به جنــگ و به طور اختصاصی بــه ماه های 
ابتدایی جنگ در خرمشهر و دفاع حماسی 
و قهرمانانه مردم این شــهر در برابر حمالت 
بی رحمانه نیروهای دشمن می پردازد. یکی 
از ویژگی های این رمان شــخصیت پردازی 
خالقانه و غیرتکراری نویســنده اســت. 
رمان چند جلدی»ایران شــهر« را انتشارات 
شهرستان ادب منتشر کرده که در نمایشگاه 
کتاب سال جاری به پرفروش ترین رمان این 
انتشارات تبدیل شده اســت. به رغم اینکه 
نگارش این رمان هنوز تمام نشده، اما جلدهای 
اولیه انتشــار یافته »ایران شهر« با استقبال 
کم نظیری از ســوی مخاطبان مواجه شده 
است. با محمدامین اکبری، مدیر انتشارات 
شهرســتان ادب گفت وگوی کوتاهی درباره 
کتاب ایران شهر انجام دادیم که در پی می آید.

تا کنون چند جلــد از این رمان 
تاریخی – جنگی انتشار یافته است؟

5 جلد تا کنون انتشار یافته و 3جلد دیگر این کتاب 
نیز نوشته شده که در مرحله اخذ مجوز چاپ است. 
نگارش این کتاب همچنان ادامه دارد و محمدحسن 
شهسواری هم اکنون مشغول نوشتن جلدهای دیگر 

این کتاب است.
از داستان رمان ایران شهر برایمان 

بگویید.
داســتان رمان از 29شــهریور 1359آغاز و تا آبان 
ماه 59ادامه دارد؛ در واقع در این رمان وقایع 2 روز 
قبل از شــروع جنگ تا زمان سقوط شهر خرمشهر 
روایت می شود. این رمان با محوریت اتفاقاتی که در 
خرمشهر در ماه های اول دفاع  مقدس رخ داده نوشته 
شده است. نویســنده همچنین تالش کرده در این 
رمان به همه گروه ها، قشر ها و طبقاتی که در ماه های 
اول دفاع  مقدس در خرمشــهر حضور داشــته اند، 
بپردازد و تا حد امکان زندگی و اقدامات حماســی 

آنها را در ماه های اولیه دفاع  مقدس پوشش دهد.
در این داســتان از شخصیت ها و 
اسامی واقعی استفاده شده یا شخصیت های 
رمان ایران شــهر زاییده   تصور نویســنده 

هستند و مابازای بیرونی ندارند؟
از آنجایی که تعداد زیادی از شــخصیت های رمان 
ایران شــهر نظیر شــهید جهان آرا، در ماه های اول 
دفاع  مقــدس و در رونــد عملیــات بازپس گیری 
خرمشهر از دشمن شهید شدند، در این رمان اغلب 
از شخصیت هایی با نام های غیرواقعی استفاده شده؛ 
با این حال شخصیت های این رمان مابازای بیرونی 
دارند و نویسنده در شخصیت پردازی شخصیت های 
این داســتان به مســتندات و مکتوباتی که درباره 
شخصیت های واقعی این برهه از تاریخ ایران وجود 

داشته، توجه کرده است.
نویسنده »ایران شهر« در نگارش 
این رمان صرفا قصد داشته وقایع ماه های اولیه 
رفاع مقدس را به صورت داستانی روایت کند 
یا برای شخصیت پردازی دقیق تر و استحکام 
داستان قصه این رمان، به منابع تاریخی نیز 

رجوع کرده است؟
محمدحسن شهسواری این رمان را برپایه مطالعات 
عمیق تاریخی خلق کرده اســت و برای استحکام 
روایت داستان »ایران شهر« از تمام منابع مکتوب و 
تصویری موجود از ماه ها و سال های اول دوران دفاع 

 مقدس استفاده کرده است.
این رمان تــا چه انــدازه مورد 
اســتقبال مخاطبان قرار گرفته و آیا 5 جلد 
اولیه رمان ایرانشهر دوباره توسط انتشارات 

شما تجدید چاپ خواهد شد؟
استقبال از این رمان بســیار زیاد بوده تا جایی که 
امروز این رمان پرفروش ترین رمان انتشاراتی ما در 
نمایشگاه کتاب بوده است. با این استقبالی که از این 
رمان چند جلدی شده، تجدید چاپ 5 جلد اول این 

رمان را مدنظر داریم.

آرش نهاوندیگپ
روزنامه نگار
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 دریاداری که آمریکا را 
به زانو درآورد

 در ششمین سالگرد شهادت سردارشهید
»محمد ناظری« مرد شماره یک خلیج فارس 

استیفای حقوق ارامنه 
به استناد پیمان با پیامبر )ص( 
به بهانه چاپ جلد پنجم از فرامین فارسی 

ماتناداران، در جمهوری ارمنستان

فروش كتاب در نمايشگاه 
خواسته ناشران بود

گفت وگو با یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی 
وزارت ارشاد، درباره نمایشگاه کتاب

آن 8سال در غرفه های نمایشگاه 
همشهری از عرضه کتاب های با موضوع دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب تهران گزارش می دهد  

روزگاری نه چندان دور برگزاری جشنواره کتاب سال دفاع مقدس 
و کنگره شــعر دفاع مقدس در ســطح ملی و همچنین استانی 
به شــکل تخصصی توســط بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس که بعدها عنوان سازمان به خود گرفت، باعث شده بود 
حجم قابل توجهی کتاب باکیفیت با موضوع جنگ و دفاع مقدس 
به بازار کتاب عرضه شــود؛ کتاب هایی از نویسندگان نامدار این 
مرز و بوم از احمد دهقان گرفته تــا محمدرضا بایرامی و... حتی 
نویسندگان حرفه ای در عرصه رمان های دفاع مقدس که در رده 
سنی کودک و نوجوان فعالیت می کردند. اما تعطیلی و نامنظم 
شدن برگزاری این جشنواره ها از یک سو و از سوی دیگر تغییر در 
مدیریت و نگاه مدیران برای برگزاری این جشــنواره ها و تشدید 
سختگیری ها باعث شد که نویسندگان   این عرصه کاهش یابد. 
بیشتر کتاب ها به سمت زندگینامه نویسی و خاطره نویسی سوق 
پیدا کرد و رمان نویسان کمترین فعالیت را در این سال ها داشتند.

البته فعالیت در این حوزه همچنان ادامه دارد و ناشران تخصصی 
این حوزه به نشر و توزیع کتاب ها می پردازند اما به زعم برخی از 
کارشناسان،   کمتر استقبالی از این کتاب ها با موضوعات مختلف 

می شود.

آثار صوتی و تصویری دفاع مقدس
در نمایشــگاه بین المللــی کتاب امســال هم ناشــرانی چون 
دفاع مقدس و اســناد و تحقیقات دفاع مقدس بــا آثار جدیدی 

در نمایشــگاه حضور دارند. با توجه به گرانی کاغذ برخی از این 
ناشران ازجمله اسناد و تحقیقات تصمیم گرفته تا در نمایشگاه 
امسال آثار صوتی و تصویری خود را هم عرضه کند. مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس با 21۶جلد کتاب و انتشــارات مرزوبوم 
با ۴5جلد کتاب در این نمایشــگاه حضور دارند. این آثار مربوط 
به بهار1۴۰1 هســتند و به تازگی وارد بازار نشر شده اند ازجمله 
کتاب های »پدافند هوایی ســپاه پاســداران«، »اطلس جبهه 
میانی«، »شناسنامه لشکر 31 عاشــورا«، »اطلس نقش کرمان 
در دوران دفاع مقدس«، »شناسنامه لشکر 11 امیرالمؤمنین«، 
روزشمار های 3۴ و ۴8.1 و »تاریخ شفاهی مرحوم زارعی«، کتاب 
»نبرد ماووت«، »تاریخ تحلیلی دفاع مقدس« با ویراست جدید 
و 5  جلدی »سیری در جنگ« با ویراست جدید به عالقه مندان 

عرضه می شوند.

بیش از هزار عنوان کتاب در نمایشگاه سی وسوم
انتشارات انقالب اسالمی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای)مد ظله العالی( با بیش از 12۰عنوان 
کتاب از منشورات رهبر معظم انقالب اسالمی در سی وسومین 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حاضر شده است.
در این دوره از نمایشــگاه در بخش ناشــران حوزه دفاع مقدس 
نشان می دهد که بالغ بر 183۴عنوان کتاب به طور مستقیم در 
دسته بندی آثار دفاع مقدس قرار دارند. البته الزم به یادآوری است 
که آثار دیگری هم در این بین هستند که دسته بندی اصلی شان 
مربوط به حوزه های دیگر است اما دسته بندی فرعی آنها مربوط به 
آثار دفاع مقدس است. انتشارات سوره مهر هم با 159اثر در حوزه 
دفاع مقدس در نمایشگاه حضور دارد. از کتاب های جدید این ناشر 
می توان به »مقر گردویی« خاطرات شفاهی رزمنده علی کریمی، 

»میهمانان  ام الرصاص« خاطرات خودنوشــت غواص لشکر31، 
سیدجعفر حســینی ودیق، »من می آیم« خاطرات سیده زهرا 
حمیدی همسر شــهید، مریم طالبی امرایی، خاطرات اسماعیل 
نادری، مهدی علیمرادی و... اشــاره کرد. همچنین کتاب هایی 
ازجمله »بازیدار؛ جنگ به روایت یک شــهروند عراقی« و »مرد 

سایه ها« براساس زندگی سپهبد قاسم سلیمانی اشاره کرد.

نشر شاهد و کتاب های زندگی
انتشارات نشر شــاهد که در نمایشــگاه کتاب در بخش کودک 
و نوجوان)یک غرفــه( و بخش عمومی )شبســتان 2غرفه( در 
نمایشــگاه حاضر است، براســاس اطالعات ســایت نمایشگاه 
مجازی کتاب دارای 7۴اثر در دسته موضوعی دفاع مقدس است. 
»فرشته ها گریه نمی کنند« برداشــتی از زندگی شهیدان ترور، 
ابوالفضل علی آبادیان، »به پاکی شبنم« هاشم ثانی؛ »سکان دار 
مادر« روایتی از زندگی یک شهید دانش آموز، مهری رکاب طالیی 

ازجمله کتاب هایی است که در نمایشگاه عرضه می شوند.

فتحی ها با 66اثر 
انتشــارات روایت فتح در این دوره از نمایشگاه با ۶۶اثر مرتبط با 
حوزه دفاع مقدس حضور پیدا کرده است. »باران تشنه« خاطرات 
آزاده جانباز احمد شیدا، »سرباز شهر ممنوعه« مستندروایی از 
خاطرات ستوان دوم و »حاج قاسم سالم« روایتی از شهیدقاسم 
سلیمانی، »دفترچه نیم سوخته« خاطرات سرباز شهید مرتضی 

قربان زاده و »یادگاران شــهیدناصر کاظمی« 
از عباس رمضانی ازجملــه کتاب های جدید 

روایت فتح هستند. 
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»سرباز« در نمایشگاه کتاب تهران
 بسته محصول فرهنگی »سرباز« منتشر شــد و در نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران در دســترس عموم عالقه مندان قرار 
گرفت. این بسته شامل 2عنوان کتاب، 22قطعه تصویر و یک قطعه 
پوستر است. اولین محصول این بسته، کتاب »یاران سلیمانی« 

است که بیانات رهبر معظم انقالب در جمع خانواده های شهدای 
مدافع حرم را دربرمی گیرد که برخی از این بیانات برای نخستین بار 

منتشر شده است. کتاب مصور »قاف«، دیگر محصول بسته سرباز، 
شامل خاطرات حاج قاسم سلیمانی از جنگ 33روزه لبنان است که در قالب داستان تصویری منتشر شده است. 
2۱قطعه از عکس های شهید حاج قاسم سلیمانی همراه با بیانات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در مورد شهید 

سلیمانی به چاپ رسیده است که 4قطعه از این تصاویر برای نخستین بار منتشر شده است. 
همچنین عکس ویژه ای که به دیدار خانواده حاج قاسم سلیمانی با رهبر معظم انقالب در سال۱3۹3 اختصاص دارد 
همراه با متن سخنرانی معظم  له در این جلسه، برای نخستین بار منتشر شده است. پوستر »یا حسین فرماندهی از 

آن توست« محصول دیگر بسته  سرباز است. 

مکث

انتقاد عضو سابق شورای پروانه نمایش از روند فعالیت 
این شــورا، ترکیب اعضا و در نهایت فیلم هایی که 
موفق به دریافت پروانه شــده اند، یکی از نشانه های 
آشکار چالش های دوران  گذار سینمای ایران است. 
انبوهی فیلم تولید شده در دوران مدیریت سابق در 
صف دریافت پروانه و اکران عمومی هستند. به علت 
بحران ناشی از کرونا، این صف طوالنی تر و فیلم ها هم 
پرتعدادتر از شرایط مشابه به هنگام تغییر دولت ها 
هستند. آنچه مشخص است تالش رئیس سازمان 
سینمایی و همکارانش برای تعیین تکلیف فیلم هایی 
اســت که در فاصله ســال های 98 تا 1۴۰۰ تولید 
شده اند؛ فیلم هایی که پروانه ساخت شان را در زمان 
دولت دوازدهم گرفته اند و حاال باید در دولت سیزدهم 
اکران شوند. شورای پروانه نمایش با الزام کاستن از بار 
این صف طوالنی، فیلم ها را بازبینی می کند و گاهی 
مجوز اکران فیلم هایی را صادر می کند که شاید در 
شرایطی دیگر، خیلی موافق نمایش شان نباشد. این 

را می شــود از صداهای مخالفی که از برخی اعضای 
شورای پروانه نمایش شنیده می شود مشاهده کرد. 
از انتقاد سعید مستغاثی در سال گذشته تا مصاحبه 
اخیر پرویز شیخ طادی با خبرگزاری مهر، یک صدای 
واحد به گوش می رسد؛ » کاش می شد این فیلم ها 

را اکران نکرد!« 
شــیخ طادی که از حضور در شــورای صدور پروانه 
نمایش کناره گیری کــرده و به گفتــه خودش در 
هیچ کدام از جلســات شــورا هم شــرکت نکرده، 
می گوید: فیلم های سینمای ایران با اغماض پروانه 
نمایش گرفته اند. نارضایتی از محصوالت سینمای 
ایران که در یک دسته بندی کلی اغلب یا کمدی های 
تجاری هســتند یا درام های تلخ اجتماعی، موضوع 
تازه ای نیست. این خط تولید سینمای ایران در این 
سال ها بوده که معموال به ابتذال یا سیاه نمایی متهم 
می شده است. سازمان سینمایی با وجود انتقاد هایی 
که به محصوالت ســینمای ایران وارد می داند، باید 
این دوران گذار را پشــت ســر بگذارد و اگر قرار بر 
آرمان گرایی و سختگیری شــورای پروانه نمایش 
باشد، اکران عمومی دچار بحران می شود و فیلم های 

زیادی برای روی پرده رفتن باقی نمی ماند.

البته موضوع از دید شیخ طادی، عضو سابق شورای 
پروانه نمایش، فقط نه عملکرد شورا که ترکیب آن 
اســت؛ »به نظر من شــورای صدور پروانه نمایش، 
آخرین سنگر مخاطب است. ویترین همه جشنواره ها 
و همه ابزارهــای نظارتی در اختیار این شوراســت 
و به همین دلیل معتقدم این شورا نباید در اختیار 

سینماگران باشد. 
متخصصان علوم اجتماعی در این شورا باید حضور 
داشته باشند و به تعبیر دقیق تر نمایندگانی متخصص 
از سوی مردم باید در این شورا باشند؛ از روانشناس تا 
مردم شناس. افرادی که برخاسته از بدنه مردم باشند 
و هیچ مناســباتی با چرخه تولید و توزیع در سینما 
هم نداشته باشند. این افراد باید به صورت مستقیم 
منافع مصرف کننده یا همان مخاطب را مدنظر قرار 
دهند و بدون هیچ مالحظــه ای همه مصلحت های 
او را درنظر بگیرند. این اعتقاد من اســت که شورای 
پروانه نمایش به هیچ عنوان نباید دولتی باشــد. از 
نماینده مجلس تا من کارگردان در این شورا نباید 
حضور داشته باشیم. ما خودمان در بدنه تولید سینما 
حضور داریم، چگونه می توانیم بر محصول خودمان 
نظارت داشته باشــیم؟ این غلط اســت.«  در واقع 

پیشنهاد شیخ طادی خروج سینماگران و نمایندگان 
و وابستگان دولت از شــورای صدور پروانه نمایش 
است. می شود حدس زد که با ترکیب غیرسینمایی، 
غیردولتی شورای پروانه نمایش چه اتفاقی رخ خواهد 
داد؛ با چنین اقدامی احتماال خیلی از فیلم ها موفق 
به دریافت مجوز اکران نخواهند شــد. این خروجی 
دیدگاهی اســت که نگاهی آرمان گرایانه به سینما 
دارد و مصلحت جامعه را ارجــح بر مصلحت اهالی 
سینما می داند. ترکیب پیشنهادی این عضو سابق 
شــورا، چیزی نزدیک به اعضای هیأت منصفه است 
که بدون وابســتگی جناحی و درنظر گرفتن روابط 
و سوابق به شکلی بی واســطه با فیلم ها طرف شود؛ 
»ما باید از دســته بندی های جناحی در این حوزه 
فرار کنیم. قرار نیست محصوالت فرهنگی ما در یک 
دوره چهارساله و توسط یک جناح به گونه ای بررسی 
شود و بعد از ۴ســال که ما رفتیم، یک جناح دیگر 
بیاید و به گونه ای دیگر آثار را بررســی کند. موضوع 
این اســت که »ســلیقه«، »دانش« نیست. سلیقه 
تولیدکنندگان و ذی نفعان، چه چپ باشــند و چه 
راست، نباید مالک باشد. اصاًل فرض کنید ترکیبی از 
سالیق دو جناح در شورا حضور داشته باشند، بازهم 
برآیند نظر آنها به نفع مخاطب نیســت. من با این 
مسئله مشکل دارم. شورای پروانه نمایش باید متعلق 
به نمایندگان مردم باشد؛ متشکل از افرادی که تنها 
نفع و مصلحت جامعه را مدنظر قرار می دهند و نگاه 
به سابقه و پیشکسوتی فالن کارگردان و پیشکسوت 

نمی کنند، گرفتار رفاقت نمی شوند... .« مسئله اصلی 
این طیف از منتقدان ســینمای ایران این است که 
فیلم ها در مرحله تولید به درستی بررسی نمی شوند 
و به قول شــیخ طادی دانش محور نیســتند؛ »این 
شورا قرار است درباره محصولی نظر بدهد که هیچ 
پشتوانه علمی ای ندارد. از آنجا که مشاوره ای صورت 
نمی گیرد، وقتی محصول نهایی به شــورای پروانه 
نمایش می رسد، این شورا گرفتار می شود. اگر قرار 
باشد این شورا کارشناسانه برخورد کند، همه این آثار 
باید رد بشود! نصف بیشتر محصوالت سینمای ما از 
نظر کارشناسی، محصوالتی مردود هستند. کارها را 
از ریشه سامان نداده ایم و نمی خواهیم هم از جایی 
به بعد جلوی آن را بگیریــم. صاحبان منافع، هم در 
شورای پروانه ساخت حضور دارند و هم در شورای 
پروانه نمایش. جایگاه مصرف کننده و حق و حقوق 
آن کجاست؟«  مشکالت ســینمای ایران محصول 
مناسبات تولید و سیاســتگذاری های دولتی است. 
بدون تغییر مناســبات تولید نمی شود سیاست ها 
را یک شبه و با بخشــنامه عوض کرد و انتظار داشت 
ســینما متحول شــود. موضوع کمی پیچیده تر از 
اینهاســت و فعال باید با همین فیلم هــای مردود از 
نگاه عضو سابق شورای پروانه نمایش، ساخت تا این 
دوران گذار سپری شــود و نکته اینجاست که بعد از 

آن هم الزاما این سینما به شکلی 
که مخاطب می پسندد و مدیریت 

می خواهد متحول نخواهد شد.

شهاب مهدوی سینما
روزنامه نگار

فهیمه پناه آذر کتاب
روزنامه نگار

چالش های دوران گذار
عضو سابق شورای پروانه نمایش می گوید: بسیاری از فیلم های سینمای ایران محصوالتی مردود هستند 

 ممیزی
در تلویزیون 

جواب نمی دهد 

درباره  افخمــی  علیرضا 
ممیزی ها   در تلویزیون گفت: 
باید دید این مدیران جوان تا 
چه اندازه توانایی ایجاد تغییر 
در این ممیزی هــا را دارند؛ 
ممیزی هایی کــه به نظرم 
سختگیرانه است و روزبه روز 
بدتر می شود. این کارگردان 
به ایســنا گفت: روزبه روز 
وضعیــت ممیــزی بدتر 
می شود به جای اینکه بهتر 
شود. مسائل جامعه را درنظر 
نمی گیرند و مهم تر از آن این 
است که ممیزی های  کنونی  
تلویزیون به هیچ وجه نتیجه 
قبل را ندارد؛ به دلیل اینکه 
در دنیای امروز، شبکه های 
اجتماعی و ماهواره ها آنقدر 
فراگیر هستند که ممیزی 
در تلویزیون خیلی فایده ای 
ندارد و یک گــروه خاص و 
محدودی را شامل می شود که 
به فضای مجازی و ماهواره ها 
دسترسی ندارند یا خودشان 
مراجعه نمی کنند. این گروه 
هم خیلی محدود هستند 
و تلویزیون نباید براساس 
یک گروه خیلــی محدود 
برنامه ریزی و فعالیت کند. 
باید تالش کند مخاطب خود 
را افزایش دهد و الزمه  این 
افزایش مخاطب تغییرات 
جدی و متناسب با شرایط 
روز جامعه در ممیزی هاست.

نمایشگاه 
»ماه دوم« در 
نگارخانه الله  

آیین گشایش نمایشگاه 
»مــاه دوم« روز جمعــه 
30اردیبهشت ماه۱40۱ از 
ســاعت ۱6 تا ۱۹با حضور 
هنرمندان و عالقه مندان 
به نقاشــی در نگارخانه 
اللــه برگزار می شــود. 
نمایشــگاه،  ایــن  در 
24نقاشی از 24هنرمند 
از نســل های مختلف به 
نمایش درمی آید. تالش 
برای فرارفتن از مرزهای 
نقاشی ســنتی و دست 
یافتن بــه تجربه هایی نو 
در طبع آزمایی روی بوم، 
وجه مشــترک این آثار 
اســت. این نمایشگاه تا 
۱0خرداد از ساعت ۹ تا ۱8 
و پنجشــنبه ها از ساعت 
۹ تا ۱3 به جــز روزهای 
تعطیل دایــر خواهد بود. 
عالقه منــدان می توانند 
بــرای بازدیــد از این 
نمایشگاه به نگارخانه الله، 
واقــع در خیابان فاطمی، 
ضلع شمالی بوستان الله، 
روبه روی پارکینگ طبقاتی 

الله مراجعه کنند.

»جهاد تبیین« 
در نمایشگاه 

کتاب هــای »جهاد تبیین«، 
»تفسیر سوره حمد«، »روش 
تحلیل سیاسی« و »تفسیر 
سوره جمعه« از پرفروش های 
انتشــارات انقالب اسالمی 
وابسته به دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنــه ای )مد ظله العالی( 
در سی وســومین نمایشگاه 
تهران  کتــاب  بین المللی 

هستند.
به گزارش همشهری »جهاد 
تبیین« موضوعی اســت که 
در بیانات حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای بارهــا مورد تأکید 
و اشــاره قرار گرفته و رهبر 
انقالب اسالمی ابعاد مختلف 
آن را توصیف کرده اند. ایشان 
»جهاد تبیین« را یک فریضه 
قطعی و فــوری می دانند و 
در این عرصه، هر کســی که 
می تواند باید اقــدام کند و 
سکوت در برابر تحریفات جایز 
نیست.  کتاب تفسیر سوره 
حمد، متن ویراسته جلسات 
تفسیر این ســوره است که 
توســط مقام معظم رهبری 
طی سال های ۱36۹ و ۱3۷0 
در حسینیه امام خمینی)ره( 
با حضور دانشجویان برگزار 
شده است. کتاب روش تحلیل 
سیاســی، مجموعه بیانات 
رهبری دربــاره مهارت ها و 

فنون تحلیل سیاسی است.
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عارضه شیمیایی را به یادگار از دوران جنگ داشت. 
با اینکه درد جانکاه اذیتش می کــرد ولی نه به زبان 
می آورد و نه در چهره نشان می داد. دوست شده بود 
انگار با اثرات گازهای شیمیایی که در تاروپود جسمش 
جا خوش کرده بود. با توجه به بیماری  اش، همیشه 
خود را مهیای خدمت می دید. بیشــتر وقتش را در 
جزیره فارور می گذراند. هر از چند گاهی هم به خانه 
می آمد و سری به همسر و بچه ها می زد. البته این کمی 
رفت وآمدش مختص فعالیت او در خلیج فارس نبود. 
پیش از آن در زمان جنگ هم همسرش دیر به دیر او 
را می دید. همیشــه یا در ماموریت بود یا در جبهه ها 
مشغول انجام عملیات. برادر کوچک ترش تیمور در 
سن ۱۵سالگی و در عملیات فتح المبین شهید شد. 
مدتی بعد هم مادرش در ســفر حج با قتل عامی که 
سعودی ها کردند به درجه رفیع شــهادت رسید. از 
این رو تکیه گاه پدر و حامی خواهر و برادرهای دیگرش 
به شــمار می آمد. پدر و مادر محمد کارمند وزارت 
بهداری بودند. پدرشان بیشــتر از هر چیز به روزی 
حالل اهمیت می داد. مادرشان هم عاشق محمد بود. 
وقتی راه می رفت کلی قربان و تصدق محمد می رفت و 
می گفت: »محمد راه برود و من قد و باالیش را ببینم«.

مؤسس مرکز آموزش هوابرد سپاه
از دیگر فعالیت های این دالور، راه اندازی مرکز آموزش 
هوابرد سپاه است. او به دلیل تسلطش در غواصی، پرش 
هوایی و هلی برن، دوست داشت وارد نیروی دریایی 
سپاه شود و فنون تکاوری را هم در آنجا آموزش دهد. 
با این حال می گفت: »من دریایی کار نکردم و دوست 
دارم که فنون دریایی را بیاموزم!« این اتفاق در سال 
۱۳۷۰ رخ داد و او توانست یگان ویژه تکاوری نیروی 
دریایی سپاه را ایجاد کند. فرماندهی یگان را هم خود 
برعهده گرفت. او برای انجام ماموریتی که برعهده  اش 
گذاشته شده بود، جزیره فارو را انتخاب کرد؛ جزیره  ای 
دورافتاده و بی امکانات. به جز ســاختمان فرســوده 
پاســگاه حفاظتی، تنها چیزی که در آنجا به چشم 
می خورد چند ساختمان متروکه بود که سال ها به حال 
خود رها شده بودند. او قبل از اینکه نیروهایش را اعزام 
کند خود رفت و شرایط را بررسی کرد، بعد هم فضای 
آنجا را مهیاي زندگی برای نیروهایش کرد. سردار در 
جایی قبول مسئولیت کرد که آب آشامیدنی کافی و 

بهداشتی نداشت و از جزیره های اطراف آن هم با لنج 
آب می آوردند. با این وصف او ماند و یگان را سروسامان 
داد. نامش را اباعبداهلل الحسین)ع( گذاشت. می گفت: 
»من هم دوست دارم به عشق اباعبداهلل الحسین)ع( 
که در یک بیابــان مبارزه کرد در ایــن بیابان حضور 
داشته باشم و مبارزه کنم«. سردار ناظری، دریاداری 
بود که هیچ وقت نگذاشــت دشــمنی به حریم آبی 
ایران نزدیک شــود. توقیف کشــتی های آمریکایی 
در خلیج فــارس، ماموریت تامین ســکوهای نفتی، 
بازپس گیری کشتی های ایرانی از دزدان دریایی و... 
ازجمله خدماتی است که این سردار رشید انجام داده 
است. او هنگام دستگیری ناو آمریکایی با صدای بلند 
فریاد زد: » خیال کرده  اید ناو مســافربری ما را زدید 
می توانید هر غلطی بکنید و ما هــم کاری به کارتان 
نداریم. ما پای هر متجاوزگری را به آب و خاک ایران 

قطع می کنیم«.

با افراد سست ایمان صمیمی  می شد
محمد برخالف چهره جدی و هیبتی که داشت خیلی 
خوشرو و بذله گو بود. سر به سر همه می گذاشت. با 
ورودش به هر جمعی دنیایی شادی با خود می آورد. 
همین عاملی شده بود تا از کوچک و بزرگ دوستش 
داشــته باشــند. حتی کودکان و نوجوانان همسایه 
ســعی می کردند مثل او راه بروند یا شــبیه او حرف 
بزنند. جایگاه خاصی داشت در دل همه. محمد مرام 
عجیبی داشــت. داش مشــتی و لوطی بود. با اینکه 
خودش اعتقاد مذهبی باالیی داشت اما سعی می کرد 
با کسانی که ظاهر مذهبی ندارند خوب برخورد کند. 
حتی گاهی با افراد سست ایمان صمیمی تر بود. پای 
درددلشان می نشست و سعی می کرد با امر به معروف 
از دغدغه هایشان باخبر شود و علت بیراهه رفتن شان 
را متوجه شــود. بعد کمک شــان می کرد. در قالب 
شوخی و خاطره ارشاد می کرد. آنها هم کم کم جذب 
محمد می شدند و کمی بعد می دیدی که پایشان به 
مسجد و هیئت باز شده است. محمدحسین مرادی 
دوســت و همبازی دوران کودکی اوست. خاطرات 
زیادی از ســردار دارد؛ »محمد پــای ثابت هیئت 
سیدالشهدا)ع( بود. دهه محرم هر طور شده خودش 
را از جزیره به هیئت می رساند. میاندار بود وقتی وسط 
دسته می ایستاد و فریاد یا حسین)ع( سرمی داد زن 
و مرد گریه می کردند. رفتار خالصانه او پای خیلی از 
جوان های محل را به هیئت باز کرده بود. او حتی به 
جشن عروسی تک تک آنها می رفت؛ بی ریا و بی تکلف. 
با همان لباس رزمی و جلیقه نظامی  اش وارد مجلس 

می شد و دنیایی شور و شادی با خودش می آورد.«

از تیم بنفیکا تا بازی در جام جهانی
محمد برای اینکه جوان های محله مسیر اشتباهی 
نروند تیم فوتبالی ایجاد کرده بود. البته خودش هم 
عالقه زیادی به بازی فوتبال داشت. بچه ها را دور هم 
جمع می کرد و با هم بازی می کردند. اسم تیم را بنفیکا 
گذاشته بود. مرادی نه معنی اسم بنفیکا را می داند و 
نه دلیل اینکه چرا محمد این نام را انتخاب کرده است. 
خودش می گوید: »محمد در تیم های شاهین، رامین، 

دریاداری که آمریکا را به زانو درآورد
در ششمین سالگرد شهادت مرد شماره یک خلیج فارس، سردار محمد ناظری یادی از رشادت هایش کردیم

سردار ناظری در قاب سینما 
  سردار حاج محمد ناظری از فرماندهان دوران دفاع مقدس و جزو 
زبده ترین نیروهای سپاه پاسداران بود که در فیلم »موج مرده« 
ابراهیم حاتمی کیا سابقه بازی داشت اما داســتان آشنایی او با 
کارگردان مشهور به دیدار سردار با پرویز پرستویی برمی گردد. از 
قضا پرستویی از شهید ناظری می خواهد که  در فیلم »موج مرده« 
بازی کند و سردار هم شــرط می گذارد که درصورتی که نقش 
خودش را بازی کند. پرســتویی موضوع را با حاتمی کیا در میان 
گذاشته و او هم استقبال می کند. پرویز پرستویی درباره شهید 
ناظری می گوید: »قبل از اعالم رسانه از طریق ابراهیم حاتمی کیا 
باخبر شدم سردار حاج محمد ناظری، فرمانده یگان نیروی ویژه 
نیروی دریایی بر اثر ایست قلبی درگذشت. ایشان در فیلم موج 
مرده ضمن بازی، استاد قایقرانی، غواصی، و پاراگرایدر بنده بودند. 
از همان موقع افتخار دوستی با زنده یاد را داشتم و نه تنها استاد 
خوب بلکه انسانی شریف، معتقد و بی ریا بودند و در این مدت بسیار 

از ایشان آموختم«.

داور مسابقه تلویزیونی 
اغلب مردم سردار ناظری را با برنامه تلویزیونی »فرمانده« به خاطر 
دارند. ایده این برنامه تلویزیونی در سال ۱۳9۰و توسط خانه مستند 
انقالب اسالمی سازمان هنری رسانه ای اوج شکل گرفت. نخستین 
سری آن در سال۱۳9۳در شبکه افق پخش شد. در واقع مسابقه ای 
بود که اجازه می داد تا کاله سبزهای تکاور مهارت خود را بسنجند و 
درصورت پیروزی در مسابقه امکان ورود به نیروهای ویژه دریایی را 
دریافت کنند. در این مسابقه مستند، یک فرمانده نظامی با کمک 
دستیارانش مراحل مختلفی را برای رقابت شرکت کنندگان تعریف 
می کردند و پس از آموزش های اولیه مسابقه آغاز می شد و فرمانده 
و دســتیارانش بر عملکرد شــرکت کنندگان نظارت می کردند. 
داور این مسابقه شهید محمد ناظری بود که با توجه به استعداد 
شرکت کنندگان آنها را انتخاب یا از ادامه مسابقه حذف می کرد. 
سردار محمد ناظری در سری دوم و سوم این مجموعه به عنوان 
فرمانده حضور داشــت که یک روز قبل از پخش آخرین قسمت 

سری سوم این مجموعه برای همیشه از میان ما پرکشید.

ناگفته های سردار سلیمانی درباره شهید ناظری
جهادی را به یاد نداریم که او در آن 

شریک نبوده باشد
سرلشکر قاسم سلیمانی یک روز بعد از شهادت سردار ناظری در 
منزل او حاضر شده و صحبت هایی درباره شخصیت این فرمانده 
دلیر ایراد می کنند که مرور آنها خالی از لطف نیست. او اینچنین از 
سردار ناظری گفته بود: »بزرگ ترین ویژگی شهید ناظری این بود 
که در این سال ها، از ابتدای انقالب تاکنون هیچ تغییری در ایشان 
ایجاد نشد. همیشه پرکار و در صحنه و هر جای انقالب که نیاز بود 
مسئولیت سخت ترین کارها را به عهده می گرفتند. با وجود جایگاه 
و سن شان همچنان در صحنه بوده و تا اخرین لحظات عمر مشغول 
به خدمت بودند. ما جهاد مهمی را به یاد نداریم که شهید ناظری در 
آن شریک نبوده باشند و بنده از سال۵8 که نیروی آموزشی ایشان 

بودم، تا کنون تغییر یا خستگی در ایشان ندیدم.«

نظر سردار ناظری 
درباره جوان های امروزی

ســردار ناظری پیش از شهادت شــان گفت وگویی پیرامون 
شهادت شاگردشــان شهید امیر سیاوشــی، با روزنامه جوان 
داشت و به نکات جالبی درباره جوانان امروزی اشاره کردند که 
در ادامه بخشی از آن را با هم مرور می کنیم. او در پاسخ به سؤال 
خبرنگار که می پرسد: »شما فرمانده هستید و با نیروهایی مثل 
شهید سیاوشی کار می کنید. به نظرتان وجود افرادی مثل ایشان 
در بدنه نیروی دریایی به خصوص با شرایط امروز منطقه چقدر 
به بنیه نظامی نیروی دریایی کمک می کند؟« گفته بود: »شاید 
بعضی ها صحبت کنند و بگویند این جوان ها مثل جوان های 
نسل قدیم نیستند ولی به نظر من هر گلی یک بویی دارد. آن 
زمان جوان های نسل قدیم در دفاع مقدس امتحان پس دادند 
و االن جوانان نسل امروز به این خوبی امتحان پس می دهند. 
شما نگاه کنید از سالیان قبل ما ۳مورد برخورد با آمریکایی ها 
داشته ایم که منجر به دستگیری شــان شده است. یک بارش 
اعالم نشــده و 2بار دیگرش اعالم شده است. آن یک باری که 
اعالم نشــده بچه های اروند پایگاه منطقه سوم نیروی دریایی 
سپاه حضور داشتند. انگلیســی ها و سایر کشورهایی که جزو 
نیروهای ائتالف هستند و نیروی ویژه دریایی و تفنگدار دریایی 
در منطقه دارند، همه ضرب شست سپاه را نوش جان کرده اند. 

تمام این کارها را همین جوانان عزیزمان انجام داده اند.«

معرفی آثار شایسته تقدیر 
درباره سردار سلیمانی 

 بنیاد مکتب حاج قاســم، همزمان با آغاز نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، ۱۴ اثر شایسته تقدیر درباره 
شهید سلیمانی را معرفی خواهد کرد. کتاب ها از میان 
نزدیک به ۵۰۰ عنوان اثر منتشر شده درباره سردار 
حاج قاسم سلیمانی ارزیابی و انتخاب شده اند. یکی از 
این کتاب ها، »حاج قاسمی که من می شناسم: روایت 
رفاقت چهل ساله« نام دارد. راوی کتاب، حجت االسالم 
شیرازی از سال های آشنایی با سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی در مقاطع مختلف دفاع مقدس و نیروی قدس 
سپاه خاطراتی مطرح کرده است که بیانگر شخصیت و 

نگرش حاج قاسم سلیمانی است. 

دیدار جانشین سپاه 
با مادر ژاپنی یک شهید

 ســردار علی فدوی، جانشــین فرمانده کل سپاه 
پاسداران و اصحاب کریمی، مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در منزل شهید 
محمد بابایی با کونیکو یامامورا، مادر شــهید دیدار 
و گفت وگو کردنــد. محمد بابایی در بیســت و نهم 
بهمن ماه ســال ۱۳۴2 در تهران متولد شد. پدرش 
اسداهلل و مادرش کونیکو یامامورا نام داشت. این شهید 
دانشجوی کارشناسی در رشته ریاضی بود و به عنوان 
بســیجی در جبهه حضور یافت و در بیســت و دوم 
فروردین ماه ســال ۱۳۶2 در کرمانشاه بر اثر اصابت 

ترکش به شهادت رسید.

فراخوان جشنواره 
کتاب ایثار و شهادت منتشر شد

فراخوان جشنواره کتاب ایثار و شهادت با عنوان »شکوه ایثار« با 
شعار »ترویج فرهنگ ایثار و شهادت« از سوی معاونت فرهنگی 
و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن منتشر شد. 
این جشنواره اهدافی چون »بررسی علمی پژوهشی محتوای 
کتاب های حوزه ایثار و شهادت«، »حمایت از آثار فاخر و کیفی 
ناشران و نویسندگان حوزه ایثار و شهادت«، »انگیزه دهی به 
نویسندگان نوقلم برای تولید محتوا در این حوزه« و »تدوین 
نقشه راه و سند راهبردی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی« را پی می گیرد. 
در جشنواره کتاب ایثار و شهادت، کتاب های چاپ نخست منتشر 
شده در سال های ۱۳98 تا ۱۳99 در 2گروه »کودک و نوجوان« 
و »بزرگسال« در ۳بخش »ادبیات و هنر«، »مستندنگاری« و 
»نقد و پژوهش« مورد ارزیابی داوران قرار خواهد گرفت. تمامی 
ناشران و نویسندگان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ فرصت دارند 
پس از نام نویسی الکترونیکی در سایت نوید شاهد گیالن، آثار 
خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.  همچنین امکان 
مکاتبه با دبیرخانه از طریق پست الکترونیکی جشنواره »شکوه 
ایثار« به نشانی navideshshedgilan 1395@gmail.com  آماده 

پاسخگویی به پرسش های بیشتر درباره فراخوان هستند.

ذائقه شناسی مخاطب برای 
تولیدات ادبی دفاع مقدس

سردار بایرامی، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس 
با تأکید براینکه ذائقه شناســی براســاس مخاطب نســل 
امروز و نوجوانــان دهه 9۰ نیازمند تخصص و مهم اســت، 
گفت: تولیــدات ادبی کــودک دفاع مقدس که براســاس 
ذائقه شناســی مخاطب شکل گرفته شده باشــد در تولید 
انیمیشن، موشن گرافیک، تولید مستند و حتی فیلم کوتاه 
می تواند مورد اســتفاده قرار گیرد. بایرامی افزود: امسال در 
قالب 2نشر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و 
صریر در۳غرفه در نمایشگاه کتاب تهران سعی کرده ایم به 
یک چیدمان خوب یک شــخصیت خوب برای کتاب های 
دفاع مقدس قائل باشــیم؛ چراکه معتقدیم ظاهر غرفه نیز 
در جلوه گری به مردم مؤثر اســت و قصد داریم زیبایی های 
دفاع مقدس را در این جلوه گری ها نشان دهیم. وی با تأکید 
بر اینکه تولیــد کتاب کودک و نوجــوان دارای هزینه های 
سنگینی است، افزود: دفاتر اســتانی بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس ساالنه چند کتاب کودک و نوجوان 
باکیفیت با اســتفاده از ســوژه های خوب تولید می کنند و 
تأکید شده است هر آموزه دفاع مقدس و جریان مقاومت را با 
شکیل ترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کنند؛ موفقیت 
در این مسیر سختی هایی دارد که با استفاده از روانشناسان 
و جامعه شناسان سعی کرده ایم محصوالت خوب و به روزی 
را تولید کنیم. بایرامی خاطرنشان کرد: سال۱۴۰۰ حدود 
۱۷۰ عنوان کتاب کودک و نوجــوان تولید کرده ایم که در 
نوع خودش خوب بود، اما زمانی ایــن را مطلوب می دانیم 
که به لحاظ کمی ساالنه هزار عنوان کتاب به چاپ برسانیم 
و پایبند به این حرف هستیم به شرط اینکه سوژه های خوب 

را دنبال کنیم.

خبر

خبر

خبر

معرفی فیلم

معرفی فیلم

یاد

یاد

با آن همه هیبت و جذبــه اش چه دلی می برد از 
خلیج فارس؛ عروس همیشه زیبای ایران زمین. 
سردار شــهید محمد ناظری؛ مردی که ایران تا 
پابرجاست به وجودش افتخار می کند. دالوری که پاسدار حریم آبی ایران بود و برای حفظ آن از جان مایه 
گذاشت. حماسه آفرینی های او اگر بازگو شــود کتاب قطوری می خواهد. دریادار روزهای دفاع مقدس 
پا به پای دیگر فرماندهان جنگ در عملیات ها حضور داشت و عالوه بر طراحی جنگ، تاکتیک های نظامی 
و تکاوری هم آموزش می داد. سرداران سلیمانی، باقری، قاآنی و متوسلیان و شهید کاوه و ده ها فرمانده 
زبده دیگر شاگردانی هستند که ناظری مربی شان بوده است. سردار شهید، کارنامه درخشانی دارد. او بعد 
از جنگ به دلیل برقراری امنیت بیشتر در مرزهای آبی، یگان ویژه نیروی دریایی سپاه را ایجاد کرد. حضور 
پررنگش در خلیج فارس و جسارتی که برای دفاع از آب های نیلگون آن به خرج داد، باعث شد نیروی دریایی 
آمریکا عجز و خواری را تجربه کند. شهید ناظری تا آخرین لحظه عمر خادم وطن بود و سرانجام در بامداد 
۲۲ اردیبهشت در بندرلنگه بر اثر عارضه شیمیایی به سوی خدا پرواز کرد. به مناسبت ششمین سالگرد 

شهادتش همراه با خانواده و همکارانش خاطراتی از او را مرور می کنیم.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

ســردار محمد ناظری در یکی از محله های قدیم 
تهران به دنیا آمد؛ محله امامزاده حســن)ع(. بچه 
اول خانواده بود. قبل از پیروزی انقالب اسالمی به 
نیروهای کماندوی تیپ نوهد )نیروهای ویژه هوابرد 
ارتش( پیوست و در پادگان »باغ شاه« دوره نظامی 
را آموزش دید. در بحبوحه انقالب بارها در تظاهرات 
حضور داشته و گاهي در پخش اعالمیه هم شرکت 
می کرد. از این رو تحت نظر ساواک بود و حتی یک بار 
هم نیروهای گاردی به خانه شان آمده و همه جا را 
زیر و رو کردند شاید ردی از خرابکاری شهید محمد 
پیدا کنند. اما از آنجا که خداوند یار او بود، تیرشان به 
سنگ خورد و سرشکسته بازگشتند. بعد از پیروزی 
انقالب وارد کمیته انقالب اسالمی شد. از آنجا که 
اعتبار خاصی در محله داشت، شب ها همراه با دیگر 
بچه های کمیته در کوچه و خیابان گشــت زده و 
حواسش همه جوره جمع بود که مبادا اخاللگری 
نظم شــهر را برهم زند. با شکل گیری نیروی سپاه 
به این نهاد پیوســت و به دلیل توانمندی اي که در 
فعالیت های نظامی و تکاوری داشت از سوی سردار 
طوسی، یکی از نیروهای زبده شهید دکتر مصطفی 
چمران برای آموزش های بیشــتر انتخاب و بعد از 
گذران دوره های تکاوری خود به عنوان مربی سپاه 
برگزیده شــد. در ابتدا به نیروهای نظامی آموزش 
می داد اما با شروع جنگ های نامنظم همه توانش 
را به کار گرفت تا آموخته هــای خود را به نیروهای 
مردمی یاد دهد. سرداران سلیمانی، باقری، قاآنی، 
شهید کاوه و جاویداالثر متوسلیان ازجمله شاگردان 
ســردار بودند. آخرین شان هم شهید سیاوشی بود 
که در شهر حلب سوریه به شــهادت رسید. البته 
آموزش های ســردار مختص نظامیان ایران نبود و 
در حزب اهلل لبنان هم نیروهای زبده ای تربیت کرده 
بود. مصداق بارز این گفته شهید مغنیه و سیدحسن 
نصراهلل است. او با توجه به مهارتی که در فعالیت های 
چریکی داشــت در اکثر عملیات های دفاع مقدس 
شرکت کرد. یکی از عملیات هایی که حماسه آفرید، 
عملیات فتح بود که نیروهــای رزمنده تا کرکوک 
پیشروی کردند و توانستند پاالیشگاه آنجا را تخریب 
کنند. سردار مثل همیشه با جسارت و شجاعت به دل 
دشمن زد و برای شکست بعثی ها مردانه مبارزه کرد.

عارضه شیمیایی؛ یادگار عملیات ها

ایران ما و جوانان پرسپولیس بازی می کرد. حتی در 
مســابقات جام جهانی جوانان در شهر نیس فرانسه 
هم بازی کرده بود«. مهــارت محمد فقط در فوتبال 
نبود، مهارت زیادی در اجرای نمایش داشت. بیشتر 
دوستانش را به بازی تئاتر تشویق می کرد. یکی شان 
بیوک میرزایی هنرمند کشــورمان اســت. مرادی 
می گوید: »بیوک میرزایی از همسایه های قدیمی مان 
بود. بچه یک محل بودیم. در خاطره  ای تعریف کرد 
یکی از مشوق های او برای ورود به عرصه هنر محمد 

خودمان بوده است«.

مهربان با همه، حتی با آهوهاي جزیره
شهید ناظری بیشــتر از اینکه به فکر خود باشد به 
رفاه دیگران فکر می کرد. همیشه خود را خادم مردم 
می دانست. همه ســعی اش را هم به کار می گرفت تا 
بتواند گره  ای از کار دوست و آشنا باز کند. برای همین 
اوایل انقالب دوســتانش را جمع کرد و پیشنهاد داد 
که می خواهد گروه جهادی راه انــدازی کند. این را 
هم گفت که هر کس پایه است بســم اهلل. مرادی به 
آن روزها برمی گردد: »محمد تازه ســرکار رفته بود 
و شاید درآمد چشمگیری هم نداشــت. با این حال 
هرماه هزینه  ای را برای تهیه مایحتاج نیازمندان کنار 
می گذاشت. کسانی هم که عضو گروه بودند همین 
کار را می کردند. با پول جمع شــده لوازم مورد نیاز 
خانواده های بی بضاعــت را می خریــد و پنهانی به 
دستشان می رساند. جالب اینکه این گروه همچنان 
به اسم گروه جهادی شــهید محمد ناظری فعالیت 
می کند.« البته عطوفت و مهربانی او خاص انسان ها 
نمی شــد و حتی حیوانات هم از محبــت او بی بهره 
نمی ماندند. مرادی به لوله کشــی آب شیرین برای 
آهوها در جزیره فارور اشاره می کند: »شهید ناظری با 
ورودش به جزیره فارور متوجه آهوها در آنجا می شود 
که چطور بدون آب و غذا مانده اند سریع دست به کار 
می شــود. با هزینه خودش برای آنها غذا تهیه کرده 
و آب شــیرین مهیا می کند. بعد هم دستور می دهد 

هیچ کدام از نیروها و سربازان حق شکار آهو ندارند.«

سردار سفره دار
از دیگر خصلت های شهید ناظری که در هر محفلی 
نقل کالم دوستان و آشنایان اســت، سفره دار بودن 
اوست. کسانی که با او صمیمی بودند تعریف می کنند 
که هیچ وقت خانه  اش خالــی از مهمان نبود. مرادی 
می گوید: »برای حاجی، ســربازانش یعنی فرزندان 
او. صدها پســر داشــت. هر بار به خانه او رفتم چند 
تن از سربازانش مهمان او بودند. اصال به این موضوع 
اهمیت نمی داد که فرمانده است. یادم می آید یک بار 
پدر و مادر سربازی می آید و چون جایی برای اسکان 
پیدا نمی کنند درخواست می کنند شب را در پادگان 
بخوابند اما سردار آنها را به خانه شان می برد و پذیرایی 
می کند.« البته همسرشان هم بانوی همراهی بود و 
الحق برای سربازان مادری می کرد. یک بار نشد بگوید 
که از مهمان داری خسته شده است. سردار سلیمانی 
در خاطراتش بارها گفته بود: »هر بار از کرمان به تهران 

می آمدم خانه شهید ناظری بودم.«

پسر شهید ناظری:
سربازها؛ همه پسران پدرم

دانیال، تنها پسر شهید ناظری است و هم اکنون آموزش غواصان را برعهده دارد. او از آخرین 
روزهای زندگی پدر می گوید که ســال های آخر چقدر از عوارض شیمیایی رنج می برده و از 
سال ۱۳۹۱ بیماری  اش رو به وخامت گذاشته است. او که ارتباط صمیمانه ای با پدرش داشته 
خاطرات زیادی هم از سردار دارد: »گاهي با پدرم در جزیره فارور بودم. همیشه می گفت من 
مردن روی تخت بیمارستان را دوست ندارم. برای همین وقتی از بیمارستان مرخص می شد ابراز 
خوشحالی می کرد. برای پدرم سربازها یعنی فرزندان او. پسرانش بودند. قبل از هر ماموریتی 
برای بررسی منطقه به تنهایی به آنجا می رفت و مطابق با شرایط آنجا برنامه ریزی می کرد«. 
دانیال بامداد روز ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ را هیچ وقت فراموش نمی کند. خودش می گوید: 
»یکی از نیروها زنگ زد و خواست که خودم را سریع به بندر لنگه برسانم. در راه فرودگاه بودم 
که پیامکی دریافت کردم با این مضمون » انا هلل و انا الیه راجعون؛ دانیال جان تسلیت می گویم« 

فهمیدم حاجی آسمانی شده است«.

مکث

فرمانده نیروی دریایی سپاه:
نبرد با دزدان دریایی خلیج عدن

سردار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره شهید ناظری که تا آخرین لحظه 
عمرش در کسوت جهاد و شهادت و تربیت رزمندگان در مسیر با شرافت پاسداری، خدمات 
مؤثری ایفا کرده می گوید: »شــهید ناظری برای تقویت نیروی دریایی سپاه سعی می کرد 
سربازانش را تکاور تربیت کند تا در هر شرایطی بتوانند از مرزهای آبی کشور دفاع کنند. وقتی 
دزدان دریایی، کشتی های مان را در سومالی و خلیج عدن گرفتار کردند، شهید ناظری ماموریت 
آزادسازی آن را برعهده گرفت. نیروهای آماده به خدمت همراه با سردار مهیای سفری ۱۲۰ روزه 
شدند. سردار با همه وجود اقتدار ایرانی را به رخ کشید و از این ماموریت سربلند بیرون آمد. 
او همچنین حضور پررنگی در خلیج فارس داشت او کاری کرد که آمریکایی ها به گریه افتادند. 
و گاهي پیش می آمد ماه ها به خانواده  اش سر نمی زد. خودش در جزیره بود و خانواده در شهر 
بندرعباس. با اینکه از نظر زمانی فاصله زیادی نداشتند و به راحتی می توانست به دیدار آنها 

برود ولی محل خدمتش را به سختی ترک می کرد«.

مکث

دختر شهید ناظری:
پدر و حاج قاسم مثل ۲ برادر بودند

با گذشت ۶ سال از شهادت شهید ناظری، سمیه دختر ســردار هنوز نبود پدر را غمی 
بزرگ می داند و می گوید: »پدر اهمیت زیادی به کارش می داد اما برای خانواده هم کم 
نمی گذاشت. یک بار جلسه  ای باید حضور پیدا می کرد. من هم همراه او بودم. از قضا آن روز 
خیلی سرحال نبودم. پدر تصور کرد از موضوعی ناراحتم. به جلسه نرفت و تلفن همراهش 
را هم خاموش کرد. گفت امروز پدر و دختری برویم بیرون. چند ساعتی با هم بودیم. وقتی 
به محل کارش برگشت همه گفتند این همه تلفن کردیم امروز جلسه بود. گفت دخترم 
۸ ماه است که من را ندیده و این وقت را به او بدهکار هستم. باید صبر می کردید«. او از 
صمیمیت پدرش با شهید سلیمانی می گوید و اینکه این دو سردار همیشه با هم بودند 
و برای عملیات ها دوشادوش هم می جنگیدند؛ »پدر و حاج قاسم مثل ۲ برادر بودند؛ ۲ 
رفیق. کسانی که پدرم را می شناختند می دانستند که هر جا سردار سلیمانی هست، 

سردار ناظری هم هست«.

مکث

دوست و همرزم شهید:
فرمانده  ای که جویای حال همه بود

علی اکبر قبادی، دوست و همرزم شهید درباره او می گوید: »من و محمد از سال ۱۳۵۸ 
قبل از اینکه ایشان متاهل شود با هم دوست بودیم و بعد از تاهل ارتباط خانوادگی پیدا 
کردیم. او یک شخصیت خاصی داشت. هر جوانی در هر صنف و شکل و هویتی می توانست 
جذبش شود. جاذبه اش طوری بود که بسیاری از رفتارهای او از راه رفتن گرفته تا حرف زدن 
و منش بزرگوارانه  اش تقلید می کردند. از کســبه تا همسایه و دوست و غریبه جذبش 
می شدند. یک بار هنگام رد شــدن از خیابان متوجه تجمع مردم جلوی مغازه سلمانی 
شدم. فکر کردم اتفاقی رخ داده است. جلو رفتم و داخل مغازه را نگاه کردم محمد را دیدم 
که در حال آرایش سر و مو است و مردم دارند تماشایش می کنند. او خیلی بی ریا بود و از 
تجمالت و فخر فروشی خوش اش نمی آمد. برای همین اغلب برای اصالح مو به سلمانی 
محله قدیمی  اش می آمد. با این کار هم به همسایه ها سری می زد و هم از احوال کسبه 

خبر می گرفت«.

مکث
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تاریخ ادبیات

تاریخ جهان

تاریخ جهان

هواردز اند 
ادوارد مورگان فاستر که در مقام 
منتقد اجتماعی در بســیاری از 
آثارش بــه اختــاف طبقاتی، 
ریاکاری، امپریالیســم تاریخی 
بریتانیــا و مســائل جنســیتی 
پرداخته است، آثاری نیز درباره 

داستان نویسی و نقد ادبی دارد.
»هواردز اِند« نام دگرشده خانه ای 

اســت که در عالم واقع نیــز وجود دارد؛ تصویــر زنده ای از 
زندگانی آغاز قرن بیســتم در انگلســتان. فاستر 10سال از 
کودکی تا نوجوانی در این خانه زیست و با رمانش این خانه 
را به یکی از مشهورترین خانه های تاریخ ادبیات تبدیل کرد؛ 
خانه ای که اختاف بر ســر به ارث بردن آن تاشی نمادین 

است برای به تصویر کشیدن آینده یک کشور.
این خانه ، زمانی به خانواده هواردز تعلق داشــته. End هم 
در زبان انگلیســی به معنای فرجام و هدف است و هم مکان 
را به ذهن می آورد. فورستر با نام این خانه، بازی کرده است. 
هم نام خانه مطرح اســت و هم تباهی خانــواده هواردز که 
دهقانانی خرده مالک بوده  و در ســال های نخســتین قرن 
بیستم کم کم ریشه کن شــده بودند. فورستر از 4سالگی تا 
14سالگی  )1۸۸۳–1۸۹۳( در این خانه که در هرتفوردشر 
واقع است، زندگی کرد. او در کتاب ماریان ثورنتون نیز از این 

خانه یاد کرده است.
مهارت بی نظیر فاســتر در کمدی و طنــز در »هواردز اند« 
به روشنی مشهود اســت و نیز قدرت بی پیرایه سبک او که 
گهگاه به مرز شعر می رسد. بسیاری از منتقدان ادبی این اثر 

را شاهکار فاستر می دانند.
نشر نو این اثر را با ترجمه، زنده یاد احمد میرعایی، به بهای 

160هزار تومان، منتشر کرده است.

زندگی روزمره در امپراتوری مغول
»زندگــی روزمــره در امپراتوری 
مغول« اثر »جورج لین« را سعید 
درودی به فارســی برگردانده و از 

سوی نشر نگاه منتشر شده است.
همواره از مغول ها با بدنامی، دوری 
از تمدن و وحشــی گری نام برده 
و یاد کرده اند. اقوام و مللی که در 
کشورگشــایی های چنگیزخان 
تار و مــار شــدند، تا توانســته اند 

مغول ها را بدترین نوع بشــر تصویر کرده انــد، آن هم بدون 
درنظر گرفتن این نکتــه که مگر بســیاری از اقوام فاتح در 
سراســر تاریخ، رفتاری جز این داشــته اند؟ غیراز این است 
که بسیاری از کشورگشــایان تاریخ از آن روی این همه بد 
نشنیده اند که نتوانسته اند تمام آسیا تا قلب اروپا را به چنگ 
آورند؟ البته کمتر کسی هم در ماجرای آغاز حمله چنگیزخان 
و سپاهیانش، نقش پررنگ حاکم سلطان محمد خوارزمشاه 
را در شهر اترار تذکر می دهد که با کشتن فرستادگان چنگیز، 
دست روی نقطه حســاس انتقام جویی مغول ها گذاشت و 
آنها را به شــور و عصبیتی کم نظیر در تاریخ رساند تا به آنجا 
که شمشــیرها و کمان های مغول ها تا به قلب اروپا نرسیده 
بود، پایین نیامده و غاف نشــد. این کتاب، پژوهشــی نو از 
منظر تاریخی، مردم نگاری و قوم شناســی است که به ابعاد 
گوناگونی از مغول هــا در عهد به قدرت رســیدن چنگیز و 
فرزندانش می پــردازد. کتاب عاوه بر پرداختــن به تاریخ 
مغول ها اطاعاتــی جامع و کامل و درعین حــال تحلیل از 
سبک زندگی، جنگاوری، شیوه های حکومت داری و قوانین، 
دین و آداب و رســوم و مناسک، مســائل مربوط به زنان و 
فرزندان و خانواده مغول ها به خواننده  ارائه می دهد. این اثر 

520صفحه ای به بهای 155هزار تومان منتشر شده است.

یونانیان
کتاب »یونانیــان« اثر 
»هامفری دیوی کیتو« را 
سیامک عاقلی به فارسی 
برگردانده و از سوی نشر 
ماهی منتشر شده است. 
این اثــر، کتابی مختصر 
و مفید درمعرفی تاریخ 
ســرزمین یونان است؛ 
اثری که از سال 1۹۸5 

تا کنون به عنوان کتاب درسی در دانشگاه های معتبر 
دنیا تدریس می شــود. هافمری دیوی کیتو به جای 
اینکه با شتاب شــرح حال یونانیان را بیاورد، بیشتر 
درباره  نکاتی ســخن گفته که جالب توجه بوده اند. 
کتاب از چگونگی شکل گیری ملت یونان آغاز می شود، 
جغرافیای آن سرزمین را بررسی می کند، از هومروس، 
مهم ترین شاعر یونان و خالق ایلیاد و اودیسه سخن 
می گوید، به پولیس )دولت- شهر( و چگونگی به وجود 
آمدن این نظام سیاســی می پردازد، یونان کاسیک 
را مرور می کنــد، یونانیان به هنگام جنگ را شــرح 
می دهد و ذهن یونانی و زندگی و خصائل آنان را از نظر 
می گذراند. نویسنده پرداختن به یونان قرن های بعد را 
به جلد دیگری موکول می کند. تایمز از نویسنده  کتاب 
با عنوان مورخی نمونه، سرزنده و دقیق و کاما آشنا 
با آخرین پیشرفت های این رشته نام برده؛ کسی که 
هیچ گاه مبهم نمی نویسد، شوخ طبع است و سرشار از 
نیرو. این کتاب ۳10صفحه ای به بهای ۹5هزار تومان 

منتشر شده است.

مراسم مذهبی و مراسم تدفین، بنای کلیسا، ناقوس 
کشیدن، احترام به موقوفات و اراضی مرتبط با کلیسا 
و مسیحیان و نیز احترام و آزادی در حفظ دین آنان، 
نکات متنوعی منعکس شده است؛ امری که به شهادت 
اسناد منتشر شــده، حتی جنگ ها و نابسامانی های 

سیاسی نیز توقفی در آن ایجاد نکرده است.

اسنادی برای پیشینه یک اصل
 در قانون اساسی جمهوری اسالمی

خوانندگانی که با قانون اساسی ایران آشناترند، شاید با 
اصل سیزدهم آن برخورد کرده باشند که براساس آن 
»ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های 
دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام 
مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات 
دینی، طبق آیین خود عمل می کنند«. این مقرره قانون 
اساسی جمهوری اسامی و البته پیشینه قانونی آن 
پس از انقاب مشــروطه )ماده دوم از قانون انتخابات 
شعبان 1۳26هجری قمری(، بر مجموعه ای از اسناد 
تاریخی که بخشی از آن اکنون به همت پژوهشگران 
ارمنی تبار همچون پاپازیان و فارسی دانان ارمنی چون 
گوستیکیان منتشر شــده، مبتنی شده است. بر این 
اساس، عجیب نیست که در دولت های همجوار ایران 
و به ویژه عثمانی، فقدان این گنجینه اسناد با موضوع 
رعایت حقوق غیرمســلمانان، منجر به بی توجهی به 
اقلیت ها در نظام حقوقی کنونی شده باشد. از این رو 
باید گفت که ترسیم یک خط مشی پیوسته در ایران 
برای قریب به 4قرن، در مورد اقلیت ارمنی مسیحی، 
یکی از اهمیت های اساســی جمــع آوری، تدوین و 

ترجمه اسناد پیش گفته است.

اسنادی که در خویش
 اشاراتی به گذشته یک تعامل دارند

تأکید بر این بازه زمانی 400ساله، به این معنی نیست 
که پیش از زمانه حکمرانان قراقویونلو )نخســتین 
اسناد مجموعه(، رویکرد دیگری در مورد اقلیت ها در 
ایران جاری بوده است بلکه برجسته کردن این بازه 
زمانی، نخست به این دلیل است که اسناد موجود در 
گنجینه نسخ خطی مسروپ ماشتوتس )ماتناداران(، 
به همین دوره 400ساله خاصه می شود. این مسئله 
می تواند از یک سو به آن معنی باشد که پیش از دوران 
جهانشاه قراقویونلو و همسرش جان بیگم خاتون، که 
از هر دو فرمان هایی در حمایت از ارامنه وجود دارد، 
ارامنه برای استیفای حقوق خود، به رونوشت هایی از 
پیمان با پیامبر اسام)ص( استناد می کرده اند و دیگر 
نیازی به صدور فرمان جداگانه از ســوی حکمرانان 
مسلمان وجود نداشته است. از سوی دیگر، می توان 
این فرض را مطرح کرد که به احتمال، برای دوره های 
پیش از قراقویونلوها هم، فرمان هایی صادر شــده و 
اگر از گزند حوادث مصون مانده باشد، باید در منابع 
دیگر و در ایران به دنبال آن گشت. آنچه فرضیه اول 
را قدری تضعیف می کند، اشاره ای است که در یکی 
از نخســتین فرامین موجود در جلد نخست فرامین 
فارسی ماتناداران )1۹56( وجود دارد. منظور فرمان 
تاریخی همسر جهانشاه قراقویونلو است که در سال 
۸66هجری قمری صادر شــده و به آن اشاره شد. در 
این فرمان، جان بیگم خاتون )وفــات: ۸74هجری 
قمری(، فرمان خود را بر فرمان همسرش و پس از آن 
بر »... حکم حضرت سلطان سعید مغفور مبرور شیخ 
اویس بهادر...« مستند کرده است. چنان که می دانیم، 
دوران حکومت شیخ اویس، از حکمرانان جایری )آل 
جایر/جایریان(، از 757تا 776هجری قمری بوده 
و بر این اســاس، او قریب به یک قرن پیش  از صدور 
فرمان جان بیگم، حکومت می کرده اســت؛ بنابراین 
از 2حال خارج نیســت: یا اینکه فرمان شیخ اویس، 
در آرشــیوهای دولتی ایران وجود داشته و خاتون با 
استفاده از آن، فرمان خود را صادر کرده است و یا اصل 
یا رونوشتی از فرمان، در دست ارامنه موجود بوده و با 
ارائه آن به حکمران جدید، خواهان تنفیذ یا تمدید 

امتیازات شــده اند. این فرض با توجه به شکل اسناد 
موجود در جلد پنجم فرامین فارسی ماتناداران )ارائه 
متن درخواست ارامنه و فرمان حکمران(، با واقعیت 
همخوان تر به نظر می رسد. ارامنه با دانستن اهمیت 
فرامین پادشاهان ایران، در طول تاریخ مجموعه ای 
از آنها را نزد خود نگه  داشــته اند و حسب مورد، برای 
نشان دادن حقانیت خواسته های خود و نیز اثبات اینکه 
وحدت رویه ای در میان حاکمان مســلمان ایران در 
مورد معافیت های آنان وجود داشته، اسناد مزبور را به 
پادشاه جدید ارائه می کرده اند. اگر هم اکنون، رونوشتی 
از فرمان شــیخ اویس جایری در مورد ارامنه وجود 
ندارد، به احتمال یا در گذر سال ها و به واسطه حوادث 
مفقود شده یا از میان رفته است. اما به هر حال رشته 
این فرامین، سابقه ای بیش از 4قرن ثبت شده در اسناد 
ماتناداران را نشــان می دهد. اشاره به اصطاحاتی از 
قبیل سنت قبل، دستور قدیم و قاعده مستمره، قاعده 
قدیم یا دستور سابق، در فرامین، خود نشانی است از 
قدمت رویکرد دولت مرکزی ایران، نسبت به ارمنیان 

مسیحی، به عنوان یکی از اقلیت های دینی ایران.

فرمان نادرشاه افشار
 در لزوم برخورد با تغییر مذهب مسیحیان ایران

مجموعه فرامین فارسی ماتناداران، عاوه بر موضوعات 
اشاره شــده، نمایانگر تعامل کلیســای ارتدوکس 
ارمنی و دولت ایــران نیز هســت. ازجمله می توان 
به مکاتبه خلیفه اچمیادزین با نادرشــاه افشــار در 
سال1157هجری قمری، در باب ورود میسیونرهای 
مسیحی غربی به ایران و تاش آنان در تغییر مذهب 
ارامنه از ارتدوکس به مذهب جدید )پروتســتان( و 
تبعات آن اشاره کرد. از منظر خلیفه ارمنیان، تغییر 

مذهب مسیحیان ایران به مذهب جدید، مخالف منافع 
ملی ایران و در طوالنی مدت، منجر به تسلط غربیان 
خواهد شد. فرمان نادرشاه افشار نیز، در تأیید گزارش 
خلیفه و لزوم برخورد با تغییر مذهب مسیحیان ایران، 
در این مجموعه به ثبت رسیده است )جلد چهارم؛ ص 
277(. تعامل دولتمردان ایرانی با کلیســای ارمنی، 
البته به این نمونه ختم نمی شود، چه به شهادت سند 
شماره 57از جلد پنجم فرامین فارسی ماتناداران، در 
فرمانی به تاریخ 12۳4هجــری قمری، عباس میرزا 
نایب السلطنه نزد خلیفه ارامنه، اپرم )یپرم(، واسطه 
ازدواج الکساندر میرزای گرجی فرزند والی گرجستان 
با دختر خلیفه صهاک )ســاهاک(، از بزرگان ارمنی 
شد. این نمونه از تعامل یک دولت مسلمان با 2گروه 
از مسیحیان، از جهت تاریخی بسیار شگفت انگیز و 

بی سابقه است. )جلد پنجم؛ ص 460(

اسنادی به مثابه خط بطالن
 بر ادعاهای دروغین برخی پژوهشگران غربی

با وجود اینکه فرامین فارسی ماتناداران به جلد پنجم 
و نهایی رســیده و امروز می تــوان گفت که مجموعه 
اسناد موجود در گنجینه مزبور، به صورت شایسته از 
سوی ارامنه ایران دوست معرفی شــده است، کمتر 
پژوهشــگری در ایران، از این مجموعه شگرف و این 
پشــتوانه قانون اساســی ایران، باخبر است. کار روی 
صدها سند چاپ شــده در این مجموعه، از 1۹56تا 
2021میادی، ازجمله پژوهش هایی است که می تواند 
تاریخ حقوق اقلیت ها در ایران را تا حد زیادی روشن کند 
و خط بطانی بر ادعاهای دروغین برخی پژوهشگران 
غربی بکشد. خصوصاً توالی اسناد موجود و ارجاع هر 
سند به سند قبلی و نیز کیفیت نگهداری از آنها در طول 
نزدیک به 6قرن، از زمان نخستین سند جلد نخست 
تا امروز، منبع بی نظیری را برای پژوهشــگران تاریخ، 
حقوق، علوم اجتماعی و علوم سیاسی فراهم می آورد. 
ناگفته پیداست که فارغ از جنبه های ماهوی هر سند، 
مجموعه فرامین فارســی ماتناداران، آینه تمام نمای 
تحول نثر فارسی از دوران حکام قراقویونلو تا دوره دوم 
جنگ های متجاوزان روس با ایران نیز هست؛ منبعی 
آماده که می تواند موضوع مطالعه تاریخ تحول ادبیات 
دیوانی ایران، برای 4سده به شــمار  آید. افزون بر این، 
نباید از جنبه های هنری هر ســند غافل شد. خط و 
تذهیب هر سند، می تواند نمایانگر تکامل تدریجی هنر 
ایران نیز باشد؛ تکاملی که تغییر دودمان های پادشاهی 
و جنگ های خانمان برانداز نتوانســته هیچ مانعی در 
مسیر آن ایجاد کند. به عاوه چه کسی تا زمان انتشار 
این اسناد، می دانست که سجع مهر جان بیگم، همسر 

شیعه جهانشاه، بیت زیر بوده است؟
چو داد، دولت داَرین حضرت منان

مباش غره به تعظیم چرخ، خاتون جان
انسجام مجموعه فرامین فارســی ماتناداران، زمینه 
پژوهش در مورد مهرهــا و نیز رجــال و حکمرانان 
منطقه ای تاریخ ایران را برای چند قرن فراهم می کند؛ 
زمینه ای که با از دســت رفتن چند باره آرشــیوهای 
دولتی ایــران در نتیجه حــوادث تاریخی و حمات 
بیگانگان، پیش از این از بین رفته پنداشــته می شد. 
بنابراین جنبه های اهمیت این مجموعه، بی شمار و 
اثر تمدنی آن برای ایران مان، بســیار بزرگ است. از 
این نباید غافل شد که نگهداری از این آرشیو در طول 
اعصار، برای بقای اقلیت ارمنی مسیحی ایران، حیاتی 
دانسته می شده و از این جهت است که گزند حوادث، 
کمتر به آن راه یافته است. کمتر پیش آمده که در نبود 
آرشیوی غنی، پادشــاهی فرمان خود را بر پادشاهان 
دودمان های سابق مستند کند. در مجموعه فرامین 
فارسی است که می بینیم پادشاه قاجار، برای صدور 
فرمان، به فرمان پادشاهان صفوی استناد کرده، فرمانی 
که ارامنه آن را نگه داشته و برای ایجاد وحدت رویه، به 
پادشاه جدید نشان داده اند. این وحدت رویه حاکمان 
ایران در رفتــار با اقلیت های دینــی را ، مدیون خود 

اقلیت های دینی است.

استیفای حقوق ارامنه 
به استناد پیمان با پیامبر اسالم )ص(

به بهانه چاپ جلد پنجم از فرامین فارسی ماتناداران، در جمهوری ارمنستان

ارامنه و انقاب اسامی ایران در جستاری کوتاه
اجتماع زیر لوای توحید 

ارزش های فطری، میان تمامی انسان ها مشترک اند. همگان با 
هر مذهبی، از ظلم، تحقیر، استثمار و وابستگی، به تنگ می آیند 
و اگر راهی مسالمت آمیز برای تغییر نیابند، رو به عصیان خواهند 
نهاد. بر این امــر اما، میان ادیان الهی و اهــل کتاب که بیش از 
دیگر گرایش های مذهبی بر کرامت انسان و مبارزه بر هر عامل 
فروکاهنده از این مرتبت تأکید دارند، اتفاق بیشتری وجود دارد. 
بی تردید انقاب اسامی با شعارهای انسانی خویش، توانست 
نه تنها حمایت مردم مسلمان و شیعه که تأیید دیگر اقلیت های 
مذهبی ایران را نیز، با خود داشــته باشد. این همدلی هنگامی 
افزون شــد که امام خمینی)ره( رهبر کبیر انقاب اسامی در 
دوران تبعید و به ویژه مقطع اقامت در نوفل لوشــاتو، بر آزادی 
تمامی مذاهب الهی در انجام مناسک خویش تأکید و آنان را در 
حکومت آینده، صاحب نقش قلمداد کرد. مواردی از قبیل ذیل 

آمده، در عداد این مجموعه تصریحات هستند: 
»دولت اسامی، یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی است و 
برای همه اقلیت های مذهبی، آزادی به طور کامل هســت و هر 

کس می تواند اظهار عقیده خودش را بکند...«.
»تمام اقلیت های مذهبی در ایران، بــرای اجرای آداب دینی و 
اجتماعی خود آزادند و حکومت اسامی خود را موظف می داند 
تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل ســایر مردم 

مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند...«.
»ما برای اقلیت های مذهبی احترام قائل هستیم و اینها اهل ملت 

ما هستند و اهل مملکت ما هستند...«.
این امر اما، حمایت متقابل ارامنه ایــران را نیز برانگیخت و 
اســقف اعظم آنان، مرحوم آرداک مانوکیــان، در بهمن ماه 
1۳57و در مدرســه علوی تهران، به دیدار امام خمینی)ره( 
رفت و مراتب حمایت جامعه ارامنه از ایشان و نیز آرمان های 
انقاب اسامی را با پیشوای نهضت اسامی در میان نهاد. از 
سوی دیگر و چندی بعد، در دیداری که نمایندگان ارمنی با 
رهبر انقاب اسامی داشــتند، نامه ای از سوی اسقف اعظم 
به ایشان تقدیم شد که فرازهایی از آن، به قرار پی آمده بود: 
»برخی هنوز به عمق و کنه نهضت اسامی پی نبرده اند و با 
ابراز نگرانی نسبت به حفظ جان و مال و حقوق مسیحیان، 
سعی دارند تخم نفاق بین مســیحیان و مسلمین بپاشند. 
ارامنه ایران هوشیار بوده و چنین دسایسی را در نطفه خنثی 
خواهند کرد. ارامنه ایران بــا فروتنی ولی با خلوص نیت و با 
اعتقادی راسخ، از روزهای نخست انقاب همگام با برادران 
مسلمان خود، با صدور بیانیه ها و تشکیل اجتماعات و شرکت 
در اعتصابات و تظاهــرات و راهپیمایــی و منعکس کردن 
اخبار انقاب در روزنامه ارمنی زبان »آلیک« و دادن شهید 
به مبارزه برخاســتند و مفتخرند که در این نهضت عظیم، 
سهمی گر چه بی نهایت کوچک برعهده گرفتند. ارامنه ایران 
همگام با برادران مسلمان خود، مبارزه را ادامه خواهند داد 
و در ریشه کن کردن ظلم و تبعیض و بیدادگری، با برادران 

مسلمان خود همراه خواهند بود...«.

ارامنه ایران اوج حساسیت خویش بر دفاع از ایران و مرزهای آن 
را، در دوران دفاع مقدس نمایان ساخته و با حضور در جبهه های 
جنگ، همدوش با برادران مسلمان خویش، به حماسه آفرینی 
شــدند. تعداد فراوان شــهدای ارمنی در مقطع ۸ساله جنگ، 
شــاهدی بر این مدعاســت. این پاکبازی مخلصانه در دفاع از 
میهن و مردم، از منظر امام خمینــی)ره( دور نماند، چنان که 
در سال 1۳61و در دیدار با عده ای از ارامنه، چنین گفتند:»ما 
همه در تحت لوای توحید مجتمع هستیم. ایران مال همه است 
و توحید مذهب همه است و مبدا و معاد ایده همه است و ما این 
مشترکات را داریم و ملت واحده هستیم. الزم است که در مسائل 
ایران، همه در صحنه باشیم و همه ید واحده باشیم که دیگرانی 
که می خواهند به همه ماها تعدی کنند، چه با اسم اسام، چه با 
اسم سایر مذاهب به مسلمین جهان و به ملت های مظلوم جهان 
ظلم و ستم روا می دارند، با هم تشریک مساعی کنیم، در اینکه 
یک راه پیدا کنیم، برای جلوگیری از ســتم در تمام قشرهای 

انسان های دنیا...«.
تجلیل از نقش ارامنه در دوران دفاع مقدس و پس از آن، از منظر 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی، نیز دور 
نماند و حضور مکرر ایشان در منزل شهدای ارمنی دفاع مقدس، 
شاهدی بر این معناست. اثر نفیس و تاریخی »مسیح در شب های 
قدر« که حاوی گزارش حضور و بیانات رهبری در منزل شهدای 
ارمنی اســت، نشــان از مکانت واالی پیروان این مذهب، نزد 

واالترین مقام در نظام جمهوری اسامی دارد.

احمد سینایی؛ تاریخ پژوهنگاه

بهمن 1357، مدرسه علوی تهران، دیدار اسقف اعظم 
مرحوم آرداک مانوکیان، با امام خمینی)ره(

محسن نیک بین
دکتری حقوق بین الملل گزارش

مقال پی آمده، در معرفی مجموعه ای از اسناد، 
پیرامون رواداری دینی حاکمان مسلمان ایرانی، 
در مواجهه با اقلیت ارمنی است. این اسناد نشان 
می دهد که زمامداران کشــورمان چگونه و به 
درازای 4قرن، با اســتناد به رویه ای که پیش تر 
وجود داشته است و البته در نهایت با مبنا قراردادن 
پیمان نامه پیامبر اسالم)ص(، با ارمنیان از در تعامل 
وارد شده و خویش را به رعایت حقوق ایشان ملزم 
می دانسته اند. به عالوه این مجموعه اوراق تاریخی 
نشان می دهد که نثر، عالئم و هنری که در تهیه این 
دست از معاهدات یا نامه ها به کار می رفته، چگونه و 
از چه قرار بوده است. امید آنکه تاریخ پژوهان ایران 

و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول  آید.

تا پیش از انتشــار نخســتین جلد از فرامین فارسی 
گنجینه نســخ خطی ِمسروپ ماشــتوتس ایروان 
)ماتناداران(، به دست هاکوپ پاپازیان )12۹۸تبریز-
1۳76پاریس( در سال 1۹56میادی، اطاع چندانی 
از وجود این مجموعه ارزشــمند تاریخ ایران وجود 
نداشت؛ مجموعه ای که به شکل کامل و مستند، پرده 
از تعامل تاریخی چندصدساله اقلیت ارمنی- مسیحی 
با دولت مسلمان ایران برمی داشت. پاپازیان، جلد دوم 
فرامین را در سال 1۹5۹به چاپ رساند. ۹سال پس از 
آن، حاصل کوشش های او در مورد قبالجات فارسی 
موجــود در گنجینه ماتنــاداران، در مجموعه ای به 
همین نام به چاپ رسید. پس از مرگ پاپازیان تا امروز، 
کریستینه گوستیکیان یکی از شاگردانش، کار ناتمام 
استاد خود را ادامه داده است. او در سال 2005 جلد 
سوم، در سال 200۸ جلد چهارم و در سال 2021 جلد 
پنجم و نهایی فرامین فارسی ماتناداران را در ایروان به 
چاپ رسانده و به این تکاپوی پژوهشی 65ساله پایان 
داده است اما شاید بپرسید که اهمیت این پژوهش 
طوالنی در تاریخ ایران چیست؟ پرسش درستی که 
الزم است پاسخ های قانع کننده ای برای آن ارائه شود.

آینه ای از مشی حکمرانان ایران
 در احترام به باورهای ساکنان غیرمسلمان

در مجموعه فرامین فارســی ماتناداران، پاپازیان و 
گوستیکیان کوشیده اند تا آنچه تحت عنوان فرمان 
به زبان فارســی از پادشــاهان ایران در مورد اقلیت 
ارمنی مسیحی وجود داشته را در نسخه ای صحیح 
جمع آوری کرده و به زبان های ارمنی و روســی )در 
جلدهای پاپازیــان در دوران شــوروی( و ارمنی و 
انگلیسی )در جلدهای گوستیکیان پس از استقال 
جمهوری ارمنســتان( ترجمه کنند. البته عاوه بر 
فرمان های پادشــاهان ایران در ایــن مجموعه، که 
نخستین آن در ســال۸5۳هجری قمری و به دست 
جهانشاه قراقویونلو صادر شــده و آخرین آن، قریب 
به چهار قرن بعد و در ســال 1245هجری قمری با 
مهر فتحعلی شاه قاجار یا عباس میرزا نایب السلطنه 
او، رونوشــتی نیز از پیمــان پیامبر اســام)ص( با 
ارامنه وجود دارد، که نشــان از اهمیت و احترام این 
پیمان، میان آنان و حکمرانان مسلمان ایران است؛ 
حکمرانانی که به پیروی از پیامبر اســام، پیوسته 
عهد خود را با غیرمسلمانان تجدید کرده اند. بنابراین، 
نخستین پاسخ به پرســش پیش گفته این است که 
مجموعه فرامین فارسی ماتناداران، آینه ای تمام نما 
از مشــی کلی حکمرانان ایران، در احترام به باورها و 
سنت های ساکنان غیرمسلمان این تمدن به شمار 
می رود. رویکردی آنچنان بنیادین که تغییر و تحول 
سلسله های پادشاهی از قراقویونلوها تا قاجارها و نیز 
جنگ های طوالنی مدت دوره صفوی با دولت عثمانی 
و سپس با روســیه تزاری، خللی در آن ایجاد نکرده 
اســت. در تمامی این فرمان ها، نســبت به وضعیت 
مالی و مالیاتی مسیحیان، آزادی در عبادت، برگزاری 

 در تمامــی فرمان هــای زمامــداران 
مســلمان ایــران در طــول 4ســده، 
نســبت بــه وضعیــت مالــی و مالیاتــی 
مسیحیان، آزادی در عبادت، برگزاری 
مراسم مذهبی و مراسم تدفین، بنای 
کلیســا، ناقوس کشــیدن، احتــرام به 
موقوفــات و اراضــی مرتبــط با کلیســا 
و مســیحیان و نیــز احتــرام و آزادی 
در حفــظ دیــن آنــان، نــکات متنوعــی 
منعکــس شــده اســت؛ امــری کــه بــه 
شــهادت اســناد منتشر شــده، حتــی 
جنگ ها و نابه ســامانی های سیاســی 

نیز توقفی در آن ایجاد نکرده است
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بی تردیــد انقــالب کبیــر اســالمی با شــعارهای 
انسانی خویش، توانست نه تنها حمایت مردم 
مســلمان و شــیعه کــه تأییــد دیگــر اقلیت های 
مذهبی ایــران را نیز با خود داشــته باشــد. این 
همدلی هنگامی افزون شد که امام خمینی)ره( 
رهبــر کبیــر انقــالب اســالمی در دوران تبعید و 
به ویژه مقطع اقامت در نوفل لوشاتو، بر آزادی 
تمامی مذاهب الهی در انجام مناسک خویش 
تأکید و آنان را درحکومت آینده، صاحب نقش 

قلمداد کرد
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شهر و رسانه 
به روايت انتشارات همشهری 

نشر همشــهری از سال۱۳۷۵خورشــیدی فعالیت خود را 
آغاز کرد و تا سال۱۳۸۵خورشــیدی در مجموع ۶۵عنوان 
کتاب در حوزه های مختلف منتشر کرد و در این سال ها بر 
موضوعاتی شــامل کتاب های برگرفته از مجموعه نشریات 
مؤسســه، کتاب های حوزه علوم ارتباطــات و کتاب هایی 
در زمینه حوزه شهری و شهرنشــینی متمرکز بود و البته 
مجموعه  مقاالتی را نیز در موضوعات مختلف از قبیل خانه 
و خانواده، پزشکی، روانشناســی، ادبیات و روزنامه نگاری 

چاپ کرد.
نشر همشهری در سال۱۳۸۶ با اشراف و اذعان به فقر منابع 
موجود در حوزه علــوم ارتباطات و روزنامه نگاری کشــور، 
تمرکز خود را بر کتاب های تخصصی دانش ارتباطات و رسانه 
گذاشت و با بهره گیری از چهره های شناخته شده و دانشگاهی 
در انتخاب، تالیف و ترجمه کتاب هــای این حوزه، به چاپ 
کتاب در ایــن عرصه پرداخت. در ادامه با هدف آشــنایی با 
بنیانگذاران ایرانی ـ  اسالمی فرهنگ و تمدن بشری، مجموعه 
۵0 جلدی »اندیشه مندان ایران و اسالم« را منتشر کرد که به 
زندگینامه، شرح احوال، آرا و آثار اندیشمندان ایران و اسالم 
در حوزه های مختلفی چون فلســفه، عرفان، فقه، حدیث، 
هنر، ادبیات، تفســیر، تاریخ و... اختصاص دارد. در مجموع، 
نشر همشهری تا امروز نزدیک به 400عنوان کتاب منتشر 
کرده که بخش قابل توجهی از این تعداد را کتب تخصصی در 
زمینه های رسانه و ارتباطات تشکیل می دهد. گفتنی آنکه 
در طول سال ۱400خورشــیدی، بیش از ۵0عنوان کتاب 
تخصصی )تالیف و ترجمه( در حوزه مسائل نظری شهر، امر 
شهری، پژوهش های میدانی شهری و... توسط نشر همشهری 

منتشر شده است.
نشر همشهری هم اکنون با گسترش فعالیت خود قصد دارد 
عالوه بر انتشار کتاب های تخصصی در حوزه رسانه و علوم 

ارتباطات به موضوعات زیر نیز بپردازد:
چاپ و نشــر کتاب هــای موردنیاز و ناظر بــه گرایش ها 
و عالقه مندی هــای مخاطبــان، در دیگــر حوزه هــای 
علوم انسانی، فعالیت در حوزه انتشــار کتاب وی ژه  اقشار 
اجتماعی مختلف مانند انتشــار کتاب کودک و نوجوان، 
انتشــار کتاب دانش آموزی و...، فعالیــت در زمینه ارائه 
خدمات نشر، کتاب و محصوالت فرهنگ و ارائه خدمات 

در شبکه توزیع.
طی سال گذشــته، پرفروش ترین آثار انتشار یافته در نشر 

همشهری از این قرارند:
  نظريه های رسانه؛ انديشــه های رايج و ديدگاه های 

انتقادی/ سیدمحمد مهدي زاده/ چاپ هشتم
  گزارشــگری خوب/ آبراهام امیدور/ برگردان: سالومه 

ابطحی/ چاپ دوم
  تاريخ اجتماعی رسانه/ دکتر حسن نمک دوست تهراني/ 

چاپ دوم
  روزنامه نگاری در عمل/ هلن سیسونز/ برگردان: محمد 

تقی زاده مطلق/ چاپ دوم
  قصه های هزاوه/ رضا مهدوی هزاوه/ چاپ اول

  لحظه ای و سخنی: ديدار با جمالزاده/ چاپ دوم
  تبلیغات و اقناع/ گارث جاوت/ برگردان، حسین افخمی/ 

چاپ چهارم
  تکنولوژی رسانه ای از منظرانتقادی/ یوست ون لون/ 

برگردان: احد علیقلیان/ چاپ سوم
نشر همشهری در سال جاری نیز در سی و سومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب حضور دارد و می توانید در راهروی2۶غرفه 

۷ کتاب های نشر همشهری را ببینید.

 سازمان زيباسازی با 
»داستان يک شهر زيبا« در نمايشگاه

سازمان زیباسازی شهرداری تهران که به صورت تخصصی بر 
انتشار کتاب های دانش زیباسازی شهر تمرکز دارد، امسال 
با دســت پر به نمایشــگاه کتاب تهران آمده است. به گفته 
حمید رحمانی، معاون برنامه ریزی ســازمان زیباســازی 
شهرداری تهران، این انتشارات امسال با 290عنوان کتاب 
به سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران آمده که 2۶۵عنوان 
آنها تالیفی و شامل ۵۳ عنوان زیباسازی شهری، ۳۳عنوان 
ضوابط و مقررات زیباسازی شهری، 2۸عنوان کتابچه های 
تهران پژوهــی و ۳۵عنــوان کتاب های هنــری و هنرهای 
شهری اســت. همچنین این انتشــارات ۱۱۶عنوان کتاب 
دانشگاهی دارد که مخاطب اصلی این کتاب ها دانشجویان 
رشته های معماری و شهرسازی و مدیریت شهری هستند. 
به گفته رحمانی، مولفان و مترجمان این کتاب ها از استادان 
دانشگاهی و استادان فعال این رشته ها هستند و با استفاده 
از دانش این اســتادان باتجربه و صاحب نــام این آثار تالیف 
و ترجمه شــده اند. از دیگر کتاب های انتشــارات سازمان 
زیباسازی 2۵عنوان کتاب ترجمه شده در حوزه زیباسازی 
شهری است که این آثار دربرگیرنده تجارب و دانش روز دنیا 
در حوزه زیباسازی شهری است و ۱2عنوان جدید از این آثار 
در نمایشگاه عرضه خواهد شد. این انتشارات، بنا بر رسالتی 
که در آموزش و اطالع رســانی دارد، مجموعه ای را هم برای 
مخاطبان کودک و نوجوان منتشــر کرده اســت. مجموعه 
40جلدی مصور »داستان یک شهر زیبا« مخصوص کودکان 
و نوجوانان است و رویکرد اصلی آن آموزش شهروندی با محور 
زیباسازی شهر است. یکی از کتاب های جذاب و خواندنی و 
البته دیدنی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در سالیان 
گذشته کتاب »رازهای خط و نقاشی خط: نگاهی به زندگی 
و آثار رضا مافی« تالیف کاوه تیموری و جلیل رســولی بوده 
اســت. این کتاب به بررســی هنر و آثار یکی از بزرگ ترین 
خوشنویسان ایرانی می پردازد. مافی خوشنویسی قدر و توانا 
بود که هم در حوزه خوشنویسی و هم در حوزه نقاشی خط 
آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشت. این استاد خوشنویس 
با اینکه در سال۱۳۶۱در ۳9ســالگی درگذشت، اما یکی از 

خوشنویسان برجسته معاصر محسوب می شود.
ســازمان زیباســازي شــهرداري تهران را در شبســتان، 

راهروي۱۷، غرفه۱۱ پیدا مي کنید.

جايزه جالل مهم ترين جايزه 
تاريخ ادبیات ما

 انتقادهایی به جایزه جالل می شود و برخی معتقدند 
که این جایزه اثرگذار نیست. احمدوند درباره جایزه 
جالل مي گوید: »جایزه جالل جایزه مهمی اســت. 
یکی از دالیلی که حاشیه ایجاد می شود این است که 
جایزه مهمی است. جوایز ادبی در کشور ما تعدادشان 
زیاد است و حاشیه ای درباره شان ایجاد نمی شود چون 
اهمیتی ندارند؛ نه برای نویسنده، نه برای ناشر، نه برای 
رسانه و نه برای مخاطب؛ چون جوایز محفلی محسوب 
می شــوند. طبیعتا هر داوری ای مخالفان و موافقی 
خواهد داشت. بزرگ ترین جوایز دنیا هم مشمول ابراز 
نظرات موافق و مخالف هستند. دوستان ما در معاونت 
ادبیات داستانی در تدارک این هستند که برای جایزه 
جالل امسال بازنگری اساسی داشته باشند و این کار را 
شروع کرده اند. اما برخی حواشی هم حواشی درستی 
نیســت. مثال در همین جایزه جالل دوره گذشــته 
ادعایی مطرح شد که کتابی رونویسی شده که به این 
ادعا پاسخ داده شد. اصال این ادعا کذب بود. منتهی 
راحت تهمت زده می شود و پاسخ گویی هم نمی شود.  
رسانه ها هم بدون راستی آزمایی این ادعاها را ترویج 
می کنند و هرچه هم پاسخ داده شود، به اندازه ادعای 
کذب دیده و شنیده نمی شود. از انتخاب هایی که در 
دوره گذشته شد، من مجموعا دفاع می کنم. اگرچه 
باید دید ما چه جایزه ادبی ای در کشــور داشتیم که 
مهم باشــد و جریان ســازی کند. به نظرم همچنان 
جایزه جالل در تاریخ ادبیات ما مهم ترین جایزه است، 
اگرچه اثرگذاری اش به نسبت آنچه از آن توقع می رود 

اندک است.«

گـپ

نظارت

جوایز ادبي

قفسه

عالقه به موراکامی و آنا گاوالدا  
از احمدوند چند سوال کوتاه، خارج از حیطه وظايفش، هم 
پرسیديم تا سلیقه ادبی او دست مان بیايد و بدانیم معاون 

فرهنگی به چه کتاب هايی و چه نويسندگانی عالقه دارد.

نويسنده ايرانی مورد عالقه؟
من در حوزه های مختلفی کتــاب می خوانم. در حوزه تخصصی 
خودم، عرفان و معارف دینی، کتــاب می خوانم. در حوزه ادبیات 
کتاب می خوانم. در حوزه تاریخ کتاب می خوانم. اینها حوزه های 
عالقه مندی من است. به اقتضای کارم از حوزه های دیگر هم کتاب 

می خوانم. منظور چه نویسنده ای است؟
نويسنده ای که حال تان را خوب می کند؟

من با نثر ارزشمند گذشته ارتباط 
زیــادی برقــرار می کنــم و به آن 
عالقه مندم. مثال ترجمه تفســیر 
نســفی قرآن را می خوانم و خیلی 
لذت می برم و برایم خیلی شیرین 
اســت. این چند وقت »تاریخنامه 
طبری« به ترجمه منسوب به بلعمی 
به همت استاد بزرگوار دکتر محمد 
روشــن را می خوانم که انتشارات 

سروش منتشر کرده است. گاهی هم رمان می خوانم.
رمان نويس محبوب تان؟

در میان رمان نویس های خارجی، موراکامــی و آنا گاوالدا عالقه 
شخصی ام هستند. حاال از داخلی ها نام نبرم شاید بهتر باشد.

مترجم مورد عالقه ای هم داريد؟
نه، خیلی این جوری نیستم. البته در حوزه ادبیات عرب هستم چون 
ترجمه ها را می خوانم، اما در حوزه ترجمه از روســی یا ایتالیایی 
خیلی هم دقت نمی کنم چون آنقدر هم دامنه انتخاب مان در حوزه 

ترجمه زیاد نیست و به همه مترجمان مشهور اعتماد می کنیم.

فروش كتاب در نمايشگاه خواسته ناشران بود
گفت وگو با یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، درباره نمایشگاه کتاب، ممیزی، جایزه جالل و...

کتاب ها بالتکلیف نمي مانند
یکی از دغدغه هاي همیشگي ناشران و نویسندگان و مترجمان، 
بحث ممیزی است. همیشــه از این صحبت می شود که ممیزی 
سلیقه ای است و قاعده ای که بتواند تکلیف ناشر را مشخص کند 
وجود ندارد.  احمدوند در این  باره مي گوید:»اینکه موضوع ممیزی 
سلیقه ای اســت، باالخره اظهارنظر درباره ممیزی هم سلیقه ای 
است. اینکه یک نفر بگوید در جایی ســلیقه اعمال شده، بر چه 
مبنایی می گوید؟ براساس سلیقه خودش است که این حرف را 
می زند. آنچه در ممیزی اتفاق می افتاد، ۳-2 موضوع است؛ اول 
اینکه نظارت بر محتوا باید وجود داشــته باشد و در آن تردیدی 
نیست. دوم اینکه این نظارت باید مالک ها و معیارها و چارچوب 
روشنی داشته باشد. ما باید ضوابط روشن تری را در حوزه ممیزی، 
در جاهایی که نداریم، تدوین کنیم که االن دوستان مشغول این 
کار هستند. بعد اینکه برداشت از متن توسط نیروی انسانی صورت 
می گیرد. از یک متن واحد ممکن است شــما برداشتی داشته 
باشید و فرد دیگری، برداشت دیگری. بخشی از سلیقه که دوستان 
اعالم می کنند، این اســت که از قواعد ممکن است برداشت ها و 
استنتاج های مختلفی شــود. امکان گفت وگو و تعامل با ناشران 
باید پررنگ تر شود که دنبال این هستیم.« در سال های گذشته 
کتاب هایی بوده اند که نام شــان مطرح بوده اما مجوز نگرفته اند 
مثل »زوال کلنل« محمود دولت آبادی. احمدوند چنین پاســخ 
مي دهد: »در دوره من هیچ کتابی نیامده که ما بخواهیم بالتکلیف 
بگذاریمش یا اعالم می کنیم این کتاب مجوز دارد یا اعالم می کنیم 
که این کتاب قابلیت انتشــار ندارد. موافــق بالتکلیف بودن اثر 
نیســتم. تعدادی کتاب از قبل مانده که بالتکلیف اند. اینها را در 
دستور بررسی مجدد گذاشتم. دوستان دارند می خوانند و بررسی 
می کنند. مواردی که قابلیت صدور مجوز دارد، مجوزشان صادر 
می شود و مواردی که مجوز ندارد هم اعالم می شود به این دالیل 
امکان صدور مجوز وجود نــدارد. حتما نباید کتاب بالتکلیف در 

ارشاد وجود داشته باشد.«

نـمایشگاه

نمايشــگاه کتاب امســال با همه 
حرف وحديث ها در مصالی تهران برگزار شــد. 
احتمال دارد که ســال آينده مکان نمايشگاه 

تغییر کند؟
چو فردا شود فکر فردا کنی. نمایشگاه کتاب احتماال 
در آینده دچــار تغییرات ماهوی هم خواهد شــد. 
براســاس تغییرات ماهوی نمایشگاه، بهترین محل 
نمایشگاه هم انتخاب خواهد شد. حتما برای برگزاری 
نمایشگاهی با این ابعاد باید به جای مناسب آن هم 
فکر کرد. فعال در شــهر تهران جای مناسب تری از 
مصلی برای برگزاری نمایشگاه نیست، اگرچه الزم 
بوده که حتما فضای مناسبی در تهران برای اتفاقاتی 
از این دســت دیده شــود که خب دیده نشده. فعال 
مصلی بهترین مکان برای نمایشگاه است که فضای 
نمایشگاهی نیســت و باالخره مشکالتی دارد، اما به 

هر حال فضای بهتری از مصلی هم در اختیار نداریم.

در تغییراتی که برای نمايشگاه مدنظر 
داريد، به تفکیک بخش های مختلف نمايشگاه 
هم فکر شده؟ مثال از سال ها پیش اين ايده مطرح 
است که اگر بخش دانش آموزی و دانشجويی از 
نمايشگاه جدا شود و به صورت مستقل در مهرماه 
و همزمان با بازگشايی مدارس و دانشگاه ها برگزار 

شود، از ازدحام در نمايشگاه جلوگیری می شود.
شیوه های مختلفی برای برگزاری نمایشگاه پیشنهاد 
شده اما اینکه بهترین روش کدام است باید بررسی 
کارشناسی شــود. اهالی نشــر، مخاطبان کتاب و 
مدیران فرهنگی باید با همدیگر این موضوع را بررسی 
کنند. نظرات مختلف است. یکی از پیشنهادها همین 
است که نمایشگاه موضوعی باشد بهتر است اما این 
به این معنا نیست که حتما نمایشگاه موضوعی هم 
با استقبال مواجه خواهد شد. ما در سال های گذشته 
نمایشگاه های موضوعی هم داشتیم که با استقبال 
مخاطبان مواجه نشــدند و تجربه های کامال موفقی 
نبودند. نکات مختلفی را درباره نمایشگاه باید در کنار 
هم دید و در یک همنشینی معنادار نیازها و پاسخ به 

نیازها به راه حل مطلوب رسید.

يکی از انتقادات وارد به نمايشــگاه 
کتاب اين است که نمايشگاه به جای اينکه محلی 
برای معرفی آثار ناشران، تبادل نظر اهالی نشر و 
بازخورد گرفتن از کتابخوانان باشد به فروشگاهی 
بزرگ تبديل شده است. برای حل اين مسئله در 
سال های بعد فکری کرده ايد يا همچنان فروش 

کتاب در نمايشگاه به قوت خود باقی می ماند؟
تصمیم ابتدایی امســال درباره نمایشگاه این بود که 
نمایشگاه صرفا محلی برای نمایش آثار باشد و فروش 
اتفاق نیفتد. این تصمیم در شــورای سیاستگذاری 
نمایشگاه هم به تصویب رسیده بود اما ناشران محترم 
به دلیل مشکالت اقتصادی و برگزار نشدن نمایشگاه 
در 2سال گذشــته مکررا تقاضا داشتند که از فروش 
مستقیم آثارشان بهره مند شوند و این امکان از آنها 
گرفته نشود. برای حمایت از ناشران محترم و برای 
اینکه بدنه نشر احســاس نکند که تصمیمی در خأل 
گرفته شده، به این تقاضای ناشران محترم - به رغم 
میل قلبی ما و به رغم تصمیم شورای سیاستگذاری 
- احترام گذاشته شد و فروش مستقیم به نمایشگاه 
امسال اضافه شد. البته با اضافه شدن بخش فروش 
مجازی، پیش بینی ما این است که خود ناشران هم 
در نمایشگاه امســال تجربه خواهند کرد که فروش 
اینترنتی می تواند تا حدود زیادی جایگزین فروش 
مستقیم شــود و این مطالبه از ســوی خود ناشران 
صورت بگیرد که برای ســال آینده ما نمایشگاه را به 

محل معرفی و ترویج و شناساندن آثار تبدیل کنیم.

برای حمايت از ناشران، اجازه فروش 
آثارشان در نمايشــگاه به آنها داده شد اما آيا 
برای حمايت از کتاب فروشان طرح های تخفیف 
فصلی همچنان برگزار می شــود؟ عیدانه کتاب 
در اسفندماه سال گذشــته برگزار نشد و هنوز 
مشخص نیست که طرح بهاره کتاب تا آخر بهار 

برگزار می شود يا نه.
فعال بنا بر ادامه طرح تخفیف فصلی است و تصمیم 
داریم در فصل بهار هم طــرح تخفیف فصلی برگزار 
شــود اما واقعیتی در کشــور وجود دارد و آن اینکه 
تعداد زیادی از مردم کشور دسترسی به کتاب فروشی 
ندارند و در نزدیکی محل زندگی شــان با یک فاصله 
مناســب و منطقی کتاب فروشــی وجود ندارد. در 
روستاها که به طور مطلق وجود ندارد. حدود 20درصد 
جمعیت کشور ما ساکن روستاها هستند یعنی حدود 
۱۸میلیون نفر ساکن روستا داریم. اینها به طور مطلق 
دسترسی به کتاب فروشــی ندارند. اکثر شهرهای 
کوچک ما کتاب فروشی ندارند یا کتاب فروشی شان 
به صورت بسیار محدودی کتاب عرضه می کند. حتی 
در شهرهای بزرگ هم وضع همین است؛ بنابراین ما 
با فقر کتاب فروشی مواجهیم. شما ببینید در کشوری 
که به راحتی می شود گفت اکثریت مخاطب جدی 
کتاب دسترسی خوبی به کتاب فروشی ندارند، آیا باید 
امکان این جمعیت را برای خرید کتاب، برای مواجهه 
و انتخاب کتاب جدید از بین ببریم؟ نباید فضایی ایجاد 
کنیم که بتوانند کتاب ببینند و کتاب بخرند؟ یکی این 
نکته. دیگر اینکه کتاب فروشی هم توانایی ارائه همه 
آثار ناشــران را ندارد. ابعاد و حجم کتاب فروشی ها 
آنقدر نیست که همه کتاب های ناشران را عرضه کنند. 
عناوین منتشرشده خیلی زیاد است و اصال تناسبی با 
ظرفیت کتاب فروشی ها ندارد. به طور طبیعی بخشی 
از کتاب های ناشــران اصال در کتاب فروشی ها ارائه 
نمی شود یا در اکثر کتاب فروشی ها نیست. خب، باز 
این امکان جدی را هم از مخاطــب گرفتیم و هم از 
ناشران که کتاب های شــان عمال وارد چرخه فروش 
نخواهد شــد. با کنار هم گذاشــتن همه این موارد 
می بینیم که به راحتی نمی شود گفت امکان فروش را 
از ناشران سلب کنیم و صرفا از کتاب فروشی ها حمایت 
کنیم. البته در آینده باید به سمتی رفت که دسترسی 
به کتاب فروشی ها افزایش پیدا کند. کار درست این 
است اما در شرایط فعلی و واقعی، امکان این را نداریم 

که مردم را از خرید کتاب محروم کنیم.

واضح است که راه اندازی کتاب فروشی 
در روســتاها از نظر اقتصادی به صرفه نیست. 
برای توزيع منصفانه کتاب در سراســر کشور و 
برای قشری که دسترسی به کتاب فروشی ندارد 

طرح هايی مثل فروش آنالين درنظر داريد؟
همین است که می فرمایید؛ امکان اینکه کتاب فروشی 
در روستا شکل بگیرد تقریبا نیســت اما با امکانات 
جدیدی که وجود دارد، فراهم کردن امکان دسترسی 
مردم روستایی و شــهرهای کوچک و حاشیه نشین 
به کتاب عملی اســت. طرح بزرگی در وزارت ارشاد 
درباره این موضوع در حال پیگیری است و امیدواریم 
مدت کوتاهی بعد از نمایشــگاه این طــرح را اعالم 
عمومی کنیم برای اینکه دسترســی عمومی مردم 
به همه کتاب ها فراهم شود. جزئیات این طرح حتما 

اطالع رسانی خواهد شد.

در تهران بیشــتر از ســاير شهرها 
کتاب فروشــی داريم اما کتاب فروشان رقبايی 
در گوشــه وکنار خیابان ها دارند که کتاب های 
ناشران ناشناس و گمنام را با 50درصد تخفیف 
می فروشــند. اين ناشــران متهم هستند به 
رونويسی از ترجمه های ناشرانی که برای تولید 
کتاب خوب هزينه کرده اند و زحمت کشیده  اند. 
طرحی برای برخورد با اين ناشران کپی کار داريد؟ 
قانونا ما ملزم هســتیم به هر ناشری که کتابش را به 
وزارت ارشــاد ارائه می کند، طبق ضوابط نشر مجوز 
بدهیم. کتاب  ها بررسی می شــوند و اگر مغایرتی با 
قانون نداشته باشــند، مجوز می گیرند. در گذشته و 
تا امروز امکان مشابهت یابی در کتاب وجود نداشت. 
این کار هم باید توسط نرم افزار صورت بگیرد. طبیعی 
اســت که افراد نمی توانند مشــابهت یابی را انجام 
دهند. از سال گذشــته که من وارد وزارتخانه شدم 
گفت وگو با 2شــرکت جلو رفته تا نرم افزار مناسب 
برای مشابهت یابی کتاب را مستقر کنیم. ان شاءاهلل 
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چند روزی به نمايشگاه کتاب مانده بود که ياسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، به مؤسسه همشهری آمد و فرصت شــد که با او درباره موضوعات مختلف حوزه کاری اش به 
گفت و گو بنشینیم. عمده فعالیت ها و مأموريت های معاونت فرهنگی در حیطه کتاب و نشر است و طبیعتا 
سؤاالت ما از احمدوند حول همین موضوعات بود. احمدوند مدرک دکتری عرفان و تصوف اسالمی از دانشگاه اديان و مذاهب قم دارد و عالوه بر سابقه کار اجرايی 
و مديريتی در سازمان ها و نهادهای مختلف، سابقه کار رسانه ای و مطبوعاتی هم دارد. با اينکه وقت تنگ بود، احمدوند سر حوصله و با تأنی به سؤال های ما جواب 

داد و ما هم سعی کرديم تا جايی که می توانیم در مطرح کردن مسائل و موضوعاتی که دغدغه کتابخوانان و فعاالن حوزه نشر است کوتاهی نکنیم.

این اتفاق بیفتد تا بتوانیــم جلوگیری کنیم از دادن 
مجوز به کتاب هایی که مشابه هستند. یک کار دیگر 
هم باید بکنیم. سال ها جلســات هیأت نظارت برای 
اجرای ضوابط نشر در کتاب بزرگسال و هیأت نظارت 
برای اجرای ضوابط نشــر در کتاب کــودک برگزار 
نمی شد. این دو هیأت را به شــورای عالی فرهنگی 
معرفی کردیم، افراد را تعیین کردیم، اسامی تصویب 
شد و جلسات شان شروع خواهد شــد. در آنجا باید 
مصوباتی شکل بگیرد که از مالکیت ناشران و مترجمان 
و نویسندگان بر آثارشان بیشتر حراست شود و کپی 
اتفاق نیفتد. این احتیاج به تعیین ضوابط دارد و اول 
باید مقرراتش تصویب شــود و ما بتوانیم به آن عمل 

کنیم. این در دستور کار اداره کتاب قرار دارد.

ظرف ماه های گذشــته، قیمت کتاب 
سر به فلک زده و آن بخشــی از مردم که کتاب 
می خرند، تقريبا از خريد کتاب ناتوان شده اند. 
قیمت کاغذ باالست و طرح هايی که برای راه اندازی 
کارخانه تولید کاغذ در داخل وجود داشته فعال به 
سرانجامی نرسیده. برای حل اين مسئله به چه 

تمهیدی انديشیده ايد؟
در گرانی کتاب عوامل مختلفی نقش داشــتند. یک 
بخش گرانی کاغذ اســت و بخش دیگر گرانی انواع 
خدمات نشر و دستمزدهاست. همه هزینه هایی که 
در چرخه نشر هســت، دچار گرانی و افزایش قیمت 
شده اند و طبیعی است که روی قیمت محصول نهایی 
اثر خواهد گذاشت. کاغذ هم بخشی از این گرانی ها را 
به خودش اختصاص داده است. یک علت گرانی کاغذ 
افزایش قیمت جهانی آن است که در چند ماه گذشته 
قیمت جهانی کاغــذ ۳0-20 درصــد افزایش پیدا 
کرده است؛ تقریبا از ۷-۶ماه پیش که قیمت هر تن 
کاغذ حدودا 900دالر بود، حاال به هر تن ۱200دالر 
رسیده، به اضافه هزینه حمل و تحویل در کشور ما. 
این هزینه، قابل توجه اســت. قیمت عمده کاغذ هم 
با ارز آزاد یا ارز نیمایی محاســبه می شود. با یک بند 
کاغذ ۱00در ۷0 که می شود حدودا 24.۵کیلوگرم و 
قیمت هر کیلو ۱.2دالر، به همین عددهایی می رسیم 
که در بازار هست. گرانفروشی در بازار کتاب حدودا 
۱۵-۱0درصدی است. ما باید تولید داخلی مان را به 
سرانجامی برسانیم. این موضوع زیرساخت هایی الزم 
دارد. در چند ماهی که ما هستیم، مکرر و مرتب پیگیر 
آماده شدن امکان تولید کاغذ و افزایش ظرفیت تولید 
کاغذ در تولیدکننده های داخلی هستیم. تقریبا هر ماه 
2-۳جلسه با وزیر ارشاد و مسئوالن داریم که بتوانیم 
مسائل تولید کاغذ در داخل را حل کنیم. مسائل متعدد 
و مفصل است؛ از مواداولیه تا مالیات بر ارزش افزوده تا 
مشکالت نوسازی دستگاه ها و خیلی مسائل دیگر که 
اینها را حل کرده ایم. دولت سعی جدی دارد که تولید 
داخلی کاغذ احیا شــود و امیدواریم با رفع این موانع 
تولید داخلی کاغذ راه بیفتد و تا آخر سال بخشی از 
کاغذ مورد نیاز را تامین کنیم. ظرف یکی، دو سال آینده 
هم می توانیم بخش عمده ای از نیاز کشور را در داخل 
تامین کنیم؛ این شدنی اســت. عزمش هم در دولت 
وجود دارد. اهتمام صاحبان کارخانه ها هم وجود دارد.

بخش خصوصی در اين مورد با شــما 
همکاری می کند؟ 

بله. کارخانه زاگرس در شیراز در حال تکمیل است و 
امیدواریم با رفع برخی مشکالتش تا آخر سال فعال 

محمدناصر احدیگفت وگو
روزنامه نگار

شود. کارخانه کاغذ مازندران که بخش خصوصی 
نیست و توسط هلدینگ اداره می شود، اما آنها هم 
به حوزه توزیع و تولید کاغذ وارد شده اند. با اینکه 
سال گذشته تولیدشان تقریبا زیر ۱0هزار تن بود، 
فکر کنم امســال به حدود ۳0هزار تن برســند و 
امیدواریم سال آینده به حدود ۵0هزار تن برسند. 
کارخانه پارس می تواند فعــال تا باالی ۱0هزار تن 
تولید کند تا بعدا بیشتر شود. کارخانه های کارون و 
شوشتر هم بعدا می توانند به خط تولید اضافه شوند. 
اگر همه شرایط فراهم شود، می توان باالی ۱۵0هزار 
تن توان تولید داخلی را ظرف 2 تا دو سال و نیم فعال 
کرد، منتهــی احتیاج دارد که همــت گروهی در 
بخش های مختلف دولت شــکل بگیرد که داریم 

برای این تالش می کنیم.

همیشــه حرف وحديث هايی درباره 
توزيع کاغذ دولتی میان ناشران وجود داشته است. 
آماری منتشر شد که نشان می داد - به رغم تصور 
عمومی - برخی ناشران خصوصی از کاغذ دولتی 
منتفع می شوند اما همچنان قیمت کتاب های شان 
خیلی زياد است. شما سازوکار اختصاص کاغذ 
دولتی به ناشران را تغییر می دهید و آيا فهرست 
ناشرانی که کاغذ دولتی دريافت می کنند به طور 

شفاف اعالم خواهد شد؟ 
بخش عمده ای از کاغذی که در سال۱۳9۸ با ارز 
ترجیحی گرفته و در ســال۱۳99 توزیع شد، در 
بخش خصوصی مصرف شد. در وزارت ارشاد عده ای 
برای شــفاف شــدن آمار در حال تالش هستند. 
آماری که اعالم شد، آمار اعالم شده از طرف وزارت 
ارشاد نبود. آن آمار کامال دقیق نیست و تغییراتی 
دارد. برخی از ناشران خصوصی بیش از آنچه اعالم 
شــد کاغذ دریافت کرده اند؛ همینطور ناشــران 
دولتی. گروهی در وزارت ارشاد بدون سروصدای 
رسانه ای دارند کارشان را انجام می دهند تا واقعیت 
ماجرا معلوم شــود. خب، اگر ناشری به نادرستی 
بیش از آنچه باید کاغذ دریافت کــرده، حتما در 
حمایت ها و تســهیالت آینده وزارت ارشاد لحاظ 
خواهد شــد. حتما باید به نسبت بهره مندی اش، 
خدمات فرهنگی ارائه می کرده. اگر ناشرانی کاغذ 
دریافت کرده اند اما کاغذ دولتی باعث نشــده که 
قیمت های شــان کاهش پیدا کند، حتما باید این 
روند اصالح شــود و باید آن افزایــش قیمتی که 
از مخاطــب گرفته اند، جبران شــود. اینها حتما 
پیگیری می شــود و به طور دقیق و شــفاف اعالم 
خواهد شد. این موضوعی نیست که وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی از آن به راحتی بگذرد اما هیاهو 
هم درباره اش نمی کنیم. در مورد آینده هم، چون 
فعال ارز ترجیحی به واردات کاغذ و وزارت فرهنگ 
تخصیص داده نشده، اگر ارزی در اختیار قرار گرفت 
که قو  ل هایی داده شده، طبعا سازوکار تخصیص 

کاغذ هم اعالم خواهد شد.

مخاطب کتاب که از مسائلی مثل ارز 
ترجیحی و کاغذ دولتی و نحوه تعیین قیمت کتاب 
خبر ندارد، فقط باال رفتن قیمت کتاب را می بیند و 
ممکن است برايش اين سؤال پیش بیايد که چرا 
دولت نظارتی روی قیمت کتاب ندارد، درحالی که 
اهل فن می دانند دخالت دولت در تعیین قیمت 

کتاب تقريبا نشدنی است.
مجموعا ورود دولت بــه قیمت گذاری حوزه کتاب 
کار موفقــی نخواهد بود. یعنی اینکــه فکر کنیم 
دولت می تواند روی همه کتاب ها قیمت گذاری و 
بعد نظارت کند، دولت را وارد ســازوکاری خواهد 
کرد که اجرایی نخواهد بود. بنابراین منطق ندارد 
که ما بخواهیم قیمت کتاب را تعیین کنیم. تولید 
کتاب هــم عوامل متعدد و متغیــری دارد. به این 
راحتی نمی شود قیمت تمام شده کتاب را از بیرون 
حوزه نشر تعیین کرد. ممکن است هزینه تألیف یا 
ترجمه محتوای یک کتاب با کتاب دیگری با همان 
تعداد صفحه بسیار متفاوت باشد. بنابراین کتاب باید 
کامال براساس قیمت تمام شده قیمت گذاری شود و 
رقابت بازار باعث می شود که قیمت ها غیرمنصفانه 
نباشد. عمده تولیدات ناشران کشور هم همینطور 
است. اگرچه ممکن است گران باشد، اما خب عوامل 
مختلف در گرانی اش اثر گذاشته. گرانفروشی نیست. 
درصد اندکی وجود دارد که ممکن است بی انصافی 
رخ دهد که آنها هم طبیعتا توســط خود مخاطب 

طرد خواهد شد و در بازار رونق نخواهد گرفت.

اگــر ناشــرانی کاغــذ دریافــت کرده انــد 
امــا کاغــذ دولتــی باعــث نشــده کــه 
کنــد  پیــدا  قیمت های شــان کاهــش 
حتمــا بایــد ایــن رونــد اصــاح شــود و 
باید آن افزایش قیمتی کــه از مخاطب 

گرفته اند، جبران شود
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