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
19

پیراهنسفیدتویصورتامباپه
با صحبتهای جدید ستاره فرانسوی
پاریسیها ،انتقال این مهاجم به
رئالمادرید بیش از پیش قطعی شد

19

آمدهام تا کارم دیده شود

وسلین ،سرمربی تیم ملی هندبال اطمینان
دارد بهزودی قرارداد 10ماههاش با فدراسیون
هندبال ایران برای چند سال تمدید خواهد شد

سوژه روز

خوششانسی
تیمخسته

20
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روز مانده تا
جام جهانی

خطرسقوط به دره

پخش زنده روز
عکس|مجتبی صالح|

روند نتایج یحیی گلمحمدی در
پرسپولیس با یک سراشیبی بسیار تند
از موفقیت به ناکامی رسیده .در انتهای
این سراشیبی چه اتفاقی در انتظار است؟

لیگ برتر انگلیس

لیورپول

ساوتهمپتون
23:15

برنامه بازی

جشن قهرمانی استقالل برخالف نساجی،
بدون حضور تماشاگران برگزار میشود

تردیدی نیســت که برگزاری جشن قهرمانی
با حضور تماشاگران شــیرینی دیگری دارد و
قابل مقایسه با باال بردن جام در ورزشگاه خالی
نیست .استقاللیها هم خیلی دوست داشتند
بعد از ایــن همه ســال دوری از موفقیت ،حاال
که قهرمانی لیگ برتر شــدهاند جشن مفصلی
با حضور هواداران خود برگزار کنند ،اما سازمان
لیگ اعالم کرد تمامی بازیها تا پایان فصل بدون
حضور تماشاگران برگزار خواهد شد .طبیعتا این
موضوع شامل بازی پنجشنبهشب استقالل و
آلومینیوم اراک هم میشود و جشن قهرمانی
آبیها 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.
خوششــانس بزرگ این  3ســال اما نساجی
مازندران بــود؛ تیمی که با قهرمانــی در جام
حذفی ،نخســتین افتخار بزرگ شهر خسته را
به دست آورد و آنقدر خوشاقبال بود که جشن
قهرمانی همین جام ،در ورزشــگاه آزادی و با
حضور پرشــور هواداران برگزار شد .در  3سال
گذشته و بعد از شــیوع ویروس کرونا ،این تنها
جشن «تماشاگر دار» فوتبال ایران بوده و سایر
تیمها در ورزشگاه خالی جام را باالی سر بردهاند.
قبل از کرونا هم آخرین جشن قهرمانی در حضور
هواداران ،به فتح جام حذفی توسط پرسپولیس
در فصل هجدهم مربوط میشــود؛ جایی که
برانکو ایوانکوویچ در آخریــن تجربهاش روی
نیمکت پرسپولیس ،با پیروزی بر داماش گیالن
این تیم را در ورزشگاه غدیر اهواز قهرمان جام
حذفی کرد و رفت.

لیگ برتر ایران  -هفته 28
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19:00
پرسپولیس
19:30
شهرخودرو
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هوادار

پیکان

20:00

نساجی
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صنعت نفت
21:00

21:15
آلومینیوم

یحیی نه

سپاهان

20:00

20:00
نفت م.س

مس

تراکتور

استقالل

21:30
ذوب آهن

فجر

برنامه بازی

دستیارها عوض شوند

با وجود نتايج اخير
پرسپوليس ،مديران باشگاه قصد اخراج يحيی را ندارند
اما از او خواستهاند کادر دستيارانش را تقويت کند

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

چهارشنبه  4خرداد 1401

فاینورد

23:30

آاس رم

چهره روز

بازنده دونبش
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 بعضیها،
ناکامی مورد نظر دونبش و موکد بوده اســت.
از آن جمله باید به رامین رضاییان اشــاره کرد؛
مدافع راست سرشناسی که بین2نیمفصل ضمن
فسخ قراردادش با الدوحیل قطر به پرسپولیس
پیوست تا شریک شادیهای 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 بهعنوان یکی از
عناصر دیرپا و کلیدی سرخپوشــان جاافتاده،
اما حقیقت آن اســت که رضاییــان حتی یک
عکس هم با انبــوه جامهای دروشــده 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
شایستگیهایش 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 مدتها با اکراه بازیاش
داد و پس از نخســتین خطا ،دوباره عذرش را
خواست .مربی کروات حتی اجازه نداد رضاییان
در جشن قهرمانی سرخها حاضر شود .حاال هم
که بازگشت رضاییان با قطع نوار قهرمانیهای
سرخپوشان همراه شده است.
دیگر هدف رضاییان از بازگشت به پرسپولیس
اما تحتتأثیــر قراردادن دراگان اســکوچیچ و
آزمودن بختش برای بازگشت به تیم ملی در سال
جامجهانی بود .اینکه رامین در این مدت خوب
بازی کرده یا نه ،یک بحث دیگر است .خیلیها
عقیده دارند او در فاز هجومی بازیکن مؤثری بود
و سانترهای خطرناک و پاس گلهای خوبش هم
این مسئله را تأیید میکند ،اما مشکالت دفاعی
او پابرجا باقی مانده؛ همان نکتهای 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.

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال

شنبه  7خرداد 1401

لیورپول
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تاکسیهادرمسیرنوسازی

تشریح اقدامات 200روزه
سازمان تاکسیرانی
2796تاکسی
تبدیل به احسن
شدهاند.

شایعه گسترده فروش برخی اعضای بدن در فضای
مجازی صحت ندارد

 36430کارنامه
تاکسیرانان
تمدید شد.

نایب رئیس هيات مديره انجمن اهدای عضو:
تنها عضوي كه ميتوان از فرد زنده دريافت كرد« ،كليه»
و بخشي از «كبد» است

3304وام
نوسازی پرداخت
شدهاست.

صفحه9

خودروهای ارزان
در راه است؟

2796تاکسی
برایشمارهگذاری
معرفیشدهاند.

سرپرست دفتر صنایع خودروي وزارت صنعت :عرضه خودروهاي
اقتصادي كه بتواند جايگزين پرايد شود افزايش مييابد

5750کارنامه
جدیدتاکسیرانان
صادرشد.

صفحه16

ي كارشناسي توفانهاي گردوغبار سال  1401نشان ميدهد،
بررس 
سدسازي تركيه در مسیر دجله و فرات ،عراق و سوریه را
به کانونهای ریزگرد خاورميانه تبديل كرد
صفحه14

خطر انقراض کاملدر
کمینبزرگترینپرنده
قادر به پرواز جهان

جمعیت در ایران

در آخرین سرشماری ،آمار میشمرغها به  ۳۰بال رسیده
و به همین دلیل در زمره حیوانات در معرض خطر انقراض
ایران قرار گرفته است.

جمعیت در جهان

جمعیت جهانی این پرنده حدود ۵۰هزار بال تخمین زده
میشود که بیشترین آنها در کشورهای اسپانیا و پرتغال
شناسایی شده است.

زیستگاه

ایــن پرنــده در دشــتهای وســیع بیدرخــت ،زمینهــای
اســتپی و کشــتزارهای مســطح پهنــاور ماننــد مزرعههای
گندم ،نخود ،یونجه و ...زندگی میکند.

زیستگاه در ایران

میشمرغ را هماکنون میتوان در دشت «سوتاو»
بوکان واقع در آذربایجانغربی مشاهده کرد که
مهمترین زیستگاه این پرنده در کشور است.

ویژگیهای خاص

پاهای قوی و بلند که به 3انگشت ختم میشود.
بسیار زود رَم و محتاط است .
اغلب در مقابل خطر میدود یا مخفی میشود.
میشمرغ بزرگترین پرنده قادر به پرواز در جهان است.

ویژگیها

گونه

از خانواده هوبرهایان

تغذیه

حشرات ،قورباغه
و سوسمار

د
ر لیس

وضعی

تحفا
ظتی

ت سر

خ (N
)IUC

وزنی بیش از ۱۵کیلوگرم
طول بدن این پرنده 75تا 120سانتیمتر
فاصله نوک بالها از 2طرف به 260سانتیمتر
قهوهای متمایل به خاکستری ،سینه سفید و گردنی بلند
وزن نرها تا 50درصد از مادهها بیشتر و گردن نرها از مادهها کلفتتر است.

رهبرمعظمانقالب
در پیامی درگذشت
حجتاالسالم سیدعبداهلل
فاطمینیا را تسلیت گفتند

راز دلنشين بودن

سخنان آیتهللا فاطمینيا
صفحه های  2و 13

يك ميليون
مرگ كرونايی
روی دست آمريكا

کرونا بیش از جنگهای جهانی
اول و دوم و جنگهای کره و ویتنام
از آمریکایی ها کشته گرفت
صفحه7

بخشش
قاتلبیسواد
پيش از قصاص

آموختن قرآن در زندان ،مرد زنداني
را از مجازات مرگ نجات داد
صفحه6

پيشنهاد وام
مسكن 700ميليونی
روی ميز دولت رفت
در حالی كه وزیر راه از ارائه پیشنهاد
افزایش وام مسکن خبر داده  ،نرخ
بهره مؤثر وام مسکن  5درصد
افزایش یافته است

هرسال که سالم اردیبهشت به سال تازه هنوز به
سالمت خرداد نرسیده ،سرریزشدن سرسراهای
مصلی از سرهای خمشده بر کتاب ،زبان ناظران را
به پرسیدن همهساله این پرسش باز میکند که اگر جمع مجموع اهل کتاب
انبوه سالنها و راهروها و پیشــخوان غرفههای چشمانداز است ،پس جامعه
ایرانی کتابباز است تا کتابخوان؟ گروه گروه عارف و عامی بست نشسته در
صف تن زده بیانتهای بســتنی و برگر و بریانی را تمثیل میکنند که کتاب
بهانه بهین است برای گپ و گعده در عصرهای بهاری که خنکای بهار تهران
بهانههای دلانگیزی برای سفر شــهری به حوالی عباسآباد .آنها شمارگان
زمین خورده و برنخاسته در شناســنامههای همان چنبرهای چیده شده در
قفسههای شلوغ را شاهد میگیرند و بیرودربایستی عدد را با آخرین محصول
سرشماری نفوس و مسکن نسبت میکنند و آخرش بفرما میزنند که دلتان
غنج نرود برای حساب کتابهای نمایشگاهی و قال و غوغاهای اینستاگرامی،
سرو ته این همه بروبیا و بشین و پاشو خیلی به خیال پرفروشی نمیرسد که
به سودای 300نسخه هم نخواهد رسید.
غرزنان و گالیهگران همیشــه بازار کتاب این روزها کشــکول پرتری دارند.
چانهشان گرم گرانی و چنتهشان شلوغ از برچسب بهای روغن و برنج و گوشت
است .جمعیت جاری را نشــان میدهند و پرده میزنند که نقل امروز دیگر
نقل هر ساله نیست .این روزها اگر دســت به جیب برود برای کف هرم مازلو
است تا ســقف آرزوهای بزرگ .طعنه را مثل تیغ روانه میکنند که جمعیت
ایستاده در صفهای خوراکیهای چرب حیاط نمایشــگاه این روزها اگر به
نمایشــگاه میروند برای یادآوری کتاب نایستاده که برای فراموشی حساب
به صف شدهاند.
بعد از شناسنامه کتاب و صف کباب ،دست روی پشت جلد میگذارند که کاغذ
اگر در تلوتلوی گرانی از طال جلو نزده باشد ،عقب نمانده .جوهر تا جان دارد
باال کشیده و چاپ تا توانسته چاپیده و مولف هرچقدر موقر و ناشر هرچقدر
مهجور ،قیمت تمامشده تعارف که ندارد .باید باالخره بصرفد که چرخ صنعت
نشر بچرخد .این قصه که فقط دود چراغ و سوز فراغ نیست .کار است و کارگر
دارد .این چرخه باید از مصحح تا صحاف ،از چســبزن تا تازن و از برشکار تا
شومیزکار نانی سر سفره ببرند .صفرهای پشت جلد آنقدرها متورم شده که
دیگر از عنوان زودتر خوانده میشوند.
اگر بست نشسته بازار کتاب و دربسته صنعت نشر فارسی باشیم ،نباید بید این
بادها بشویم که لرزیدن و لهیدن کار آنهایی است که دستشان به کتاب فقط
به لهله مدرک خورده تا لذت ادراک .بازار کتاب ایران ،دیگر راسته صفیعلیشاه
و دکههای اللهزار نیست .آنچه در بازار کتاب ایران بیش از رود این گرانیها و
رودخانه گرانجانیها جاری شده بود ،توفان تخصص است .کتابهای خاص و
خوانندگان مخصوص ،عناوین فراوان و شمارگان محدود .ناشرانی که جویها
تازه جاری کردند و جوانان جویا را پای جریانها کشاندند ،برنده شدند وگرنه
ی و کتاببازی و کتابخواری سالهاست که ورافتاده است.
کتابساز 
امروز فقــط در بازارهــای کوچک کتابهای پرشــمار را میتــوان یافت.
چراکه جویندگان جواهر آگاهتر از همیشــه پرسانپرســان پای به سالنها
میگذارند .جمعیت کتابخوان امــروز ایران ،کمتر کتاب نمیخوانند،
بیشــتر دنبال کتاب میگردند .صنعت نشــر فارســی باید مثل هر
صنعت دیگری برای دوران ســختی که یک ســویش گرانی و یک
سویش کتابخوان پرسشگر است ،دستپخت مناسبی فراهم کند .بازار
کتاب را از شــفق پیش رو دنبال کنیم نه از فلق پشتسر .خردمندان ناامید
نمیشوند.

صفحه4

ی امروز
ویژهها 
سخنگوی وزارت امورخارجه:

گرهگشاییازمذاکراتبا«ابتکاراتخاص»

حساببازار کتاب

یکی از نادرترین پرندههای ایران در خطر
انقراض قرار دارد .میشمرغها چه ویژگیهایی
دارند و در کدام مناطق ایران زندگیمیکنند؟

پیام تسلیت برای
درگذشت عالم
واعظ درسآموز

صفحه3

علیرضا محمودی؛ دبیر گروه ادب و هنر

کامران بارنجی  /گرافیک :علیرضا بهرامی

طول عمر

 217وام
ضروریبهرانندگان
اعطا شد.

یادداشت

دادهنما

15تا 20سال

عكس :همشهري /حسین تهرانی

مهيبترين توفان گردوغبار
خاورميانه در راه ايران

HAMSHAHRI

سفر اخیر انریکه مورا ،معاون سیاستخارجی اتحادیه اروپا به تهران
امیدهایتازهایبرایبنبستگشاییازمذاکراتهستهایمیانایران
و 4+1بهوجود آوردهاست؛ سفری که با ارائه «ابتکارات خاص» از سوی
ایران همراه بوده و بهنظر میرسد درصورت پاسخ مثبت آمریکا ،همه
طرفهاآمادهبازگشتبهوینهستند.بهگزارشهمشهری،درچنین
شرایطی،عالوهبرطرفهایاروپاییکهروندتحوالترا«مثبت»
و«راهگشا»ارزیابیمیکنند،روسهانیزبرآمادهبودنشرایط
برای احیای توافق هستهای سال 2015خبر میدهند...

متنکاملرابااسکنکیوآرکد،درهمشهریآنالینبخوانید

شهری
ایمنسازی ۹۰۰محل حادثهخیز تهران

سیدحسین حســینینژاد ،مدیرکل مهندسی ایمنی
و ترافیــک شــهرداری تهــران بــا بیــان اینکــه ۹۰۰محل
حادثهخیز و پرخطر محورهای درونشهری شناسایی و
ی شدهاند،
برای ایمنسازی به شهرداری مناطق معرف 
گفت :یکی از بزرگراهها که تصادفات منجر به مرگ در
آن زیاد است ،بزرگراه امام رضاست ...
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ششمین سالگرد شهادت مرد شماره یک خلیجفارس

دریاداری که آمریکا را به زانو درآورد

دانش
طرحی برای روشن کردن ماه

با آن همه هیبت و جذبهاش چه دلی میبرد از خلیجفارس؛
عروس همیشه زیبای ایرانزمین .سردار شهید محمد
ناظری؛ مردی که ایران تا پابرجاست بهوجودش افتخار
میکند .دالوری که پاسدار حریم آبی ایران بود و برای
حفظ آن از جان مایه گذاشت .حماسهآفرینیهای
او اگر بازگو شود کتاب قطوری میخواهد .دریادار
روزهای دفاعمقدس عالوه بر طراحی جنگ،
تاکتیکهای نظامی هم آموزش میداد...

آزمایشــگاه ملــی ســاندیا بــرای روشــن نگهداشــتن
چراغهای پایــگاه ماه پــروژه آرتمیس ناســا ،در حال
توســعه ریزشــبکههای الکتریکــی بــرای مدیریــت
توزیع برق از رآکتورهای کوچک هستهای این پایگاه
بــه تاسیســات مختلــف بــرای زندگــی و پشــتیبانی
است.
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دانش

گفتوگو با یاسر احمدوند درباره نمایشگاه کتاب ،ممیزی و...

بیتکوین آیندهای ندارد

بنیانگذار و مدیرعامل صرافی دیجیتال  FTXدوشنبه
گفــت کــه بیتکویــن بهعنــوان یــک شــبکه پرداخت
آینــدهای نــدارد و از ارز دیجیتــال بهدلیــل ناکارآمدی و
هزینههای زیســتمحیطی بــاالی آن انتقاد کــرد .در
گزارش این روزنامه آمده است« :شبکه بیتکوین یک
شبکه پرداخت یا یک شبکه مقیاسپذیر نیست».

فروش كتاب خواسته ناشران بود

چند روزی به نمایشگاه کتاب مانده بود که یاسر احمدوند ،معاون
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،به مؤسسه همشهری
آمد و فرصت شد که با او درباره موضوعات مختلف حوزه کاریاش
به گفتوگو بنشــینیم .عمده فعالیتها و مأموریتهای
معاونت فرهنگی در حیطه کتاب و نشــر است و طبیعتا
ســؤاالت ما از احمدوند حول همین موضوعات بود.
احمدوند مدرک دکترای عرفان و تصوف اسالمی از
دانشگاه ادیان و مذاهب قم دارد ...
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گفت و گو با وسلین وویوویچ ،سرمربی تیم ملی هندبال

به ایران آمدهام تا کارم دیده شود
ترافیک ســنگین دیروز در خیابان سئول باعث شد
خبرنگاران با تأخیر زیادی به نشست خبری وسلین
وویوویچ ،ســرمربی تیم ملی هندبال برسند اما
همین موضوع دلیلی شد تا او از خط قرمزش بگوید؛
سروقتبودن.برایوسلینکهازمونتهنگروبهایران
آمده،شلوغیتهرانعجیباست«:هرروز40دقیقه
طولمیکشد که ازهتل المپیکتاسرتمرینبرسم
اما دیروز یک ساعت و40دقیقه طول کشید!»...
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زندگی
با این روش دیرتر پیر میشوید

تغییــر برخــی عــادات غذایــی میتوانــد بــه کاهــش
چربی شکم و ســرعت روند پیری کمک کند .در این
مطلب  ۷توصیه ساده تغذیهای آورده شده است که
میتواند در این زمینه راهگشا باشد .سعی کنید این
تغییرات ساده را در تغذیه و سبک زندگی خود ایجاد
کنید.

گردشگری
دهکده چوبی گیالن کجاست؟

امامزاده ابراهیم جزو جاذبههای گردشگری و زیارتی
در اســتان گیالن اســت کــه خانههــای چوبــی و رنگی
آن منحصــر بــه فــرد اســت .ایــن روســتای زیارتــی در
۲۴کیلومتری جنوبشرقی شهر شفت و۵۲کیلومتری
شــهر رشــت قرار دارد .فصول بهار و تابستان بهترین
زمان برای رفتن به امامزاده ابراهیم است.
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سهشنبه  27اردیبهشت 1401
شماره 8498

رهبری

نقلقولخبر

پیام تسلیت رهبرمعظم انقالب در
پی درگذشت عالم واعظ درسآموز

مهدی صفری
معاون وزیر امور خارجه
تهاتــر بــا کوبــا بهطــور جــدی پیگیــری
میشود و بنا شده بهطور سیستماتیک
در ازای صادرات نفت غالت مورد نیاز
خود را تأمین کنیم .در حــوزه صادرات
انرژی نیز توافقهای خوبی با ارمنستان
صــورت گرفتــه و پیشبینــی میشــود
رقــم مبــادالت در ســالجاری افزایش
۳۰درصدی داشته باشد/ .فارس

نصرهللا پژمانفر
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰مجلس
هنــوز تبعــات منفــی اقدا مهــای غلــط
اقتصــادی دولــت روحانــی در کشــور
پابرجاســت .مداخلههــای ارزی یکــی از
اقدامهای اشــتباه دولت ســابق بــود و ما
در کمیسیون اصل ۹۰مجلس پروندهای
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 بهوجود آورد /.مهر

خبر

پیشنهاد مذاکره ریاض
به تهران
وزیر انرژی عربســتان دیروز اعــام کرد که ریاض
و کویــت بهصورت رســمی خواهــان گفتوگو با
جمهوریاسالمی ایران درباره میدان گازی مشترک
آرش/الدره هستند .براســاس آنچه شبکه خبری
العربیه گزارش دادهاست ،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 سال 2026یا
اوایل 2027تولید نفت خود را به بیشتر از 13میلیون
بشکه در روز برساند .پیشاز این محمد ایرانی ،سفیر
جمهوریاسالمی 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 درحالیاست که
وزارت امورخارجه این کشور اخیرا با انتشار بیانیهای
بار دیگر ادعاهای خود درباره میدان مشترک گازی
آرش را تکرار کرده و خواســتار گفتوگــو 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 کردهاند ،اما
پاسخی از تهران دریافت نکردهاند .همچنین در این
بیانیه ادعا شــده بود که عربستانسعودی و کویت
حق دارند میدان گازی آرش را بــرای بهرهبرداری
خود گسترش دهند.

دولت

مخبر:متخلفاننانراپشیمانمیکنیم
معاون اول رئیسجمهــور در 2بازدیــد جداگانه با حضور
در مرکز پاســخگویی یکپارچه  ۱۲۴وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و نیز اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان تهران
از نزدیک در جریان نحوه ثبت و رســیدگی به شــکایات
مردمی از واحدهــای صنفی متخلف پــس از اجرای طرح
«مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها» قرار گرفت.
براساس گزارش پایگاه اطالعرسانی 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 بهدلیل همــکاری بینظیر در این
تحول عظیم اقتصادی مدیون مردم است ،گفت :با متخلفان
بهشــدت برخورد میشود و مایه تأســف است درحالیکه
افزایش قیمت نان انجام نشده و در این وضعیتی که فشار بر
مردم است ،عدهای بهدنبال 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 میشود،
تأکید کرد :از عــدهای متخلف ،سوءاســتفادهکنندگان و
گرانفروشان بهویژه در موضوع نان به هیچ عنوان نخواهیم
گذشت و بهگونهای با این گروه محدود برخورد میشود که
حتما بازدارنده باشد و از اقدامات خود پشیمان شوند.

گرهگشایی 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» بودهاست

ســفر اخیر انریکه مــورا ،معاون
سیاست
سیاســتخارجی اتحادیــه اروپا
خارجی
به تهــران امیدهای تــازهای برای
بنبستگشــایی از مذاکــرات
هســتهای میان ایران و  4+1بهوجود آوردهاســت؛
ســفری که با ارائه «ابتکارات خاص» از سوی ایران
همراه بوده و بهنظر میرسد درصورت پاسخ مثبت
آمریکا ،همه طرفها آماده بازگشت به وین هستند.
بهگزارش همشــهری ،در چنین شرایطی ،عالوهبر
طرفهای اروپایی که روند تحــوالت را «مثبت» و
«راهگشا» ارزیابی میکنند ،روسها نیز بر آمادهبودن
شرایط برای احیای توافق هستهای سال 2015خبر
میدهند .بر همین اســاس هم بود که در روزهای
اخیر معاون وزیر امورخارجه روسیه تأکید کرد که
متن احیای توافق هســتهای تقریبا آماده شد ه و در
شرایط کنونی تنها اتخاذ تصمیمهای سیاسی باقی
ماندهاســت .موضعگیریهای اخیر نشان میدهد
همه طرفهای حاضر در گفتوگوهای هســتهای
در آستانه دستیابی به راهحلهای مورد توافق برای
احیای توافق هستهای سال 2015هستند و اکنون
زمان برای تصمیمگیری سیاســی واشــنگتن فرا
رسیدهاست ،چراکه بررسی تحوالت بهوقوع پیوسته
در روزهای اخیر نشــان میدهد در شرایط کنونی
اروپاییها مصممتر از گذشته بهدنبال دستیابی به
توافق در مذاکرات وین هستند.

بلینکن با ژان ایو لودریان ،همتای فرانسویاش در
فرانسه ،آمدهاست :آنها درباره تالشها برای دستیابی
به بازگشتی دوجانبه با ایران به اجرای کامل توافق
هستهای با ایران صحبت کردند.
وزارت امورخارجه آمریکا همچنین در بیانیه دیگری
از دیدار بلینکن با آنالنا ب ِربــوک و لیز تراس ،وزرای
امورخارجه آلمان و انگلیــس و همچنین با فیلیپ
ا ِرا ،مدیرکل امورسیاسی و امنیتی فرانسه خبر داده
و تصریح کرده که در این دیدارهــا طرفین درباره
مذاکرات ادامهدار با ایران و تالشها برای رســیدن

به توافقی برسر بازگشــتی دوجانبه به اجرای کامل
برجام گفتوگو کردهاند.
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 نشســتخبری دیروز خود مذاکــرات مورا در
تهران را «بســیار جدی»« ،معطــوف به نتیجه» و

آخرین مواضع دستگاه دیپلماسی کشور

مکث

رایزنیهای برجامی در اردوگاه غرب

ازســوی دیگر رایزنیهــا در اردوگاه غرب پیرامون
گفتوگوهای هســتهای بــا جمهوریاســامی
ایــران نیز در جریان اســت؛ موضوعــی که برخی
کارشناســان معتقدند اروپاییها در شرایط کنونی
درحال واردآوردن فشار بیشتری به واشنگتن برای
اتخاذ تصمیمهای مناســب در مسیر احیای توافق
هستهای 2015هستند.
در این میان وزارت امورخارجه آمریکا نیز در بیانیهای
از دیدار و گفتوگوی وزیر امورخارجه این کشور با
همتایان اروپایی خود درباره برجام و مذاکرات احیای
آن خبر داد .در این بیانیه ضمن اشاره به دیدار آنتونی

نشستخبریدیروزسخنگویوزارتامورخارجهعالوهبرتشریحآخرینوضعیتگفتوگوهایهستهای
میان ایران و ،4+1حاوی محورهای مهم دیگری هم بود که در ادامه میخوانید:
رئیسجمهورعازمسفربهیکیازکشورهایحوزهخلیجفارساست.برنامههایمنطقهایآقایرئیسی
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 خلیجفارس حاکی از اهمیتی است که برای روابط با همسایگان قائلیم.
دربارهحقابههیرمندبایداشارهکردکهبابرخیکشورها،مانندافغانستان،دارایمعاهدههایالزماالجرا
هستیم .ما با دولتها یا با هیأتهای حاکمیتی و رژیمهای کوتاهمدت یا بلندمدت و با ساختارهای سیاسی
دولتی معاهده نمیبندیم ،بلکه حاکمیتها با هم توافق میکنن د یا معاهدات دوجانبه را امضا میکنند .در
سال ۱۳۵۱معاهده الزماالجرایی بین ایران و افغانستان امضا شد و این معاهده بند داوری و قسمتهای
الزماالجرا برای هر کسی که در افغانستان حاکمیت و قدرت سیاسی را بهدست میگیرد ،دارد.
نقش روسیه در مذاکرات وین ســازنده و مثبت بود .من درباره توییتهای پراکنده افراد صحبت
نمیکنم .صدایی که ما میشنویم ،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 اســامی ایران با نقض بدیهیتریــن مصونیتها و برخالف
کنوانســیون ۱۹۶۱وین برخالف مقررات و معاهدات بینالمللی با نقض آشکار مصونیتها و حقوق این
دیپلمات ،توسط دولت آلمان و دولت بلژیک دستگیر شدهاست .کل فرایند غیرقانونی بوده و ایشان در
شرایط نامناسبی نگهداری شده و منتقل و حقوقش نادیده گرفته شدهاست.
گزارشگرویژهسازمانمللکهبرایبررسیآثارمنفیاقداماتقهرییکجانبهبهتهرانآمده،تافرداکه
در ایران است و مالقاتهایش را انجام میدهد .از ۲۰۱۴که گزارشگر ویژه با حمایت قاطع ایران برای ایجاد
چنین گزارشگری همراه بود ،تالش کردیم همواره کمک کنیم که گزارشهای حقیقی از نتایج تأسفبار
اقدامات قهرآمیز علیه کشورها منتشر شود.
«احمدرضاجاللی»3سالقبلدستگیرشدهوحکمامنیتیداردوجاسوسیکردهوهمکارینزدیکبا
موسادداردوازطریقیکیازکشورهایاروپاییبرضدامنیتملیجمهوریاسالمیایرانکارکردهوباعث
خساراتجانیعلیهدانشمندانماشدهاست.حکمجاللیقطعیاست.درخواستدادهانداجرایحکمدر
زمان دیگری انجام شود که در حال بررسی است .قوه قضاییه این کار را پیگیری میکند.
درباره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ترکیه درباره سدسازی و ریزگردها و اینکه ادعاهای ایران
درباره ریزگردها بهخاطر سدسازیها مبنای علمی ندارد ،باید گفت که ما علم را به دانشمندان بسپریم و
کمک کنیم به همدیگر که مشکالت زیستمحیطی و مشترک را حل کنیم .استقبال ترکیه را به فال نیک
میگیریم .باید تالش کنیم قدم اجرایی برای منطقه درست کرده و مشترکا مشکل آب ،محیطزیستی و
ریزگردها را مرتفع کنیم.

«همراه با ابتکارات خاص از سوی ایران» ارزیابی و
تأکید کرد که با توجه به راهحلهای پیشنهادشده
ازسوی کشورمان ،درصورت پاســخ آمریکا ،ایران
آماده بازگشت به وین است .ســعید خطیبزاده با
اشــاره به چند دور گفتوگوی طوالنی مورا و علی
باقریکنی در تهران ،تأکید کرد جمهوریاسالمی
ایران پیشــنهادهایی را ارائه کرده و قرار شدهاست
که طرف آمریکاییها در این زمینه پاســخ بدهد؛
«در ایــن صورت مــا میتوانیــم در موقعیتی قرار
بگیریم که همه طرفها به وین بازگردند .اگر امروز
آمریکا تصمیم سیاسی خود را اعالم کند ،که ما هنوز
دریافت نکردهایم ،میتوانیم گام مهمی در پیشرفت
مذاکرات برداریــم ».وی همچنین بــا بیان اینکه
مذاکرات هستهای همواره با ابتکارهای خاص ایران
همراه بودهاست ،افزود :ایران از آغاز مذاکرات جدید
چندبار این خالقیتها را بهکار بــرد تا کمکاریها
و عدمتصمیمگیری سیاسی طرف مقابل را مرتفع
کند ،اما متأسفانه تا امروز مذاکرات در انتظار تصمیم
سیاسی واشنگتن است .خطیبزاده ادامه داد :بعضا
صحبتهایی ازسوی واشنگتن شنیده میشود که
بازی نخنمای «مقصرنمایــی» را با جمالت تکراری
ادامه میدهند و خسته هم نمیشوند .همه واقعیت
موضوع را میدانند ،آنچه ایران خواسته تنها حقوق
خودش است و چیزی بیشتر از حقوقش نخواسته و
بیشتر از آنچه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱تعهد داده
شده ،نخواسته اســت .اصطالح «فرابرجامی» که
بعضا میشــنوید ،از روز اول مذاکرات هرجایی که
نخواستند توافق کنند ،یک برچسب فرابرجامی به
آن زدند که به تعهداتشان عمل نکنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با بیان اینکه
آنچه امروز در دسترس است «چند قدم جلوتر از قبل
از سفر مورا» ارزیابی میشــود ،گفت :فکر میکنم
واشــنگتن میداند باید چه کار کند کــه توافق در
دسترستر از آن چیزی که امروز هست ،قرار گیرد.
در مسیر درســتی حرکت شــده و ابتکارات خوبی
هم روی میز اســت .فکر میکنیم اگر یک تصمیم
سیاسی در واشنگتن گرفته شود ،میتوانیم پرونده
این مذاکرات را ببندیم.

محسنیاژهای :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 شورایعالی
قضایی از تعدد عناوین مجرمانه در مجموعه قوانین
قضایی
و نظام قضایی کشــور انتقاد کــرد« .کوتاه کردن
فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» 2
دستور مشخصی بود که غالمحسین محســنیاژهای 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 بازدیدهایشان از مراکز و
مراجع قضایی با صعوبت و سختی کار همکاران قضایی آشنا شدهاند،
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 قوهقضائیه ،محسنیاژهای 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 عِده و ُعده و امکانات رسیدگی
به این میزان عناوین مجرمانه با مشــکالت همراه خواهد بود؛ لذا

ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در مجازاتها

مکث

پرهیز از جرمانگاری و کاهش عناوین مجرمانه در
کشــور یکی از مولفههای 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 اژهای در ادامه نشست شورایعالی 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 خانوادهاش 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 بهگونهای 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 قاضیالقضات 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 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 یکسو قوانین و تبصرهها و مادهها
را بهگونهای به هم وصل کنند که زمینه محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود و از سویی دیگر در قبال متهمان و مجرمان
سهلانگاری بالوجه داشته باشند .غالمحسین محسنیاژهای مشخصا درخصوص موضوع سهلانگاری 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.

رئیس قوه قضاییه همچنین در موارد وجود شاکی
خصوصی نیز به مســئوالن ذیربــط قضایی تذکر
داد که اگرچه تظلمخواهی حق همگان است ،اما
چگونگی رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر
ما نیاز دارد؛ لذا در بادیامر مســتندات و ادله فرد
شاکی را مطالبه کنید؛ چه بسا با این کار فرد شاکی
به سبب فقدان ادله ،از شکایت خود صرفنظر کند.
حمایت از تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی

محســنی اژهای در ادامه نشست شــورایعالی
قوه قضاییه به تبیین و تشــریح مقوله اصالحات
اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتیسازی و پیشبرد طرحهای
اصالحگرایانه 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 صاحبنظــران و نخبگان حوزه اقتصــاد و حکمرانی
متفقالقول 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 شبانهروزی دولتمردان در راستای
پیشبرد اصالحات اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی به عمل
آورد و تأکید کرد که قوه قضاییه تمام قــد و همهجانبه 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 .قاضیالقضــات افزود :همه
دستگاههای 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 عملیاتیسازی این طرح بر هم نخورد.

عکس :همشهری /محمد عباسنژاد

کاظم جاللی
سفیر ایران در روسیه
میتوانیــم کســری روســیه را در حــوزه
اقتصــاد دانشبنیــان کــه بهدلیــل
تحریمهای غــرب بهوجود آمــده ،جبران
کنیم .ایران و روســیه همچنان روی ریل
گســترش همکاریهــای تجــاری حرکت
میکننــد و ایــران فعالیتهــای تجــاری
مشترک با روســیه را با حفظ منافع ملی
دنبال میکند / .ایرنا

رهبرمعظمانقالب در پیامی درگذشت عالم واعظ درسآموز،
جناب حجتاالســام آقای حاج ســیدعبداهلل فاطمینیا
رضواناهللعلیه را تسلیت گفتند.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن
پیام به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
درگذشت عالم واعظ درسآموز ،جناب حجتاالسالم آقای
حاج ســیدعبداهلل فاطمینیا رضواناهللعلیــه را به خاندان
گرامی و همه صاحبان عزا و ارادتمندان و مستفیدان ایشان
تسلیت عرض میکنم .اطالعات گسترده و بیان جذاب و لحن
شیرین این عالم محترم ،منبعی پرفیض برای جمع زیادی از
جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مای ه تأسف و اندوه است.
از خداوند متعال مسئلت میکنم که رحمت و غفران خود را
شامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به ایشان عنایت کند.
سیدعلی خامنهای
۲۶اردیبهشتماه۱۴۰۱

روحانیت

پیام تسلیت روسای قوا در پی
درگذشت حجتاالسالم فاطمینیا
روسای قوای ســهگانه کشــور در پیامهای جداگانهای،
درگذشــت حجتاالســام والمسلمین ســیدعبداهلل
فاطمینیا را تسلیت گفتند .بههمین منظور رئیسجمهور
کشــورمان در پیامی رحلت عالم وارسته ،حجتاالسالم
والمسلمین فاطمینیا را به حوزههای علمیه ،علمای اعالم،
عالقهمندان و بهویژه 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 اخــاص 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 ،الهامبخش باقی
خواهد ماند».
گنجینه معرفتی عرفان و اخالق

رئیس دســتگاه قضا نیز در پیامی رحلت حجتاالسالم
فاطمینیا را تسلیت گفت .در بخشی از پیام غالمحسین
محســنیاژهای آمدهاســت« :آیتاهلل فاطمینیا که از
گنجینههای معرفتی عرفان و اخالق بودند ،در سراســر
عمر با برکتشــان ،همواره در راه نشــر معارف آلاهلل و
تربیت نفوس مستعد و قلوب مشتاق کوشا بودند و محافل
مذهبی گرم ،پرشور و محققانهای را برگزار میکردند که
جوانان بسیاری را با معارف دینی آشنا کردهاست».
همچنیــن رئیــس مجلــس شــورای اســامی در
پیــام جداگانــهای رحلت ایــن عالــم وارســته را به
رهبرمعظمانقالب ،مراجع عظام تقلید ،حوزههای علمیه
و بیت شریف آن مرحوم تسلیت گفت .در بخشی از پیام
محمدباقر قالیباف آمدهاست« :حضرت آیتاهلل فاطمینیا
که از شــاگردان برجســته حضرت آیتاهلل بهاءالدینی،
حضرت آیتاهللالعظمی بهجت و عالمه طباطبایی بودند،
در سالهای طوالنی عمر شریف و با برکت خود معارف
حقه اســام 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 ،نهجالبالغه و
زیارت جامعه کبیره باقیات صالحات ارزشمندی از خود
برجای گذاشتند».
در ادامه این پیام تصریح شد ه است« :ایشان همچنین در
برهههای حساس تاریخ انقالب اسالمی با دفاع صریح و
راهگشا از آرمانهای انقالب اسالمی ،مکتب امام راحل
عظیمالشأن(ره) و رهبرمعظمانقالب ،راهنمای خواص و
مایه دلگرمی و امیدواری مؤمنان بودند».
استاد مبرز اخالق و خطیب توانا

برخــی مســئوالن و چهرههای سیاســی کشــور نیز
در پیامهــای جداگانــهای درگذشــت عالم وارســته،
حجتاالسالم والمســلمین ســیدعبداهلل فاطمینیا 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 ائمهاطهار(ع)،
هادی نفوس خداجو و حقطلب در پیمودن سیر و سلوک
عرفانی و پیروی از ارزشهای واالی الهی و انسانی بود».
هادی طحاننظیف ،سخنگوی شوراینگهبان نیز در پیامی
ضمن تسلیت درگذشت حجتاالسالم فاطمینیا 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 بدعتهای
ناروا تأکید داشتند».
عمار حکیم ،رهبر جریان حکمــت ملی عراق ،علیاکبر
والیتی ،دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی ،جامعه
روحانیت مبارز و مهــرداد بذرپاش ،رئیــسکل دیوان
محاسبات کشــور ،از دیگر چهرهها و احزابی بودند که با
صدور پیامهای جداگانهای ،درگذشت این عالم وارسته
را تسلیت گفتند.

سهشنبه  27اردیبهشت 1401
شماره 8498

قرار خدمت

نقلقولخبر

اولین قرار خدمت 1401
در منطقه یک

مهدی پیرهادی
رئیس کمیسیون سالمت،
محیطزیست و خدمات شهری شورا
در سالجاری ،کشور با مشکل کاهش
نزوالت آسمانی روبهروست که احتماال
به همیــن دلیل بــا موضوع کمبــود آب
مواجــه خواهیــم بــود .متأســفانه در
چند ماه گذشــته توجه ویژهای از سوی
سازمانها و ارگانها برای فرهنگسازی
و آموزش در زمینه مصــرف آب صورت
نگرفتــه اســت و ازایــنرو در برخــی از
بوســتانهای جنگلی باتوجهبه بحران
کمبود آب مواجه هســتیم و اگر وزارت
نیرو یاری نکند ممکن اســت درختان
خشک شوند.

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

حضور در میان اتوبوسرانان

دیروز قرار بود میدانگاه فرهنگــی و اجتماعی امامزاده صالح(ع)
هم با حضور شهردار تهران به بهرهبرداری 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 درخواستهای آنها را مورد بررسی
قرار دهد .در ادامه زاکانی دستور پیگیری درخواستهای رانندگان
و کارکنان شــرکت واحد اتوبوســرانی را صادر کرد .به گزارش
همشــهری ،میدانگاه امامزاده صالح(ع) در مساحتی نزدیک به
 ۶هزار مترمربع احداث شــده که در این پروژه شهری ۲۰رواق،
4هزار مترمربع کفپوش۲ ،عدد آبنما۱۴۰ ،گلدان چندمنظوره
نشــیمنگاهی و 2فضای سرپوشــیده خدماتی جانمایی شده
است .بهگفته حمیدرضا حاجوی ،شــهردار منطقه یک ،پس از
بهرهبرداری ،این میدانگاه بهعنوان یک کار ماندگار مدیریت شهری
منطقه یک در اختیار شهروندان قرار میگیرد تا در مناسبتهای
مختلف سال از آن استفاده شود .این میدانگاه همچنین ساماندهی
فضای اطراف حــرم مطهر ،بــازار تاریخی تجریــش ،روددره
مقصودبیک و جذب بیشتر گردشگران را بهدنبال خواهد داشت.

شورا

ث فرهنگی میهمان ویژه
وزیر میرا 
پارلمان شهری
امروز شــصتوچهارمین جلسه شورای شــهر تهران در حالی
برگزار میشود که سیدعزتاهلل ضرغامی ،وزیر میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی 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 میشود .بهگفته علیرضا نادعلی بررسی
2فوریت طرح اعطــای مهلت زمان پرداخــت فرمهای اعالم
عوارض ساختمانی صادره در اســفند ۱۴۰۰و همچنین طرح
الزام شــهرداری تهران به ارائه الیحه ایجاد درگاه واحد صدور
مجوزهای شهرداری مهمترین 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 پروژههای توسعه ،بازسازی تأسیسات آب
و فاضالب شهری ،اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران
و تأمین بخشی از کســری قیمت تمامشده تعرفه خدمات آب
و فاضالب ،الیحه شــهردار تهران درخصــوص معرفی 7نفر از
کارکنان رسمی شهرداری تهران برای انتصاب بهعنوان قائممقام
ذیحساب و چند پالک ثبتی باغات بررسی میشوند ».بهگفته
نادعلی در جلسه امروز علیمحمد مختاری ،مدیرعامل سازمان
بوستانها و فضاهای سبز تهران گزارشی را درخصوص توسعه
فضای سبز تهران در سال 1400و بهویژه توسعه 1250هکتار
جنگلکاری در قالب طرح کمربند ســبز پیرامون شهر تهران
ارائه میدهد.

عکس :همشهری /امیر رستمی

10فرایند الکترونیکی میشود

به گزارش شــهر ،لطفاهلل فروزنده ،معاون برنامهریزی ،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 میشــود .میخواهیم عدالتی در پرداخت
ایجاد کنیم و مبنای پرداخت را براســاس ارزیابی عملکرد قرار
دهیم .مسئله مسکن کارکنان مهم است و حرکتی شروع شده
تا چالشهای تعاونیها رفع شود و اولویت را به کارکنان خودمان
بدهیم ».او ضمن اشاره به امور رفاهی گفت« :بهدنبال برگزاری
اردوها ،مسابقات و گردشهای خانوادگی هستیم .در حوزه سالمت
نیز فعال کردن درمانگاهها را در برنامه داریم .میخواهیم پرونده
الکترونیک سالمت را ایجاد کنیم و حمایتهای الزم از پرسنل
صورت گیرد ».فروزنده با بیان اینکــه در امور فرایندها بهدنبال
تفویض اختیار به مناطق هستیم تا ظرفیتها افزایش یابد ،افزود:
«در این فرایند افراد مســتعد ارزیابی میشوند تا بانک اطالعات
مدیریتی فراهم شده و۱۰فرایند فسادانگیز الکترونیکی شود».

شادی مالکی
معاون هماهنگی و ارزیابی امور
مناطق سازمان مدیریت پسماند
شهرداری تهران
3واحــد پســماند بیمــه در پایتخــت
را هانــدازی میشــود .از ایــن پــس
شــهروندان تهرانــی میتواننــد در
ازای تحویل پســماند خشــک بــه غرف
مربوطــه ،از پوشــش بیمــهای متنــوع
برخــوردار شــوند .بــا ارائــه مبلــغ هــزار
تومان پسماند قابل بازیافت ،حمایت
بیمــه تــا میــزان 2میلیــون و 500هــزار
تومــان صــورت خواهــد پذیرفــت؛
بهطوری که این بیمهها حوادثی مانند
بیمــه آتشســوزی ،زلزلــه ،انفجــار و
صاعقه را تحت پوشش قرار میدهد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفتوگو با همشهری اقدامات 200روزه را تشریح کرد

تاکسیها در مسیر نوسازی

در دوره جدید مدیریت شهری،
نوسازی تاکسیهای فرسوده در
گزارش
اولویت سازمان تاکسیرانی قرار
گرفته است و براساس کارنامه
200روزه شهرداری تهران اقدامات خوبی در
این راســتا انجام شــده و بهگفته مدیرعامل
سازمان تاکسیرانی شهر تهران فرایند نوسازی
تسریع شده اســت .البته هنوز تعداد زیادی از
تاکسیهای تهران (بیشتر از 45درصد) فرسوده
هستند و تا رســیدن به زمانی که تاکسیهای
پایتخت کامال نونوار شــوند ،راه زیادی مانده
است .به گزارش همشهری ،براساس آمار حدود
80هزار تاکسیران در تهران فعال هستند که با
تــاش آنهــا نــاوگان تاکســیرانی در حوزه
حملونقــل عمومــی ســهم 22درصــدی
جابهجایی مسافر را بهخود اختصاص داده است.
مغفولماندن نوســازی این نــاوگان در ادوار
گذشــته ســبب شــده تا بخش زیــادی از
تاکسیهای پایتخت فرسوده شوند و ازاینرو

عملکرد تاکسیرانی

شــهردار تهران دیروز در نخســتین پویش «قرار خدمت» سال
1401به منطقه یک رفت و از نزدیک در جریان وضعیت پروژهها
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 محلهها و جلسه با نخبگان منطقه است؛ به همین
دلیلدیروزشهرداردرنهمینپویشقرارخدمتبهمنطقهیکرفت.
زاکانی در ابتدای پویش ،در جریان آخرین وضعیت احداث سایت
گردشگری بام تهران در گردنه قوچک قرار گرفت .بهگفته حمیدرضا
حاجوی ،شهردار منطقه یک ،زمین این مجموعه 8هکتار مساحت
دارد و هنوز نامگذاری برای آن صورت نگرفته است .سپس از محل
ایستگاه میانی جمعآوری پسماند در محل بازیافت اوشان و از سوله
مرکز تفکیک و پردازش پسماندهای خشک آن بازدید به عمل آورد.
او در ادامه برنامههای خود در نهمین پویش قرار خدمت ،به دیدار
خانواده شهید محمدعلی طاهری رفت .شهید طاهری سال  ۷۰در
درگیری با اشرار به شهادت رسید.

3

سازمان تاکسیرانی شــهر تهران نوسازی این
ناوگان را در اولویت اقداماتش قرار داده است.
ورود تاکســیهای نو عالوه بر افزایش کیفیت
خدمترســانی در جابهجایی مسافران ،تأثیر
زیادی در کاهش آلودگی هوای پایتخت خواهد
داشت؛ موضوعی که میتواند زمینهساز تسریع
و تسهیل فرایند نوسازی تاکسیها در پایتخت
شود.
مهدی اسماعیلبگی با ابراز رضایت از کارنامه
200روزه اقدامات شــهرداری تهران در حوزه
تاکســیرانی ،گفت که فرایند نوسازی در دوره
جدید مدیریت شــهری با جدیــت پیگیری
میشود و تالش میکنیم هدفگذاری نوسازی
ساالنه 10هزار دســتگاه خودرو محقق شود.
بهگفته او ،در مدت 200روزه مدیریت شهری،
فرایند نوســازی 5هزار و 592دستگاه تاکسی
به اتمام رســیدهو پرونده هزار و 450متقاضی
هم تکمیل شده است و تاکسیرانان میتوانند تا
پایان خرداد تاکسیهای خود را دریافتکنند.
ایران
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وجود بیش از 30هزار تاکسی فرسوده در
تهران

همواره آمارهای متفاوتی از تاکسیهای فرسوده
منتشر میشود که در برخیموارد نگرانیهایی از
بعد افزایش میزان آالیندگی هوای تهران به همراه
دارد .اسماعیلبگی با اشاره به میزان فرسودگی
تاکســیهای پایتخت عنوان کرد که براســاس
آخرین اطالعات ثبتشــده حــدود 39هزار و
600دستگاه تاکسی فرسوده در پایتخت وجود
دارد که قطعا فعالیت آنها در شهر بهعنوان منابع
آالینده متحرک در آلودگی هوا بیتأثیر نیستند.
او ادامه داد« :باتوجهبه این حجم از فرســودگی،
ضرورت نوسازی ناوگان تاکسیرانی در کنار سایر
ناوگان حملونقل عمومــی را نمایان میکند و
نیاز است مدیریت شهری توجه ویژهتری به این
موضوع داشته باشد».
تسهیالت رفاهی و نوسازی

سازمان تاکسیرانی عالوه بر نوسازی تاکسیها
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به مسائل رفاهی و معیشــتی تاکسیرانان هم
توجه دارد .چراکه تاکسیرانان روزانه با صدها
مسافر در ارتباط هســتند و به لحاظ روحی و
جسمی اگر سالمت باشــند و دغدغه معیشت
نداشته باشند ،میتوانند خدمترسانی مطلوب
انجام دهند .اســماعیلبگی با بیــان اینکه در
راستای ارتقای معیشت تاکسیرانان تسهیالت
رفاهی ارائه شده ،گفت که عالوه بر وام نوسازی
تاکسی ،تاکنون 317وام ضروری و بالعوض به
تاکسیرانان تخصیصدادهشده است .آنطور که
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران عنوان
کــرده57« :پایانه و 595خط تاکســیرانی در
پایتخت وجود دارد که در مدت 200روز با هدف
ارتقای امنیت و آرامش مسافران و تاکسیرانان
3پایانه تاکسی مسقف شده و 5پایانه دیگر هم
در دست اقدام است ».صدور و تمدید 42هزار و
180کارنامه تاکسیرانی هم اقدام دیگری است
که در راستای بهرهمندی تاکسیرانان از خدمات
سازمان تاکسیرانی انجام شده است.

2796دستگاه تاکسی
تبدیل به احسن شدهاند.


تاکسی
2796دستگاه
برای شمارهگذاری معرفی شدهاند.

5750کارنامه تاکسی
صادر شد.

36430کارنامه تاکسی
تمدید شد.

3304وام نوسازی
پرداخت شده است.

217وام ضروری
اعطا شده است.

تردد در مسیر ویژه برای ونها

سازمان تاکسیرانی تهران بهدنبال حل مشکل تاکسیهای ون خطی با هماهنگی پلیس راهور است
معاون نظارت و امور مناطق ســازمان مدیریت و
نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران درباره برخی از
گزارشهای مردمی درباره نبود تاکسیهای ون در
خبر
برخی خطوط بهخصوص در ساعتهای اولیه صبح و
شــائبه فعالیت آنها در سرویس مدارس و شــرکتها و برخی از
تاکسیهای اینترنتی ،از برنامه ویژهای که برای این منظور قرار است
اجرا شود خبر میدهد و میگوید« :دلیل اصلی نبود تاکسیهای ون
ت در خطوط مربوط به این است که این نوع خودروها
در برخی از ساعا 
اغلب طی مسیر و رفت و برگشــت در ترافیک گیر میکنند .این
موضوع بهویژه در مسیرها و خطوط شلوغ و پرترافیکی مانند میدان
ونک یا میدان رسالت بیشتر است و گاهی ۴۵دقیقه طول میکشد تا
یک تاکســی به خط برگردد .با توجه به این موضوع با پلیس راهور
هماهنگ کردهایم تا بتوانیم مجوزهای الزم جهت تردد تعدادی از
تاکسیهای ون را در ساعتهای پیک ترافیک و درمعابر مشخص از
خطوط ویژه بگیریم تا دیگر مردم و مسافران زمانهای طوالنی در
یک پایانه منتظر رسیدن تاکســی ون به ایستگاه نباشند .معموال
نبودن ونها در ایستگاه درست در زمانهایی پیش میآید که اوج
ترافیک اتفاق میافتد که اغلب ساعتهای اولیه صبح و بعدازظهر

است .انشاءاهلل پیگیر هستیم که در کوتاهترین زمان ممکن مشکل
تاکسیهای ون را برطرف کنیم و هماهنگیهای مربوط به آن درحال
انجام شدن اســت .البته این موضوع یعنی تردد از خطوط ویژه در
ساعتها و بازههای زمانی خاص و فقط شامل بعضی از تاکسیهای
ون و صرفادر برخی از خطوط میشود و برای همه تاکسیها و تمام
مسیرها قابل اجرا نیست».
اپلیکیشنها یا اسکن بارکد برای پرداخت کرایه
وحید سرلک درخصوص غیرفعال و منسوخ شدن اپلیکیشنهای
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 میگوید« :مسافران تاکسی خطی در پایانهها
و در مسیر تردد میتوانند به وسیله بارکدهای دوبعدی موجود در
تاکسیها کرایه خودشان را از طریق اپلیکیشنهای «تاپ» و «آپ»
پرداخت کنند .همچنین اگر تلفن همراه مسافران مجهز به برنامه
بارکدخوان باشد دیگر نیاز به استفاده از این اپها ندارند و خودشان
میتوانند ازطریق تلفن همراه بارکدهای موجود در تاکســی را
اسکن کرده و بهصورت 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
نرخهای باالتر از نرخ مصوب در پرداختهای الکترونیکی از طریق
این اپلیکیشن از شــهروندان محترم درخواست میکند تا برای
استعالم و پرداخت کرایه ،صرفا از نرخهای درج شده روی تابلوهای
خطوط و بارکدهای نصب شده روی شیشههای داخلی خودروهای
تاکسی استفاده کنند« :برچسبهای بارکددار موجود و همچنین
پرداختهای الکترونیکی نخســتین قدم از هوشمندسازی بوده
و میبایســت طوری برنامهریزی و اقدام كنیم که بتوانیم نظارت
دقیقی روی تاکسیها داشته باشــیم و دیگر هیچ راننده تاکسی
نتواند مبلغی باالتر از نرخ مصوب بهعنوان 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
میتواند با تلفن همراه خودش بارکد را اســکن و نرخ مشخص و
مصوب شده را به مسافر نشــان داده و کرایه را بهصورت نقدی
دریافت کند .البته طرح نرخ شناور فعال بهصورت پایلوت در برخی
از خطوط اجرا میشــود و درحال بررسی و دریافت بازخوردهای
مربوط به آن هستیم».

تسلیت

پیام تسلیت مدیران شهرداری

علیرضا زاکانی ،شهردار تهران در پیامی رحلت عالم ربانی
حجتاالسالمسی دعبداهللفاطمینیاراتسلیتگفت.اودر
صفحهشخصیخوددرفضایمجازینوشت«:گفت:توبه
کردم،خدا منو میبخشه!جواب داد :تو که با پای خودت
اومدی و توبه کردی ،خدا دنبال فرار کردهها فرســتاده...
جمله جمله ایشان حکمتهای 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 فاطمینیا را تسلیت گفتند.
در متن پیام آمده است :رحلت عالم متقی و عارف سالک،
مرحوم مغفور حجتاالسالموالمســلمین سیدعبداهلل
فاطمینیا (طاب ثراه) موجب تأثر و تأسف فراوان شد .استاد
فاطمینیا در کنار سجایای اخالقی فراوان و بهرهمندی از
فیوضات معنوی و آموزههای عرفانی ،سالهای 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 عالقهمندان از
محضر پرفضیلتش استفاده میکردند .بیتردید فقدان
این عالم وارسته ،عارف و فیلسوف عالیقدر ضایعهای تلخ
و خسرانی جبرانناپذیر برای جامعه دینی و ایمانی است.
اینجانبان درگذشت استاد فاطمینیا را به رهبری معظم
انقالب اســامی ،مراجع عظام تقلید ،حوزههای علمیه،
شاگردان ،دوستداران و بیت مکرم ایشان صمیمانه تسلیت
میگوییم .استاد سیدعبداهلل فاطمینیا متولد  ۱۳۲۵در
تبریز ،روحانی ،فیلســوف در زمینه فلسفه شرق ،استاد
اخالق،مورخاسالمیوکتابشناسبود.ویهمچنینچهره
شناختهشدهای برای مخاطبان از طریق سخنرانی در منابر
و برنامههای صداوسیما بود.

عدد خبر

300
روز

بزرگترین بازارچه دستفروشان اینهفته در خالزیر افتتاح میشود

ساماندهی بهجای حذف دستفروشان
فاز نخست ساماندهی دستفروشان شهر تهران در تجریش،
ولیعصر ،هفتتیر ،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 کسبوکار دستفروشان است،
ساماندهی شود .به گزارش همشــهری ،صبح دیروز نشست خبری شرکت
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران برگزار شد .قدرتاهلل محمدی گفت:
«حذف دستفروشان اقدام درستی نیست .بهترین مکانها برای ساماندهی
این افراد درنظر گرفته شده اســت۵ .هزار و ۶۰۰دستفروش در ۴۵روزبازار
حضور دارند .امســال تعداد روزبازارها به ۶۰بازار افزایش و ظرفیت پوشش
۱۰هزار 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 میگیرد .اگر آتشسوزی در این خیابان رخ دهد ،رسیدن
آتشنشانی و اورژانس با تأخیر مواجه خواهد شد و در نهایت منجر به فاجعه
میشود .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 ۱۵سال امالک شهرداری دست
این افراد بود و اجارهای پرداخت نمیکردند یا مبلغ اجارهشان 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 هویتبخشی شــود .دستفروشان خالزیر درصورت
راهاندازی این بازارچه اجازه بساطگســتری در خیابــان و اتوبان را نخواهند
داشت .موضوع مراکز ضایعاتی در محله خالزیر نیز به کمیسیون ماده  ۵ارائه
خواهد شد تا در همان خالزیر ساماندهی شوند .همچنین کالنتری ،آتشنشانی
و… در این بازارچه راهاندازی خواهد شــد ».مدیرعامل شرکت ساماندهی
صنایع و مشاغل شهر تهران درباره احداث بزرگترین مرکز دستفروشی در
کشــور با ظرفیت ۸۰۰تا هزار غرفه نیز گفت« :ساکنان این منطقه سالها از

بساطگستری دستفروشان در اتوبان و خیابانهای محله خالزیر رنج میبردند.
دستفروشان خالزیر عالوه بر ایجاد آسیبهای اجتماعی و بینظمی در منظر
شهری ،موجب تصادفات در اتوبان میشدند و ماهانه2نفر از دستفروشان بهعلت
برخورد خودرو فوت میکردند۲۰۰ ».کیوسک سطح شهر تعویض میشود
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره اینکه با توجه به
تأکیدات و حساسیت روی طراحی کیوسکها بهعنوان 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،
۲۰۰کیوسک تعویض خواهد شد .امسال تعویض ۲۰۰کیوسک آغاز میشود
و در نهایت طی ۳سال همه کیوسکهای فرسوده نازیبا ،تعویض خواهند شد.
هماکنون۳طرح در2سال گذشته طراحی شده است و هیچکدام از آنها خواسته
ما و مخاطبان را تأمین نکرده است .باید این کیوسکها بهگونهای طراحی و
ساخته شوند که ۲۰سال برای شهر کارایی داشته باشند .اصل داستان ،طراحی
است .همه جوانب اعم از تبلیغات QR code ،و ...باید در طراحی لحاظ شود».
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میلیون

مدیــرکل تدویــن ضوابــط ،نظــارت
و صــدور پروانــه شــهرداری تهــران
گفت« :زمانبر بودن پروسه گرفتن
استعالمات از دستگاهها و نهادهای
مختلف ،فرایند صدور مجوز و پروانه
ســاخت را در شــهر تهــران طوالنــی
میکند ».نقــی عربی با بیــان اینکه
با فرایند فعلــی حــدود ۳۰۰روز زمان
میبــرد کــه مجــوز و پروانــه ســاخت
صادر شــود ،عنــوان کرد« :بــا توجه
به مستندات شــورایعالی اداری که
سال  ۷۱ابالغ شد ،تمام سازمانها و
نهادهای مربوطه برای استعالمات با
شــهرداری برای صدور پروانه مکلف
شدند».
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس
شــورای اســامی از تعییــن جریمــه
 ۵تــا 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 یکســال تعلیق
و در صورت تکرار بهصورت دائم لغو
کنند».
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چهره روز

صنعت

یارانه علیالحساب

بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی خبر داد

حجتاهلل عبدالملکی ،وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی میگوید :این وزارتخانه
ظرف یــک مــاه همــه اعتراضهای
ثبت شده در سامانه حمایت را بررسی
خواهد کرد و بعد از تأیید اعتراض ،این یارانه مسدود شده
قابلبرداشت خواهد بود.
بهدنبال دستور رئیسجمهوری مبنی بر واریز اعتبار یارانه
یک ماه به خانوارهایی که از فهرست یارانه حذف شدهاند،
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 یارانهها ارسال
کرد.
البته پیش از دســتور رئیسجمهوری نیز اعالم شــده بود
که مبلغ یارانه افرادی که مشــمول تشــخیص داده شوند
محفوظ خواهد بود و پس از رســیدگی بــه اعتراضها کل
یارانه پرداخت شــده در دوره جدید بهحساب این افراد نیز
واریز خواهد شد .فع ً
ال ،پیرو دستور رئیسجمهور ،آمار و کد
ملی کسانی که تا فروردین امســال یارانه میگرفتند اما به
جهت قرار گرفتن در دهک دهم یارانــه ۳۰۰هزار تومانی
آنها واریز نشــده و اعتراض خود را ثبت کردهاند ،احصا و به
سازمان هدفمندی یارانهها ارجاع شده و پسازآن بهتدریج،
مبلغ یارانه یک ماه بهحساب اغلب خانوارهای معترض واریز
شده است.
البته بررســی فضای مجازی نشــان میدهــد همچنان
برخی افراد معترض ایــن یارانه را نگرفتهانــد که احتماالً
بهواســطه اختالل بانکی بوده و باید منتظر کارســازی آن
در حسابباشــند .درمجموع این مبلغ تا قبل از بررســی
اعتراضها قابلبرداشت نیست و فقط درصورت احراز شرایط
خانوار برای دریافت یارانه قابلبرداشت خواهد شد.

نقدخبر

حل بحران برق با ابزار شفافیت
خبر :علی نقــوی ،مدیرعامل بــورس انرژی
میگوید :هماکنون کمتر از 4درصد معامالت برق
کل کشــور در بورس انرژی مبادله میشود؛ این در
حالی اســت که با افزایش حجم مبــادالت برق در
بورس انرژی و با راهاندازی بازار آتی و اختیار معامله
برق ،بازار شفافتر میشود و صنایع بهتر میتوانند
ریسک خود را مدیریت کنند.
نقد :در ایران ،کمتر از 4درصد معامالت برق در
بازار شــفاف (بورس انرژی) معامله میشود و دلیل
پایین بودن این سهم به ســاختار بازار برق کشور
بازمیگردد .در این ساختار ،شرکتهای زیرمجموعه
وزارت نیرو از قبیل شرکت توانیر و شرکتهای توزیع
برق حضور دارند که این شرکتها از ذینفعان عمده
برق در خریدوفروش و همچنین تولید هســتند و
تفکیک مشــخصی میان بخشهای تولید ،توزیع،
انتقال و بازرگانــی برق وجود نــدارد .این موضوع
سبب میشود بیشــتر معامالت برق در چارچوب
سازوکارهای دولتی و خارج از بورس صورت بپذیرد؛
درحالیکه 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 بهصورت خاص در بورسها دنبال میشــود .این
در حالی است که براســاس مصوبه هیأت وزیران،
برق صنایعی که مصرف باالی یــک مگاوات دارند
باید بهطورکلی از طریق بــورس انرژی ایران مورد
مبادله قرار گیرد و نیروگاههای دولتی و خصوصی
بتوانند در فضای رقابتی بهصورت مستقیم مبادالت
خود را با مصرفکنندگان 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 میکند.

تدوام افت تولید صنعتی

نسخه تسهیالتی برای درمان مشکالت حوزه مسکن

پیشنهاد وام مسکن 700میلیونی
روی میز دولت رفت

وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد این
وزارتخانه به دولت برای افزایش وام
مسکن
ودیعه و تسهیالت خرید مسکن در
تهران خبــر داد که درصورت قبول شــدن آن ،وام
ودیعه به 100میلیون تومان میرســد 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 میشود و
بزرگترین 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 بهشدت 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 سال 96کمتر از یکسوم است.
نکته قابلتوجه 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 بهراحتی میتواند 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 منطقهای و زیرساخت
ارمنستان با اشاره به برنامهریزی 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 ســال 1396تاکنون نشــان میدهد 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
میکرد اما در فروردین 1401و 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؛ درحالیکه در فروردین امسال و
با احتساب میانگین قیمت 35میلیون تومانی یک
مترمربع زیربنای مسکونی ،یک متقاضی میتوان
با دریافت وام 200میلیون تومانی فقط 5.7مترمربع
آپارتمان خریداری کند که این رقم کمتر از یکسوم
سال 1396است .بر این اساس ،برای ترمیم قدرت
خرید وام مسکن در شرایط فعلی و بازگرداندن آن به

وام 80میلیونی
در سال 1396

23.7
درصد

شــرایط ســال  ،1396باید مبلغ وام خرید مسکن
انفرادی به 622میلیون تومان برســد تا همچنان
متقاضی بتواند حدود یکچهارم 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
پیگیریهای 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
هیچکسی 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 بیتدبیری در افزایش وام مسکن

در اواخر شهریور ،1400وقتی بانک عامل مسکن،
مبلغ وام خرید مســکن انفرادی در شهر تهران را از

قدرت خرید وام مسکن
در دورههای مختلف

وام 200میلیونی
در شهریور 1400

7.6

درصد

ارزش آپارتمان
متوسط

ارزش آپارتمان
متوسط

وام 100میلیونی
در 1399

وام 600میلیونی
در فروردین 1401

4.44

23.7

ارزش آپارتمان
متوسط

ارزش آپارتمان
متوسط

درصد

درصد

درحالیکــه وزیــر راه و شهرســازی از ارائــه پیشــنهاد افزایش وام مســکن خبر

داده ،بازار اوراق تسه بهشدت متشنج شده ونرخ بهره مؤثر وام مسکن 5درصد
افزایش یافته است

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 بهدلیل 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 بهمعنای 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 ،بهصورت مقطعی به متقاضیان
اجازه داد به ازای نیمی از مبلغ تسهیالت دریافتی،
بهجای خرید اوراق تسه ،از تسهیالت مبتنی بر منابع
داخلی بانک استفاده کنند که تنها تفاوت آن با وام
مبتنی بر اوراق ،کوتاهتر بودن دوره بازپرداخت آن
بود متقاضی باید بهجای 12سال ،وام دریافت شده
بدون اوراق را نهایتا در 8سال تسویه میکرد .البته
این اقدام هم فقط در کوتاهمدت 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 بهمعنای 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 ایندلیــل 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 .ازاینرو با افزایش مبلغ وام مســکن ،عم ً
ال
متقاضیان مصرفی و سرمایهگذارنی که برای خرید
مسکن دچار کسری بودجه هســتند ،سریعا برای
خرید اوراق وارد رقابت میشــوند و قیمت آن را به
فلک میرســانند .در این شــرایط ،از بانک مسکن
انتظار میرود پیش از افزایش وام مسکن ،تمهیدی
برای افزایش انتشــار اوراق از طریق سپردهپذیری
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.

پژوهشــکده پولی و بانکی وابســته به بانک مرکزی میگوید:
شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورس در نخستین ماه سال
 ۱۴۰۱نسبت بهمدت مشابه سال گذشــته ۶,۵درصد کاهش
داشته است .مقایسه این رشد منفی با متوسط رشد این شاخص
در نیمه دوم سال به میزان منفی  0,6درصد از کاهش قابل توجه
رشد تولید در فروردین ماه امسال حکایت دارد.
به گزارش همشهری ،بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی میگوید:
موجودی انبار صنایع بورس در فروردین امســال بیشتر شده
که نشــان میدهدکاهش فروش محصوالت صنعتی از کاهش
تولیدات آنها کمتر بوده اســت .این گــزارش میافزاید :تداوم
رشــد منفی تولید در صنعت محصوالت شــیمیایی و کاهش
۲۶,۶درصدی شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در فروردین
امسال نسبت به فروردین پارسال از مهمترین عوامل تشدیدکننده
رشد منفی شاخص تولید صنایع بورس است .با وجود این صنایع
فلزی رشد10درصدی را در تولید تجربه میکنند .رشد تولید
صنایع محصوالت دارویی ،الستیک ،پالستیک ،ماشینآالت 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 میکنند ،بیش از نیمی از
تولید صنعتی ایران را بهخود اختصاص دادهاند .این میتواند نماگر
مناسبی از وضع شاخص صنعت در کل کشور باشد .پژوهشکده
پولی و بانکی میگوید :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 بهترتیب 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 بیسابقه دانسته است .این گزارش
نشان میدهد شاخص تولید محصوالت شیمیایی در فروردین
امسال برای پنجمین ماه متوالی نسبت بهمدت 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 میگوید؛ برای بررسی وضع تغییرات
تولید صنعتی ،نمیتوان به تنهایی به آمار تولید اکتفا کرد  .برای
تحلیل واقعبینانهتر باید تغییرات در موجودی انبار محصوالت را
زیر ذرهبین قرار داد؛ زیرا شاهدی از وضع بازار و تقاضا ارائه میدهد
و روند آتی تولید را قابل پیشبینی میکند .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 میدهد
شوک غیرقابل پیشبینی بر ســمت تقاضا یا عرضه محصوالت
صنعتی وارد نشده درحالیکه در فروردین و اردیبهشت پارسال
تغییر در موجودی انبار شــرکتهای صنعتی تحتتأثیر تغییر
قابل توجه استراتژی فروش شرکتهای خودروساز قرار گرفت
و شــاخص کل موجودی انبار صنعت را منفی کرد .یافتههای
بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان میدهد شاخص موجودی
انبار از خرداد ماه تا آذر ماه  ،۱۴۰۰به جز در شــهریور پارسال،
همواره مثبت بوده است .این نشاندهنده افزایش در موجودی
انبار صنایع بوده اما از مهرماه تا آذر ماه روند افزایش در موجودی
انبار صعودی بوده است .در فروردین  ۱۴۰۱بعد از  ۶ماه شاخص
موجودی انبار صنعت کاهش داشته است .بهویژه اینکه در 5ماه
انتهای سال  ۱۴۰۰رشد 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 میخورد.
خسارت قیمتگذاری دستوری
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طبق این گزارش در فروردین امسال شرکتهای خودروساز و
ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری داشتهاند؛ خودرو
تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکتهای فعال آن
منفی میشــود .البته طبق آمار تجمیعی در 9ماه  ۱۴۰۰تعداد
شرکتهای زیانده در این صنعت کمتر از سال قبل بوده اما زیان
تولید شــده در این صنعت در 9ماه  ۱۴۰۰با مدت مشابه سال
1399برابر بوده که نشان ه ناامید کنندهای از تداوم وضع زیانآوری
فعالیت تولیدی در این صنعت است.
پژوهشــکده پولی و بانکی میگوید :از بین همه صنایع ،صنعت
فلزات اساســی و فراوردههای نفتی بهترتیب با 97و  ۶۶درصد
رشد سود اسمی بیشترین رشد ســودآوری را ثبت کردهاند .در
این بین رشد سود اسمی تولیدکنندههای محصوالت ضروری
و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی کمتر از رشد تورم بوده
بهگونهای که رشد سودآوری صنعت محصوالت غذایی در6ماه و
9ماه  ۱۴۰۰نسبت بهمدت مشابه پارسال صفر درصد بوده ،این
نرخ رشدها برای صنعت دارو نیز بهترتیب  ۲۲درصد و  3۰درصد
ثبت شده که نشان میدهد ارزش حقیقی سودآوری این صنعت
کاهش داشته است .افزون بر این تعداد شرکتهای زیانده در این
صنایع نیز در سالجاری نسبت بهمدت مشابه سال قبل افزایش
داشته و کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد
شرکتهای زیانده میتواند ریشه در قیمتگذاری دستوری این
صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحتتأثیر منفی
قرار داده و تعداد شرکتهای زیانده در صنعت غذایی و دارویی
در 9ماه 1400بهترتیب 3و  ۴شرکت بیشتر از سال 99بوده است
که نشاندهنده وضع نامناسب سودآوری در این صنایع است.

سهشنبه  27اردیبهشت 1401
شماره 8498

خبر

مدرسه و از طریق تماس با بچههای دیگر ناقل ویروس
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 بچهها این نگرانی و اضطــراب را با خود ندارند و
میتوان گفت چنین حساســیتی از طرف خانوادهها
بیشتر از دانشآموزان است .اما اثرات اضطراب مرگ در
همین تعداد محدود هم بسیار مخرب و آسیب زننده
است بهطوری که میتواند آینده این دانشآموزان را
تحتتأثیر قرار دهد».

زوجهای دانشجو ،تسهیالت
فرزندآوری میگیرند

نقلقول
صادق ستاری فرد
معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش
میانگیــن ســرانه مصــرف شــیر بــرای
دانشآمــوزان ایرانــی هــر 3روز یــک
لیــوان و در دنیــا هــر روز یــک لیــوان
اســت .برای تحرک ،نشــاط و شادابی
در مدارس برنامههای جدی و مصرف
مکمل آهن ،ویتامین دی و بهداشــت
دندان را در دســتور کار داریــم .بهبود
ناهنجــاری قامتــی هــم از چالشهــای
جدی ماست.

یک توصیه مهم

عکس :همشهری /علیرضا طهماسبی

با امضای تفاهمنامه همکاری بین بنیاد ١۵خرداد ستاد اجرایی
فرمان امام و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها ،فرایند ارائه
تسهیالت فرزندآوری به زوجهای دانشگاهی آغاز شد .در این
مراسم که صبح ديروز با حضور سرپرست ستاد اجرایی فرمان
امام ،رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،
مدیرعامل بنیاد  15خرداد و جمعی از مدیران ارشــد این دو
ایران
مجموعه برگزار شــد ،تفاهمنامه همکاری طــرح ملی ِ
جوان با هدف حمایت از جوانی جمعیت و عضویت زوجهای
دانشگاهی در باشگاه خانواده مثبت  ۵به امضا رسید.
عارف نوروزی ،سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام درباره امضای
این تفاهمنامه گفت :از سال گذشته و پس از پیوستن مجموعه
بنیاد  15خرداد 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 روشهای مختلف برای
این هدف برنامهریزی شــد و براساس تفاهمنامهای که با نهاد
رهبری در دانشگاهها امضا شــد ،به دانشجویان دارای فرزند با
ک میلیون
اولویت  2فرزند خدمات و تسهیالت متنوع از جمله ی 
تومان کارت هدیــه به مادر٢ ،میلیون تومان افتتاح حســاب
سرمایهگذاری بلندمدت و  ١۵میلیون وام قرضالحسنه خرید
کاال و ...اختصاص خواهد یافت .بــه گفته نوروزی بهکارگیری
ظرفیتهای کانونهای دانشــجویی ،برگــزاری کارگاههای
مشاوره ،راهاندازی شبکه تسهیلگران جمعیت ،راهاندازی 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 سالهای اخیر به عنوان نهاد پیشتاز در موضوع
جمعیت و تســهیل افزایش آن قدمهای بزرگی برداشته و به
عنوان یک اولویت و سیاست استراتژیک برای آینده کشور آن را
در نظر دارد ».همچنین حجتاالسالم مصطفی رستمی ،رئیس
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هم با بیان این
که توجه به حفظ جمعیت جوان ،فرزندآوری و تجدید نسل در
دورههای قبل با غفلت همراه بوده و به حاشــیههای نامناسب
گرفتار شده است ،گفت« :البته طی سالهای اخیر و با تأکید
چندین باره رهبرمعظم انقالب  ،حرکتهایی 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 میروند.

اضطراب جدایی
و ترس از تقصیر در مرگ والدین

کارشناسان سالمت میگویند دانشآموزان در خط مقدم عوارض روانی کرونا قرار گرفتهاند
گزارش

مرضیه موسوی
روزنامهنگار

کرونا در  2سال 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 دانشآموزی در خانواده و یا بین
نزدیکانتان داشته باشید این موضوع را با غیرحضوری
شدن مدارس در  2سال گذشته و بازگشایی دوباره آن،
با پوست و استخوان خود درک کردهاید .این روزها که
غفلت از سالمت روانی دانشآموزان نقل محافل است
و حتی مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران هم به
آن اشاره کرده است ،به ســراغ دبیر اجرایی همایش
«آسیبهای دوره کرونا با تمرکز بر آسیبهای روانی»
رفتهایم تا از چرایی تهدید سالمت دانشآموزان در این
ایام بپرسیم .در یک سال گذشته تاکنون که از سالمت

روان بعد از کرونا صحبت به میان آمده ،نبود سوگواری
یکی از مهمترین دالیل آســیبهای روانی بهویژه در
میان کودکان و نوجوانان مطرح شده است .با این حال
این روزها با بازگشایی دوباره مدارس و حضوری شدن
کالسهای درس و امتحانات ،اضطراب و مشــکالت
روانی دانشآموزان به تأثیر از کرونا تازه خود را نشان
دادهاند؛ از اضطراب امتحانات حضوری گرفته تا ترس
از ناقل بودن و گسترش ویروس کرونا در میان اعضای
خانواده« .پریسا باقری» دکترای روانشناسی بالینی
و دبیر اجرایی همایش ملی آســیبهای دوره کرونا
میگوید«:نکته اول این اســت که دانشآموزان در 2
سال گذشته کالسهای غیرحضوری را تجربه کردهاند
و نسبت به بازگشــایی دوباره مدارس آمادگی ندارند.
اینکه دانشآموزی با رغبت ســر کالس نمینشیند
و انگیزهای برای کالسهای حضــوری ندارد ،و البته
نگرانی از دور شدن از خانواده و جدایی از والدین را در
سنین پایین تجربه میکند ،از مهمترین چالشهای

پیشرودر مورد دانشآموزان است .این مشکالت نهتنها
دانشآموزان ،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 نکردهاند
و حاال باید بهصورت حضوری سر جلسه امتحان حاضر
شوند ،ادامه اضطرابی است که بهگفته دکتر باقری از
پس غیرحضوری شدن دو ساله مدارس به دانشآموزان
منتقل میشود.
ترس از مرگ والدین

تــرس بزرگتری با بازگشــایی دوباره مــدارس یقه
دانشآموزان را گرفته اســت که گرچه چندان ترس
شایعی نیست ،اما اثرات بسیار منفیای روی گروهی از
دانشآموزان گذاشته است .باقری میگوید« :مواردی
از مراجعه دانشآموزان بــه مطبم را دارم که کودک با
اضطراب شدید و وسواس روبهرو شده .مثال مراجعی که
پدرش را در کودکی از دست داده و حاال میترسد در

با بازگشــایی مدارس و حضور دوباره دانشآموزان در
کالسهای درس ،باقری توصیه مهمی برای سالمت
روان دانشآمــوزان و خانوادههایشــان و همچنین
اولیای مدارس دارد«:جامعه باید بداند که به تنهایی
نمیتواند از پس تبعات روانی و آسیبهای روحی بعد
از کرونا بر بیاید .مهمترین اقدام برای کمک به سالمت
دانشآموزان این روزها میتواند از طریق مدارس انجام
شود .چراکه احتماال خیلی از خانوادهها امکان و شرایط
مراجعه شــخصی به درمانگر را ندارند .اما مشــاوران
آموزش دیده در مدارس میتوانند به کمشدن اضطراب
دانشآموزان و رفع تدریجی مشکالت آنها در رابطه با
تجربه ســخت کرونا کمک کنند .اغلب دانشآموزان
کشور حداقل خودشان یا اعضای نزدیک خانوادهشان
ابتال به کرونا را تجربه کرده و حتی شــاید هنوز هم با
عوارض جسمی آن سر و کله میزنند .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 کردهایم و بــرای درک این تجربه
بهویژه در سنین پایینتر نیاز به مداخله رواندرمانگر
یا مشاور هست».

مسعود مردانی
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا
خبــری از ســویههای 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 شــیو هنامههای بهداشــتی
ازجملــه ماســک بهویــژه بــرای بیماران
دچــار نقــص ایمنــی بدنــی و پیونــدی
ضرورت دارد/.ایرنا

عدد خبر

27

میلیون

 5تا 11سالهها 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 5تا 11ساله
هشدار داد«.حمیدرضا جماعتی» گفت«:کودکان  ۵تا
 ۱۱ساله چنانچه واکسیناسیون را انجام ندهند ،با بروز
سویههای جدید بازهم میتوانند باعث انتقال و چرخش
بیماری و بروز موجهای جدید و تشــدید بیماری در
کشور شــوند ».او با بیان اینکه ســویههای جدید در
برخی کشــورها نگرانکننده است ،گفت«:هماکنون
در بیشتر کشــورهای جهان آمار ابتال و فوت ناشی از
کرونا در مقایسه با وضعیت قبلی خودشان کاهش یافته
است .اما سویههایی که در برخی کشورها گزارش شده،
میتواند نگرانکننده باشد و پیش درآمد بهوجود آمدن
موجهای جدید در کشورهای جهان باشد».
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درصد
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میلیون

منبع :ایسنا
خانوار در ایران وجــود دارد و حدود  ۹درصد
آنها خانواده تک نفره هستند .بهطور کلی
بهدلیل 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
 ۱۵درصــد بــاالی 4نفــر هســتند .تعــداد
خانوارهای ایرانی میتواند از یک نفره تا
نهایتا 5و 6نفره باشــد و هماکنون تعداد
خانوارهای  7و 8نفره بسیار کم است.

خانوار  2نفره در جمعیــت 85میلیون نفری
ایران وجود دارد و میانگین ب ُعد این خانوارها
 ۳.۱۵است .اما طی سالهای 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.

6
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

جلوی زیادهطلبی صاحبخانهها را چهکسی میگیرد

صاحبخانه ما ملکش در شهران را که قبال به 80میلیون پول پیش و
4میلیون و 500اجاره داده بود اکنون به 200میلیون و 15میلیون
اجاره میدهد درحالیکه کل درآمد خانوار مــا د ر ماه به این رقم
نمیرسد .از سوی دیگر شنیدم که صاحبخانه همکارم ملکش در
نارمک را از 200میلیون و 5میلیون به 300میلیون و 16میلیون
رسانده اســت .واقعا هیچکســی نیســت که جلوی زیادهطلبی
صاحبخانهها 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 درحالیکه دوطرف
خیابان پر از خانه و سکنه است و با کمترین تردد افراد بهخصوص
ماشینها از این خیابان دیگر چشم ،چشم را نمیبیند.
میرشکار از زاهدان

کارگر ،مستأجر ،متاهل و بیکارم بدون یارانه

کارگر متاهلی هســتم که مســتأجرم و در تعدیلهای 2ســال
گذشته بیکار شدم .با این شرایط یارانه معیشتی جدید در کمال
تعجب نهتنها 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 بهرغم اعالم تفکیک یارانه به ستاد مربوطه
و با گذشت چند سال هیچ دریافتیاي نداشتهام .کارمند و مستأجرم
و نیازمند یارانه .چه باید بکنم که از سال 92یارانه نگرفتهام.
ایرانی از کرج

پیامک

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

احمدآباد 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 .بهعنوان نمونه فضاها و باشــگاههای 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

سالهاست که وضعیت پارکینگ خیابان طالقانی اهواز بالتکلیف
اســت و هیچ ارگانی مســئولیت تکمیل و بهرهبرداری از آن را
بهعهده نمیگیرد .درحالیکه استفاده از این پارکینگ کمک
زیادی به خلوتشدن خیابان و امنیت خودروها میکند.
حیدری از اهواز

پیشوا و ورامین چه زمانی به خطوط مترو وصل میشوند

بسیاری از مردم شهرهای پیشــوا و ورامین برای حاضرشدن
در محل کارشان ،روزانه بین این شــهرها و تهران در ترددند.
مشکل ترافیک و مسافت به جای خود ،اخیرا با گرانشدن کرایه
تاکسیها ،واقعا تامین این ارقام در توان قشر ضعیف نیست تا با
تاکسی رفتوآمد کنند .از مسئوالن درخواست داریم با رساندن
خطوط مترو به این شهرها هم رفتوآمد را تسهیل كرده و هم از
فشار اقتصادی بر مردم کم کنند.
هدایتطلب از ورامین

دولت برای رقم اجارهها حدودی تعیین کند

ســاکن منطقه باغ ســرهنگ در محدوده نارمک و نظامآباد
هســتیم10 .ماه قبل خانه را با 150میلیون و 5میلیون رهن
کردهایم ،متأســفانه صاحبخانه رقم اجــاره را به 10میلیون
رسانده و من نمیدانم با 3فرزندم و توان مالی نداشتهام به کجا
نقل مکان کنم .چرا دولت ممنوعیتی برای افزایش اجاره از حد
مشخص قائل نمیشود؟ ضمن اینکه به صرف گفتن نمیتوان
صاحبخانهها را مجبور کرد و باید قانونی در این زمینه تصویب
و ابالغ شود.
مرادی از تهران

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

باغ کامران ،میدان ازگل ،نیاز به نظارت و رسیدگی دارد

در ضلع شــرقی میدان ازگل پارک یــا بهاصطالح باغی قرار
دارد که به آن باغ کامران میگویند .متأسفانه تعداد زیادی از
افراد یا سگهایشان را بهطور دائم در این پارک میگردانند
و یا مشغول قلیانکشیدن و استعمال موادمخدر هستند .از
طرفی وضعیت روشنایی این پارک خصوصا در شبها ،بسیار
نامناســب اســت و همین موضوع این محل را برای مردم و
خانوادهها ناامن کرده است.
ثنایی از تهران

گزارش گرانفروشی به ارگانهای ذیربط بیجواب میماند

برخی از نانواییهای شهر قزوین به شکل دلبخواهی و در هر
ساعتی که خودشان بخواهند نان میپزند از طرفی قیمت نان
را هم بیشتر از نرخ مصوب تعیین کردهاند و جالب اینجاست
که از اندازه و کیفیت نانهایشان هم کاسته شده است .بارها
با 124تماس گرفتهام حتی به جهاد سازندگی و فرمانداری
هم مراجعه کردهام اما متأسفانه هیچ اقدامی صورت ندادند.
جمالوند از قزوین

اتوبوسها تعمدا کرایه را نقدی میگیرند

راننــدگان اتوبوسهای خــط میدان قدس پیچ شــمیران
درحالیکه کرایه مسیرشــان با کارت هــزار و 900تومان و
نقدی 2هزار تومان است به بهانه خرابی دستگاه از مردم 2هزار
و 500تومان میگیرند و میگویند همین است که هست .به
جز 2اتوبوس ،باقی اتوبوسهای این خط به این صورت عمل
میکنند .از اتوبوسرانی تقاضا میکنم بهصورت جدی به این
موضوع رسیدگی کند.
دشتی از تهران

آمو

ختن قرآن در زندان ،دلیلی برای بخشش قاتل

بخشش قاتلبیسواد پيش از قصاص
خانواده مردی که 6ســال قبل در
جنایتی هولناک به قتل رســیده و
گزارش
تلفن همراهش ســرقت شــده بود
درحالیکه 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 بهدلیل اصابت جسم سخت به سرش جانش
را از دســت داده بود ،مواجه شدند .هیچکس قاتل را
ندیده بود و به درســتی معلوم نبود مرد جوان چرا و
با چه انگیزهای به قتل رسیده است ،اما شواهد نشان
میداد 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 .بررسیها درباره هویت مقتول نشان میداد
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 میگفتند
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 میتوانست
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 بهدست آمده نشان میداد 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 گوشــیام 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 بیگناهی متهم اما قضات دادگاه
او را به قصاص محکوم کردند .این رأی مدتی بعد در
دیوانعالی کشــور تأیید و به اجرای احکام فرستاده
شد .درحالیکه شمارش معکوس برای اجرای حکم
قصاص آغاز شــده بود تالشهای تیم صلح و سازش

زندان بندرعباس برای جلب رضایت اولیای دم آغاز
شد .چون اولیایدم اهل سیستان و بلوچستان بودند
متهم به قتل طبق یک سنت قدیمی این منطقه حاضر
شد برای اثبات بیگناهیاش دست در روغن داغ کند
اما اولیای دم نپذیرفتند و گفتند فقط حکم دادگاه را
قبول دارند .از ســویی حاضر به بخشش نیز نبودند.
رایزنیها برای بخشــش متهم ادامه داشت تا اینکه
سرانجام با تالشهای شــورای حل اختالف زندان
اولیای دم حاضر شدند دربرابر دریافت 400میلیون
تومان دیه از قصاص قاتل صرفنظر 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 اینباره به همشهری میگوید :وقتی این
جوان به زندان آمد ،اوضاع خوبی نداشت .او  2مرتبه
در زندان دست بهخودکشی زد .اما بهتدریج 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 میکنند .به همین دلیل
تالشهای زیادی برای نجات او از قصاص انجام شد.
بعد از آنکه اولیای دم حاضر به دریافت دیه شــدند با
کمک خیران توانستیم 400میلیون تومان جمعآوری
کنیم و به این ترتیب او نجات یافت.

هویت زنی که نیمتن ه و پاهایش داخل گونی پیدا شده بود فاش شد

بازداشت خواستگار در قتل هولناک یک زن

چند روز پس از پیداشــدن نیمتنه و پاهای زنی جوان
داخل گونی در 2نقطه مختلف از پایتخت ،انگشتنگاری
جنایی
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 نیمتنه یک زن بود که
حدودا ۳۵ساله بود و ۲۴ساعت از مرگش میگذشت.
آنطور که شواهد نشــان میداد ،قاتل یا قاتالن پس از جنایت جسد را
مثله کرده و نیمتنه را داخل ۲گونی جاسازی و بعد کنار سطل زباله رها
کرده بودند .نیمتنه زن جوان به پزشکی قانونی انتقال یافت و درحالیکه
تحقیقات در این پرونده آغاز شده بود۳ ،ساعت بعد به تیم جنایی خبر
رسید که ۲پای زنانه داخل یک گونی در بزرگراه محالتی پیدا شده است.
در ادامه تحقیقات مشخص شــد که پاها نیز متعلق به همان زنی است
که نیمتنهاش 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 میشد .مأموران در گام نخست به بررسی اثر انگشت
مقتول پرداختند که معلوم شد که وی سابقهدار است و پیش از این بارها
به اتهام حمل و نگهداری موادمخدر 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 مثلهکردن جسد زده است .تحقیقات که
پیش میرفت معلوم شد که مقتول با مادرش در خانهای در جنوب تهران
زندگی میکردند 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 بهوجود آمده بود .ظاهرا کامران به مقتول مشکوک شده و به
اینکه او مدام در فضای مجازی بود و ســرش با گوشی گرم بود اعتراض
میکرد .همین مســئله اختالف و درگیری میان آنها را هر روز بیشــتر
میکرد تا اینکه آخرین بار زن جوان به خانه خواستگارش رفته و پس از آن
بود که جسد مثل ه شدهاش 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 میکرد .وی گفت :من و بهاره(مقتول) مدتی قبل در
یک مهمانی با هم آشنا شدیم و میخواستیم 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 میداد .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

اسرار مرگ بدهکار 7میلیارد تومانی فاش شد

تصميم مرگبار پيش از دستگيری

تحقیقات در پرونــده مرگ مرموز
بدهــکار میلیــاردی در یکــی از
دادسرا
کالنتریهای تهران نشــان داد که
او پیش از دســتگیری با مصرف قرص به زندگیاش
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 کالنتریهای تهران
به قاضی میثم حســینپور بازپرس جنایی پایتخت
اعالم شد .بررســیها 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
آزمایشهای تخصصی علت اصلــی مرگ مرد جان
باخته مشخص شود.
بدهی میلیاردی

در ادامــه تحقیقات معلوم شــد که متوفی شــاکی
خصوصی داشــته و بهخاطر 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 اینباره 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 ساختوساز فعالیت میکرده
اســت.او حدود یک ســال قبل از 7نفر از دوستان و
آشنایانش برای سرمایهگذاری در زمینه ساختوساز
7میلیاردتومان پول گرفت و قرار شد سودش را به آنها
پرداخت کند .آشنایان او هم به اعتبار وی پولهایشان
را برای سرمایهگذاری 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 میشد و مرد جوان
دیگر توانایی پرداخت پول به آشنایانش را نداشت و به
این ترتیب ورشکسته شد.آشنایان او نیز درخواست
پولشــان را میکردند 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 بهصورت اتفاقی او را
در یکی از خیابانهای 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 مغازهای 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 میرفت 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 دوربینهای مداربسته
در اطراف کالنتری پرداخت .آنطــور که دوربینها
نشان میداد شاکی(طلبکار) یک بطری آب خریده
و متوفی پس از نوشیدن آب بطری را تحویل شاکی
داده و قدم در کالنتری گذاشته است .همهچیز یک
معما بود و اینبار تیم تشــخیص هویت دوربینها
را زوم کردند و بهصورت ویژه فیلم را مورد بررســی
قرار دادند تا اینکه مشخص شــد زمانی که متوفی
بطری آب را گرفته چیزی از جیبهایش 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.

کوتاه از حادثه

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
میداد 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
هشداردهنده 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 .بارنامهای 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
 ۶متری 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 رانندهاش بود و مسئولیت
اسکورت تانکر را برعهده داشــت از راه رسید و قصد جلوگیری
از انتقال تانکر را داشــت .این خودرو بهصــورت خالف جهت و
با سرعت زیاد به سمت مأموران حمله ور شــد و ابتدا با یکی از
مأموران بهصورت 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 صاحبالزمان
بندرعباس منتقل شد.

جنایت هولناک داماد عصبانی

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.

درخواست قاتل سريالی برای ازدواج در زندان

مرد جنایتکار که به اتهام قتل دختران لندنی در
زندان به سر میبرد ،درخواست کرده که به او اجازه
داده شود تا بتواند با زن موردعالقهاش 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 دســتکم 3دختر جوان در
لندن در زندان بهســر میبرد .او از  2سال پیش
از طریق یک قاتل ســریالی دیگر کــه همانند او
دوران محکومیتش را در زندان میگذراند با زنی
40ساله آشنا شد و شروع به نوشــتن نامه برای
او کرد .نامهنگاری 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 مالقاتها بود که مرد جنایتکار از زن مورد
عالقهاش 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 نامهای برای فرماندار از وی
خواســت که به او اجازه دهد تا بتواند با زن مورد
عالقهاش ازدواج کند .نامهای که شوک بزرگی به
مردم و خانواد ه قربانیان وارد کرد .براساس قوانین
انگلستان ،قاتل زندانی میتواند چنین درخواستی
داشته باشد اما اجازه وقوع چنین اتفاقی با فرماندار
است و وی در شرایطی ازجمله «وجود نگرانیهایی
درباره مجــرم» یا «ترس از اینکــه مجرم پس از
ازدواج به همراه همسرش به جرایمش ادامه دهد»
میتواند با این درخواست مخالفت کند.
حاال و با این درخواست قاتل ســریالی ،خانواده
قربانیان به تکاپو افتادهاند تا هر طوری شده اجازه

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 بهخودکشی 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 بهسوی 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 .بهدنبال
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 میکشــید .به همین دلیل بالفاصله به بیمارستان
منتقل شد اما جانش را از دست داد .تحقیقات در اینباره همچنان
ادامه داشت تا اینکه حادثه مهم دیگری فاش شد .بررسیها 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:
بررسیها نشان میدهد عامل جنایت به موادمخدر اعتیاد داشت.
وی ادامه داد :علت وقوع این حادثه اختــاف ضارب با اعضای
خانواده همسرش بود و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه
دارد و کارآگاهان در حال بررسی دقیقتر این پرونده هستند.

قاتل عجیب در بیمارستان روانی
بستری شد

چنین کاری به وی داده نشود .آنها میگویند که
مرد جنایتکار اجازه نداد کــه دختران آنها طعم
زندگی را بچشــند و ازدواج کنند و دادن چنین
اجازهای به قاتل سریالی ،بیعدالتی 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
مادامالعمر محکوم شــد تا اینکه چند ماه پیش با
نوشتن نامهای 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 بهکار گیرد تا اجــازه ندهد که او به
خواستهاش برســد و نمکی باشــد بر زخمهای
خانوادههای قربانیان.

مرد معتاد که بــه تصور اینکه پســرعمویش با ســحر و جادو
زندگیاش 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 خانوادهاش را
به قتل برساند .او در ابتدا به سراغ پسرعموی 70سالهاش 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 موادمخدر بود و به قدری
تحتتأثیر مصرف مواد بود که ادعاهای عجیب و غریبی درباره
انگیزهاش از جنایت مطرح میکرد .اوگفت :مقتول از  10ســال
قبل مرا سحر و جادو کرده بود و من برای باطلکردن این طلسم
10ساله میخواستم پسرعمویم و خانوادهاش 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 خانوادهاش 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 حالتهای عجیب و بیمارگونهای 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 بهزودی نظر خود را درباره سالمت روانی متهم و اینکه آیا
او هنگام جنایت جنون داشته یا نه اعالم خواهند کرد.
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جهاننما

نقلقول

یک میلیون مرگ کرونایی
روی دست آمریکا
زمانی که شیوع ویروس کرونا به یک همهگیری جهانی تبدیل
میشــد ،برآوردهای کارشناســی میگفت که میزان تلفات
ویروس در آمریکا بیــش از چندصد هزار نفــر نخواهد بود.
2سالونیم بعد اما آمار دولتی از عبور مر 
گومیر ناشی از کرونا
در این کشور از مرز يكمیلیون نفر حکایت دارد .این تعداد،
بیش از مجموع کشتههایی اســت که آمریکا در جنگهای
جهانی اول و دوم و همچنین جنگهای کــره و ویتنام داده
اســت .آمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکا از آمار قربانیان
ویروس ایدز در 40سال گذشته هم بیشتر بوده است.
زمانی که آمار مرگومیر ناشی از کرونا در آمریکا 100هزارتایی
شده بود ،روزنامه نیویورکتایمز اســامی تمام قربانیان را در
صفحه اول خود منتشر کرد تا به جامعه و مسئوالن یک هشدار
جدی بدهد .دیروز اما صفحه اول این روزنامه دیگر جایی برای
قرار گرفتن یکمیلیون اسم کنار هم نداشت .نیویورکتایمز
با نقطههایی فشــرده روی نقشــه آمریکا نشــان داد که چه
تعداد انســان جان خود را در میانه یک همهگیری بیسابقه
از دست دادهاند.
آمار تلفات کرونایی در آمریکا فاصله زیادی با اغلب کشورهای
جهان دارد .توجه بــه جمعیت 332میلیــون نفری آمریکا
نمیتواند توجیه خوبی برای این تعداد مرگومیر باشد .مسئله
گومیر در آمریکا در بحران کرونا باالتر از
این است که نرخ مر 
اغلب کشورهای جهان بوده است .دانشگاه جان هاپکینز که
گومیر در آمریکا و
از ابتدای شــیوع کرونا وضعیت ابتال و مر 
جهان را رصد کرده نشان میدهد که بهازای هر 100هزار نفر
در آمریکا291 ،نفر قربانی ویروس شدهاند .در میان فهرست
20کشــوری که بدترین وضعیت را در زمینــه تلفات کرونا
داشتهاند ،آمریکا در رده سوم قرار دارد .فقط برزیل و لهستان
گومیرشان بیشتر از آمریکا بوده است.
هستند که نسبت مر 
آمار باالی قربانیان آمریکایی جامعه این کشور را شوکه کرده

اما روزنامه گاردین دیروز در گزارشــی توجــه همگان را به
موضوعی دیگر نیز جلب کرد تا عمق فاجعه بهتر درک شود.
گاردین نوشته که مرگومیر ناشــی از اوردوز موادمخدر در
سال ،2021رکوردی بیسابقه برجا گذاشت و از مرز 100هزار
نفر گذشت .این روزنامه شرایط وخیم روحی و روانی مردم را
دلیل اصلی افزایش آمار مربوط به اوردوز موادمخدر میداند.
آمار دیگری اما وجود دارد که توجه کمتری به آن میشــود؛
مرگهای ناشــی از بیماریهــای قلبی .مرکز پیشــگری از
بیماریهای آمریکا گزارش داده که اثرات ناشــی از ویروس
کرونا بر سالمتی مردم باعث شده طی 2سال اخیر این کشور
ساالنه شاهد افزایش 500هزار مورد ناشــی از بیماریهای
قلبی باشد .از آغاز پاندمی کرونا تاكنون بیشتر از ۸۲میلیون
مورد ابتال به کرونا در آمریکا ثبت شده است .اما کارشناسان
معتقدند که رقم اصلی مبتالیان بیشتر است.
300هزار مرگ قابل پیشگیری

آمریکا در اصالح نظام بهداشت و درمان خود همواره با مشکل
مواجه بوده است .میزان واکسیناسیون در ابتدای کار ،بهویژه
برای جوامع اقلیت ،کمدرآمد و ساکنان مناطق دورافتاده ،کند
بود .روزنامه یواسایتــودی در توضیح آمار باالی مرگومیر
در آمریکا نوشته که تا اواخر بهار سال600 ،2021هزار مرگ
ناشی از ابتال به ویروس کرونا ثبت شده بود .در آن زمان ،هنوز
واکسن بهطور فراگیر در اختیار مردم نبود .اما بعد از آن ،واکسن
بهوفور تولید شــد و رفتهرفته بهراحتی در سراسر آمریکا در
دســترس همه قرار گرفت .این روزنامه به نقل از کارشناسان
آمریکایی نوشته که از میان 400هزار مرگ بعدی ،دستکم
300هزار مورد قابل پیشــگیری بوده است اگر همه واکسن
میزدند .بهعبارت دیگر300 ،هزار مرگ اخیر در میان افرادی
اتفاق افتاده که واکسن نزدهاند.
سیاسیبازی ،بالی جان مردم

در آمریــکا ،از میــان محافظــهکاران عده زیــادی مخالف
واکسیناسیون همگانی بودهاند .مهمترینشان دونالد ترامپ
بود که ابتدا ،وجود ویروس را اساســا انکار میکرد .طبق یک
نظرسنجی که نتایج آن از سوی روزنامه یواسایتودی منتشر
شده92 ،درصد از جامعه دمکراتها در آمریکا اعالم کردهاند
که واکســن زدهاند .این میزان در میــان جمهوریخواهان،
فقط 55درصد بوده اســت .سیاســیون محافظهکار بارها در
ســخنرانیها و برنامههای تلویزیونی خود واکسینه شدن را
اقدامی بیمعنی و حتی خطرناک خواندهاند و این باعث دوری
کردن بخش مهمی از جامعه آمریکا از واکسن کرونا شده است.
نتیجه اینکه ،ترکیب میان سیاست و سالمت مردم در آمریکا
به یک فاجعه تبدیل شده است.
قشر ضعیفتر ،آسیبپذیرتر

آمارها نشــان میدهد در ابتدای شــیوع ویروس در آمریکا،
اسپانیاییتبارها ،سیاهپوســتان و بومیان آمریکایی بیشتر از
سفیدپوســتان تلفات دادهاند .بهعبارت دیگر ،آن قشری از
جامعه که امکان دورکاری نداشــته و دائما در معرض شیوع
ویروس بودهاند ،تلفات بیشتری دادهاند .این قشر ،قشر کارگر
در آمریکا هستند.
نامتمرکز بودن مدیریت

گاردین نوشته که سیاستهای دولت آمریکا برای استقالل
ایاالت در اتخاذ تصمیمهای مربوط به همهگیری ،در عملکرد
ضعیف آمریکا در مواجهه با کرونا مؤثر بوده اســت .پزشکان
میگویند هزاران نفر هم به «کووید درازمدت» مبتال شدهاند
که در برخی ممکن است ماهها طول بکشد .یک تحقیق مرکز
پیشرفت آمریکا نیز میگوید که ابتال به «کووید درازمدت»
باعث ازکارافتادگــی حدود یکمیلیــون و ۲۰۰هزار نفر در
سال ۲۰۲۱شده است.
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والدیمیر پوتین
رئیسجمهور روسیه
روسهراســی در غــرب دیوانــهوار در حــال
گسترش است .ناتو از سیاست ژئوپلیتیک
خود پا را فراتر گذاشــته و ســعی میکند بر
مناطقدیگرتأثیربگذارد.روسیهباپیوستن
فنالند و سوئد به ناتو مشکلی ندارد و ورود
آنها به این ائتــاف نظامی غربــی تهدیدی
ایجاد نمیکند ،اما باعث پاسخ و اقدامات
واکنشــی روســیه خواهد شــد .نئونازیسم
مدتهاســت که در اوکراین بیــداد میکند،
غــرب چشــمان خــود را بر ایــن امر بســته و
تشــویق هم میکند .در هیچ کجا به اندازه
اوکراین نازیســم در ســطح دولتی تشــویق
نمیشود(.اسپوتنیک)
الکساندر لوکاشنکو
رئیسجمهور بالروس
جهان تکقطبی دیگر تمامشده 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 رزمایشهای نظامــی در مقیاس
بزرگ است( .رویترز)

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 نميرسد
تكاپوي اروپا براي توقف وابستگي
گازياش بــه روســيه بــه اين
گزارش
زوديها پاياني نخواهد داشــت.
آنچــه تا پيــش از آغــاز جنگ
اوكراين تنها در حد هشدارهاي كالمي در ميان
مقامات اروپايي رد و بدل ميشد ،پس از هجوم
روســيه به اوكراين بــه ضرورتــي حياتي براي
اروپاييها تبديل شد تا هر چه سريعتر راهي براي
پايان دادن به اين وابســتگي بيابند .اگرچه كه
عظمت منابع نفت و گاز روسيه و اتكاي بيش از
اندازه كليديترين 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 تحريمهاي اقتصادي شديد غرب عليه
روسيه ،احتمال قطع گاز اروپا از سوي مسكو در
واكنش به اين تحريمها جديتر شــده است كه
اگرچه تاكنون به داليل مختلفي نظير نياز مالي
روسيه رخ نداده ،اما اروپا نميتواند اين احتمال
را بهطور كامل ناديده بگيرد .بهويژه از زماني كه
روسيه گازرساني به لهســتان و بلغارستان را به
دليــل نپذيرفتن بازپرداخت بهــاي گاز با روبل
تعليق كرده ،اروپا تهديد روســيه را نزديكتر از
هميشه احساس كرده است .اروپاييها حاال در
ميان منابع گاز جهان بــه دنبال منابع جايگزين
هستند.
كشــورهاي آفريقايي از ابتداي هجوم روســيه
به اوكراين ،به عنــوان يكــي از جايگزينهاي
بالقوه براي گاز اروپا درنظر گرفته شــدهاند .اين
كشورها سرشار از منابع غني گازي هستند و در
حال حاضر به چند كشور اروپايي هم گاز صادر
ميكنند .امــا ضعف زيرســاخت و چالشهاي
منطقــهاي ماننــد تنشهــاي ژئوپليتيكــي
ميتواند اين كشــورها را در كوتاهمدت از ليست
جايگزينهاي بالقوه گاز روسيه خط بزند.
آفريقا در مركز 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
ميشود .تا به امروز تامين 40درصد از گاز اروپا
بهعهده 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 ســال 2030بهطور كامل استفاده از
سوخت فسيلي را قطع كند.
از اينرو اســت كه آفريقا در حال حاضر به يكي
از نقاط تمركز اروپا براي جايگزيني گاز روســيه
تبديل شــده و در صورتيكه زمينــه همكاري
طوالنيمدت در حوزه انرژي ميان آفريقا و اروپا

فراهم شود ،تنها اروپا برنده اين همكاري نخواهد
بود .افزايش درآمد ارزي كشــورهاي آفريقايي
و افزايــش ميزان ســرمايهگذاري اروپاييها در
آفريقا با هدف بهبود ظرفيت توليد گاز ميتواند
كشورهاي توليدكننده 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 كوتاهمدت
نميتواند 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 ميدهد .اما در صورت ورود
جدي اروپا براي سرمايهگذاري در آفريقا ،احتماال
كشورهاي آفريقايي در طوالنيمدت بتوانند حجم
قابلتوجهي از نياز گازي اروپــا را تامين كنند.
اگرچه وجود موانع لجستيكي،سياسي و امنيتي
در كشورهاي صادركننده گاز در آفريقا ميتواند
روند آغاز سرمايهگذاريها را به تاخير بيندازد.
پيشگامي ايتاليا در آفريقا

ماريو دراگي ،نخســتوزير 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 سرمايهگذاري در توليد و بيثباتي
سياســي ،نگرانيهايي در مورد توانايي الجزاير
در بهبــود ظرفيت صــادرات گاز مطرح شــده
اســت .درگيريهاي مرزي اخير ميان الجزاير و
همسايهاش يعني كشور مراكش هم بر صادرات

اروپا به دنبال گاز مايع

در ســوي ديگر قاره آفريقا ،نيجريــه به عنوان
بزرگتريــن توليدكننــده گاز مايــع طبيعي يا
الانجي در غرب آفريقــا ،بعد از بحران اوكراين
مورد هجوم درخواستهاي بيشمار كشورهاي
اروپايي براي تامين گاز مايع قرار گرفته اســت.
در حال حاضر اســپانيا ،پرتغال و فرانسه 3بازار
اصلي گاز مايع نيجريه بهشمار ميروند و شركت
توليدكننده گاز مايع نيجريه هم در حال حاضر
تنها توانايي تامين گاز درخواستي اين 3مشتري
كليدي را دارد .اما به گفته كارشناسان ،افزايش
متقاضي الانجي فرصتي مناسب براي افزايش
حجم توليد در اين كشــور اســت زيرا در حال
حاضر نيجريه تنها از 72درصد از ظرفيت توليد
الانجــي خود بهرهبــرداري ميكنــد و هنوز
ظرفيت براي اســتفاده از 28درصد منابع گازي
وجود دارد.

ميزان صادرات گاز طبيعی آفريقا در سال2020
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ليبی
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دستور رهبر کرهشمالی برای ورود ارتش به بحران کرونا
کیمجونــگاون ،رهبــر
کر هشــمالی نحــوه مواجهه
آسیا
مقامات بهداشت و درمان این
کشور با شیوع ویروس کرونا را
بهشــدت مورد انتقاد قرار داد و به ارتش این
کشور دستور داد برای توزیع دارو و مدیریت
بحران وارد عمل شود.
بنابر اعالم رســمی دولت ،از زمان نخستین
گزارش شــیوع کرونا ،تاکنــون 50نفر جان
خــود را در ایــن کشــور از دســت دادهاند.
رسانههای دولتی کرهشمالی گزارش دادهاند
که یکمیلیون نفــر دچار «تب» هســتند.
کارشناســان اما میگویند که ایــن افراد در
واقع به کرونــا مبتال شــدهاند .پیونگیانگ
طی 2ســالونیمی که از آغاز بحــران کرونا

گاز اين كشــور تاثيرگذار بوده و منجر به بسته
شدن خط لولهاي حياتي براي انتقال گاز الجزاير
به اسپانيا شده است .همين درگيريهاي 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
ميتوانــد زمينه بهرهبرداري بيشــتر از ظرفيت
لولههاي انتقال گاز موجــود در الجزاير را فراهم
كرده و بــه تدريج ميزان صــادرات گاز به ايتاليا
را تا ســالهاي 2023و  2024به صورت ساالنه
به بيش از 9ميليــارد مترمكعب برســاند .اين
قرارداد جديترين اقدام ايتاليا ،دومين واردكننده
بزرگ گاز روسيه در اروپا جهت يافتن جايگزيني
مناسب براي منابع گازي روسيه بهشمار ميرود.
دراگي عالوهبر 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 سال ،2023در كنگو و
آنگوال هم قراردادهايي را به امضا برساند.

میگذرد ،درهای کشور را به روی خارجیها
بسته بود .کرهشــمالی طی این مدت ،شمار
مبتالیان بــه ویروس را همیشــه صفر اعالم
میکرد .به گزارش یورونیوز ،رهبرکرهشمالی
بهمنظور کاهش سرعت گسترش این بیماری،
دستور قرنطینه سراســری صادر کرده است.
او همچنین در بازدید از داروخانهها بهشدت
از کابینه و بخش بهداشــت عمومی بهدلیل
نگرش کاری غیرمســئوالنه آنها و نیز از نقص
در نظارتهای قانونــی و نحوه فروش دارو در
سراسر کشور انتقاد کرد .به اعتقاد کارشناسان،
کرهشــمالی با بیمارســتانهایی با کمترین
امکانات ،واحدهای مراقبت ویژه اندک و عدم
بهرهمندی از واکسن ،شــرایط بحرانیاي در
پیش دارد.
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با اين حال ،در مسير توليد و عرضه گاز بيشتر در
نيجريه چالشهاي اساسي وجود دارد كه از آن
جمله ميتوان به فرسودگي چاههاي گاز و نبود
ســرمايه كافي براي افزايش توليد اشــاره كرد.
اگرچه به گفته كارشناسان اين موانع را ميتوان
در عرض  6تا 18ماه برطرف ســاخت .اينطور
به نظر ميآيد كه شــركتهاي توليدكننده گاز
نيجريه هم با آگاهــي از فرصتي كه براي حضور
بيشتر در بازار اروپا به دست آوردهاند ،تالش براي
برطرفسازي موانع افزايش توليد را آغاز كردهاند.
پروژههاي جديد گاز در آفريقا

بهرهبرداري از پروژه جديد الانجي در نيجريه،
پروژه «ت ِرين ،»7ميتواند ظرفيت توليد گاز را از
22ميليون تن در سال تا 35درصد افزايش دهد.
با اين همه قراردادهاي فروش خروجي اين پروژه
با خريداران عمدتا اروپايي برقرار است و نيجريه
به دنبال آن اســت تا براي تامين گاز بيشتر آغاز
پروژهاي جديد با نام «ت ِرين »8را امكانســنجي
كند .نيجريه همچنين در پروژه متوقف شــده
«خط انتقــال گاز فراصحرايي» به طول 4هزار و
400كيلومتر نقشي كليدي بهعهده دارد؛ خطي
كه قرار اســت از نيجريه به نيجر و در نهايت به
الجزاير برســد .اين پروژه ميتوانــد به خطوط
موجود انتقــال گاز آفريقا به اروپا وصل شــده و
كشورهاي غرب آفريقا را به بازار اروپا متصل كند.
تهديدهاي امنيتي ،نگرانيهاي محيطزيستي و
نبود سرمايه ،اين پروژه را كه در دهه 1970آغاز
شده ،متوقف ســاخت .اما در اوايل سال جاري
مقامات محلي وعده از سرگيري اجراي اين پروژه
را دادند .عالوهبر خط لولــه فراصحرايي ،پروژه
ديگري به نام خط انتقال گاز نيجريه-مراكش با
قابليت اتصال زيرساختهاي گازي غرب آفريقا
به مراكش و در نهايت به اروپا هم بهتازگي مورد
توجه قرار گرفته است .اين پروژه 25ميليارد دالر
ارزش دارد و ميتواند 13كشــور غربي و شمالي
آفريقا را به يكديگر وصل كند .اما گفته ميشود
مدتزمان الزم براي تكميل اين پروزه دستكم
25سال است.
به اعتقاد كارشناســان ،تامين گاز اروپا از آفريقا
ميتوانــد بــراي كشــورهايي نظيــر تانزانيا و
موزامبيك هم مفيد واقع شود .هرچند در حال
حاضر اجراي پروژهاي عظيم كه توســط شركت
فرانسوي توتال در اين منطقه در دست اجراست،
به دليل حمله شــبهنظاميان متوقف شده است.
موانع اينچنيني باعث ميشود 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 پروژههاي گازي
در اين قاره به زمــان زيادي نياز دارنــد .اما در
ميانمدت و طوالنيمدت ،افزايش سرمايهگذاري
ميتواند حجم توليد را افزايش داده و در نهايت
گاز بيشتري را روانه اروپا سازد.

خبر

غبار نارنجی در آسمان عراق

وقــوع توفان شــن در عــراق باعــث تعطیلی
فرودگاهها ،مــدارس ،دانشــگاهها و ادارات در
شهرهای مختلف این کشور شده است .مقامات
7استان از ۱۸استان عراق ،ازجمله بغداد ،دستور
بســتن دفاتر دولتــی را صادر کردهانــد .منابع
رسانهای عراق از توقف پروازها در فرودگاههای
بینالمللی بغداد و نجف بهدلیــل دید کم خبر
دادهاند .کاربران شــبکههای اجتماعــی نیز با
انتشار تصاویری از استانهای مختلف ازجمله،
نجف اشــرف ،کرکــوک ،بابل ،االنبــار و کربال
گفتهاند که غباری نارنجی فضا را پر کرده است.

کیوسک

روزنامه فایننشالتایمز [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.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
تصفیه و پاک کردن عمل ،سختتر از خود عمل
است.
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برخی بیماریها ســر و صدایشــان زیاد است،
یعنی عالئمــی دارند که نشــان میدهند باید
هر چه ســریعتر بــه دکتر مراجعــه کنید .اما
بیماریهایی مانند فشــار خون بــاال یا پایین،
بدون هیــچ آالرم و عالمتی ،ناگهانــی آدم را
گرفتار میکنند .برای همین هم به این بیماری
لقب قاتل خامــوش دادهاند و ســومین عامل
نيويورك :دهها هزار سرباز بریتانیایی و آمریکایی که در جنگ
اول خلیجفارس در عراق حضور داشــتند ،به بیماری مشهور
به «ســندرم جنگ خلیجفارس» دچار شــده بودند و اکنون
متخصصان این بیماری را با قرار گرفتن در معرض سالحهای
شیمیایی و از جمله گاز ســارین مرتبط دانستهاند .به گزارش
يورونيوز ،بســیاری از مجروحان جنــگ خلیجفارس ،عنوان
میکردند که دردهای عضالنی ،از دســت دادن قدرت تکلم و
حافظه ،مشکالت گوارشــی و عالئم دیگری را تجربه کردهاند.
یک موسسه پزشکی آمریکایی در سال  ۲۰۱۳اعالم کرد ۳۰
درصد مجروحان جنگ اول خلیجفــارس ،به این عالئم دچار
شدند .به گفته برخی محققان ،این بیماریها میتواند ناشی از
تاثیر سم اعصاب سارین روی این سربازان باشد .به گفته يكي از
متخصصان مرکز پزشکی جنوب غربی دانشگاه تگزاس« :گازی
که سربازان در عراق در معرض آن قرار گرفتند ،رقیق شده بود
و کشنده نبود .اگر فردی از نظر ژنتیکی مستعد ابتال به بیماری
بوده باشد ،این گاز برای بیمار کردنش کافی است».

اول آخر

کشنده در دنیاست .امروز27 ،اردیبهشت ،روز
جهانی فشارخون است ،روزی که قرار است به ما
یادآوری شود بیشتر مراقب سالمتیمان باشیم.
آنطور که آمارها نشــان میدهند ،در کشور ما
نیمی از جمعیت با رســیدن به سن ۵۵سالگی
مبتال به فشار خون باال میشوند.
فشار خون باال هم یکی از مهمترین عوامل خطر
بروز بیماریهای قلبی و عروقی ،ســکتههای
قلبی و مغــزی و نارســایی مزمــن کلیوی و
همچنین از عوامل اصلــی مرگهای زودرس
اســت و ســهم قابل توجهی از بار بیماریها را

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

توزيع و اشتراك:

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

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

بهخود اختصاص داده است .تغذیه نامناسب بعد
از عامل ژنتیک ،یکی از عواملی است که میتواند
هر کسی را دچار فشار خون باال کند ،درحالیکه
استفاده از رژیم غذایی که مملو از غالت کامل
سبوس دار ،میوهها و سبزی تازه ،فراوردههای
لبنی کم چرب و بدون چربیهای اشــباع شده
و کلسترول باشد ،میتواند به طرز چشمگیری
فشار خون را کاهش دهد.
چاقی ،مصرف زیاد نمک ،کافی نبودن فعالیت
بدنی ،استعمال ســیگار و عوامل محیطی مثل
مواجهه با ســرب و آلودگی هــوا و همچنین
اســترس از عوامل دیگری هســتند که باعث
میشــوند فشــار خونمان باال برود .از آنجا که
همیشــه پیشــگیری از بیماری بهتر از درمان
است ،پزشکان و کادر درمان توصیه میکنند که

عالوه بر تغذیه مناسب ،ورزش مداوم و مصرف
به اندازه نمک ،همه بیماران بــه هر دلیلی که
به مطبها مراجعه میکنند ،از پزشــک خود
بخواهند که فشــار خونشــان را کنترل کند و
متقابال ،همه پزشــکان نیز خود را ملزم بدانند
فشار خون تمام بیماران را فارغ از هر علتی که
مراجعه کردهاند ،اندازهگیری کنند تا این عامل
خطر بیماریهای مرگبار در کشور ما تا حدود
زیادی کنترل شود .ضمن اینکه همه افراد باید
از سن ۳۵سالگی فشار خون خود را اندازهگیری
کنند .اندازهگیری فشــار خون بایــد هر ماه یا
دســتکم هر  2 -3ماه یکبار انجام شــود .در
این بین ،افراد مشکوک به فشــار خون باال در
نخستین فرصت به پزشک مراجعه کنند و تحت
درمان قرار گیرند.

آیتاهلل سید عبداهلل فاطمینیا از وعاظ قدیمی و اساتید برجسته دین و اخالق به ملکوت اعلی پیوست .آخرین تصویر از پیکر مطهر ایشان در بیمارستان.

نخستين ازدواج در زيردريايي

كاليفرنيا :یــک زیردریایی لوکــس جدید که با
باتــری کار میکنــد ،افــراد را قادر میســازد تا
جشــن عروســی خود را در زیر آب برگزار کنند.
به گــزارش ایســنا  ،شــرکت ""U-Boat Worx
شــرکتی اســت که زیردریاییهــای خصوصی
تولید میکنــد و اکنون مدل جدیــدی را طراحی
کرده است که شــما را شــگفتزده میکند .این
زیردریایی لوکــس " "UWEPنامیده میشــود
کــه مخفــف «پلتفــرم ســرگرمی زیــر آب »
( )Under WaterEntertainment Platform
اســت و  ۳۵متر طول ۷.۶ ،متر عرض و هفت متر
ارتفاع دارد و دارای بیــش از  ۱۴۸متر مربع فضای
داخلی اســت که میتواند برای برپایی جشــن و
اهداف سرگرمی استفاده شــود .این زیردریایی در
مجموع میتواند  ۱۲۰مسافر را در خود جای دهد
که برای یک زیردریایی ظرفیت بسیار زیادی است.

بيبرقي در تگزاس

هيوستون :در پی از مدار خارج شدن ناگهانی  6نیروگاه ،مجری
( )operatorشبکه اصلی برق تگزاس و بزرگترين شهر اين ايالت
يعني هيوستون از اهالی این ایالت خواسته است در موج محتمل
گرمای آخرهفتــه ،در مصرف برق صرفهجویی کنند .شــورای
قابلیت اطمینان الکتریکی تگزاس ( )ERCOTاز اهالی این ایالت
خواسته اســت در بازه  ۳تا  ۸بعدازظهرروزهای شنبه  ۱۴مه و
یکشنبه  ۱۵مه ( ۲۴و  ۲۵اردیبهشت) ،درجه ترموستاتها را روی
 ۷۸درجه فارنهایت ( ۲۵.۵درجه سانتیگراد) یا باالتر تنظیم کنند
ف استفاده نکنند .به گزارش اينديپندنت،
و از وسایل برقی پرمصر 
سازمان ملی هواشناســی آمریکا پیشبینی کرده بود که «موج
گرمای فصلی زودرس گستردهای باعث شود در منطقه داالس-
فورت وورت ،دمای هوای بالقوه در روز شنبه به اوج بیسابقه ۳۶.۱
درجه سانتیگراد و در روز یکشنبه به باالی  ۳۷.۷درجه سانتیگراد
برســد .طبق پیشبینیها ،دما در سراسر هفته آینده همچنان
باال خواهد بود ».طبق هشدار سازمان هواشناسی فدرال« ،اوج
گرما در حد  ۹۰و  ۱۰۰درجه فارنهایت ،افرادی را که تجهیزات
سرمایشی ضعیف دارند یا به حساسیتهای فصل گرم دچارند،
در معرض خطر قرار میدهد ».معلوم نیست چرا نیروگاهها روز
جمعه از کار افتادند .به گزارش تگزاس تریبون ،این حادثه منجر
به تولید نشدن حدود  ۲۹۰۰مگاوات برق شد.

خاطرات یک فروشنده

یادبود

عارفی شهیر و شاعری گمنام
از تاریــخ تاســیس
سید احمد بطحایی
حوزههــای علمیــه در
زمان شیخ طوسی در قرن پنجم هجری تاکنون که قریب
به هزاره میگذرد ،عالمانی درون حوزه بودند که تبدیل به
نمادی در بخش ،گرایش و قسمتی شدهاند .شیخ صدوق
و کلینی در حدیث درخشیدهاند ،شــیخ انصاری و سید
خویی در فقه روشناتر بودهاند و آخوند خراسانی در اصول.
بوعلی در فلسفه و دیگرانی در عرفان .لیکن برخی بودهاند
که شخصیتی چند وجهی داشتهاند .آیت اهلل بهجت نمونه
بارز اینها بود که هم در فقاهت بس توانا بود و هم به اصول
و رجال مسلط .ادیبی شــاعر که از دیوان سه جلدیاش
احتماال کمتر کسی خبر دارد .با تمام این تفاسیر و تفاصیل
وجه بی نظیر محمدتقی بهجت هیچ کدام از اینها نیست.
هسته مرکزی روایت عالم فومنی شهر قم ،زیست و سلوک
او بود .مردی که در کوچهای تنــگ با دیوارهای کاهگلی
روبروی حرم زندگی میکرد .با دری دو لته که به زور از آن
رد میشدی .شخصیتی که زهد را نه در سطور رساله و باالی
منبر که در زندگی و زیست جاری کرد .جای سخن و حرف
درباره دوری از دنیا آن را عینی و آبجکتیو اجرا کرد .بیت
مرجعیتش 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 ســلوکی از زهد بود که بدون ادا و نمایش ساخت،
جای هاله ،حالت داشت و جای نمایش ،روایت .شاید همین

خالق «من او»

رضــا امـیرخـــانی را اگــر
داســتاننویس و راوی ماجراها
بدانیــم ،بیــراه نگفتهایــم .او
کــه در حوزههــای دیگــر نیز
دستی بر آتش داشــته و غیر از
داستاننویســی آن وادیها را
نیز تجربه کرده اســت ،بیشتر
ایــن نامآشــنایی خــود را از
داستاننویســی و رمانهایش

نظم و نتیجه و باقی آزمایشها
فرشته شیخاالسالم

زندگی شگفت و عجیب در کنار کتمان و سکوت همیشگی
ایشان بود که باعث روایتهای اسطورهای از سیره و سلوک
آیتاهللِ گوشهنشین شهر شد ،روایت آدمها از شخصیتی
که دوست داشتند برای خودشان بسازند .به هر روی با تمام
روایتهای افسانهای از محمدتقی بهجت ،واقعیت او چنان
درخشان و بی همتا بود که برای روایت این شگفتی نیازی
به داستان و افسانه نباشد ،روایت مردی که دین و ایمانش
را جار نزد ،زندگی کرد.

عدد/خبر
زادروز
تقویم
کســب کرده .امــری نهچندان
اتفاقی که ماحصل ذوق و قریحه
و همچنیــن پشــتکار او در این
میدان اســت .رضــا امیرخانی
27اردیبهشت ســال  ۱۳۵۲در
تهران متولد شد .عالقهمندیاش
به ادبیات از شبهای شعر انقالب
اسالمی در دبیرستان عالمه حلی
شروع شد و از همان اواخر دوران
دبیرستان نوشــتن را آغاز کرد.
حاصل این قلمزدنها ،نخستین
رمان او به نام «ارمیا» بود که در
سال  ۱۳۷۴منتشــر شد .دیگر
اثر امیرخانی در ســال  ۱۳۷۸با
نام «من او» منتشر شد .او برای
نوشتن «من او» نزدیک به 2سال
از عمرش را وقف مطالعه آثاری
درباره تهران قدیم کرد .این رمان
از پــر خوانندهتریــن رمانهای

دهه  80ایران بــود ،چرا که رضا
امیرخانی روایت کــردن را بلد
است .گویی داستان را میداند،
مخاطب را میشناسد و بعد در
لحظــهای تصمیــم میگیرد تا
تمامی این دانســتهها و ادراک
فردی را در قالــب روایتی پیش
روی مخاطب بگشــاید .با وجود
اینکه تمام آثــارش در یک حد و
اندازه نیستند اما میتوان گفت
او در این امر موفق بوده اســت.
او داســتانها را جوری برای ما
میگشــاید که گویی این خود
ما هســتیم که پا در عالم روایت
گذاشــتهایم و داریم آن ماجرا را
تجربه میکنیم .ایــن اتفاق در
برخی از ایــن تجربهها پررنگتر
است و در برخی دیگر رنگوبوی
نامحسوستری دارد.

در بخش کودک و نوجوان کتابفروشــی
مشغول مرتبکردن دایرهالمعارفها بودم.
یک پسر ده ،یازدهســاله با مادرش از زیر رنگینکمان چوبی
وارد شدند .پسرک در یک برانداز ســریع ،قفسه کتابهای
علمی را پیدا کرد .برق چشــمهایش را از چندمتری دیدم .از
روی چهارپایه گفتم« :سالم» .پاســخ داد« :از این مجموعه،
آزمایشهای فیزیکش را هم دارید؟» یک لحظه نگاهش ثابت
ماند .سرش را چندبار باال و پایین کرد و گفت« :سالم .سالم.
ببخشید؛ آخر من خیلی دنبال این سری بودم ».آمدم پایین و
دایرهالمعارف «سرگرمیهای علمی در خانه» را دادم دستش.
از پنجره چشمهایش جرقههای توی ســرش پیدا بود .دوید
ســمت مادرش که در بخش لوازمالتحریر داشت رواننویس
امتحان میکرد .شبیه حواصیلی که به دریا رسیده ،روی یک
پا ایستاد و کتاب را روی پای افقیاش گذاشت و ورق زد و به
مادر توضیح داد که این همان است که دنبالش بودم؛ «ببین،
ببین هزار تا آزمایش دارد» .مادر با خونسردی گفت« :خوبه،
ولی شما همینماه پیش آزمایشهای شیمی را خریدی .چه
نتیجهای داشت؟» پسرک مبهوت و مات به مادر ،کتاب روی پا
و بعد به من نگاه کرد .انگار دنبال پاسخ صحیح میگشت .مادر
ادامه داد ،فقط آشــپزخانه و تراس من داغون و رنگی و چرب
و چسبی شده .جرقههای پســرک یکییکی ترکید و زیر لب
گفت« :ولی من که هر بار همه را جمع کردم و شستم ».مادر
رواننویس را گذاشت سرجایش و از من پرسید« :کتابی ندارید
که نظم و ترتیب را آموزش دهد؟»
برای گروه ســنی الف و ب داریم ،که البتــه خیلی توصیهنمیکنم .بازوی پسرش را به نرمی و مهربانی گرفت و گفت:
«برای گروه سنی ایشون ».تحقیر ریز و زیرپوستی که شاید
مادر قصدش را نداشت ،ولی من و پسر دریافتیماش .ادامه داد:
«من مخالف خرید کتاب نیستم .مخالف آزمایش هم نیستم،
ولی از کتاب قبلی نتیجه نگرفتم .وقتی هزینه میکنم توقع
دارم ».پسر گفت« :ولی مامان من علومم را  20شدم _ ».آن
نتیجه معلم خصوصی بود ،نه کتاب .پســرک شــبیه عقابی
که شــکارش فرار کرده ،بالهایش را بست و دایرهالمعارف را
توی دستهای من گذاشــت .مادر از بخش کودک و نوجوان
خارج شده بود .پسر همانطور که پاهایش را میکشید ،گفت:
«همینه ،مشکل همینه که همیشه دنبال نتیجه هستند».
کتاب سنگینتر شده بود؛ خیلی سنگین .گذاشتمش روی میز.
نشستم .اسالیدهای دوره رویکردهای آموزشی جلوی چشمم
رژه میرفتند« .در رویکردهای فرایندی و اکتشافی کار معلم،
انتقال دانش نیست .وظیف ه او فراهمکردن محیط غنی با ابزار،
مشاهده ،گفتوگو و ...است .هدف ،رشدی است که طی فرایند
حاصل میشود .کشــف ،عالقه یا سؤالی که بهوجود میآید و
نتیجه ،ممکن است در کودکان ،متفاوت و گوناگون باشد».

سهشنبه

باشگاه
نویسندگان
احواالت استخاره

سیدمحمدرضا واحدی

کارشناس فرهنگی

دخترخانمی زنگ زده بــود و از من
استخاره میخواست .استخاره کردم و
جواب دادم که خوب است .کلی خوشحال شد و با ذوقزدگی گفت:
پس قبول میشوم؟ پرسیدم :یعنی چی؟ گفت :فردا آزمون رانندگی
دارم؛ استخاره کردم ببینم آیا قبول میشوم یا نه؟
برایش توضیح دادم که استخاره برای تعیین «میشود یا نمیشود»
نیســت ،بلکه برای تعیین «خوب یا بد» یک کار مشخص است؛
یعنی استخاره با فال و پیشبینی تفاوت دارد و اصوال اسالم کهانت،
پیشگویی و فالگیری را به رسمیت نمیشناسد ،اما استخاره یک
موضوع اسالمی و مورد تأیید روایات دینی برای وقتی است که انسان
در کاری ،دچار تردید و دودلی میشــود به استخاره پناه ببرد و با
درخواست خیر از خدای متعال از حیرت و دودلی بیرون آمده و به
تصمیم قطعی برسد.
پس اســتخاره در مواردی صورت میگیرد که انسان سر دوراهی
گیر کرده اســت و دقیقاً بین انجام دادن یا انجام ندادن کاری در
نقطه 50ـ 50قرار دارد .حتما برای شــما هم پیــش آمده که در
یک موضوعی ،حتی پس از مشــورتها و بررســیهای الزم ،به
یک تصمیم قطعی درباره انجام یا عدمانجام آن نمیرسید .فرض
کنید میخواهید خانه بخرید .خانهای را دیده و به حســب ظاهر
پسندیدهاید .اگر توانستید به نتیجه قطعی برسید که خوب است
و تصمیم میگیرید و خانه را میخرید ،اما اگر پس از بررسی همه
ابعاد ماجرا و انجام مشورتهای الزم ،باز هم به نتیجه نرسیدید و در
تردید ماندید و ندانستید که آیا خرید این خانه به صالحتان هست
یا نه ،میتوانید با استخاره به تصمیم برسید؛ یعنی از خدا طلب خیر
میکنید و با استمداد از او و واگذار کردن تصمیم به نتیجه استخاره،
چنانچه جواب استخاره خوب آمد ،آن را میخرید و درصورتی که
بد آمد منصرفمیشوید و سراغ مورد دیگری میروید.
این امر در همه زمینهها مثل ازدواج ،مسافرت ،انتخاب شغل و هر
چیز دیگری که درباره انجام یا عدمانجامش دچار تردید هستیم،
ســاری و جاری اســت .اما نکته مهمی که مطرح است اینکه اگر
انسان بتواند با عقل و درایت و مشورت و هر چیزی که او را به نتیجه
میرساند ،به تصمیم _ حاال چه تصمیم بر انجام و چه تصمیم بر
عدمانجام _ برسد ،دیگر جای استخاره نیست و باید عقل و تدبیرش
را بهکار ببندد و تصمیم بگیرد؛ یعنی استخاره تنها در مواردی انجام
میشود که انســان نتواند هیچکدام از 2جنبه انجام یا عدمانجام
کار مورد نظرش را ترجیح بدهد و قاطعانه تصمیم نهایی را بگیرد.
به خاطر همین است که خیلیها در طول عمر خود اصال استخاره
نمیکنند؛ زیرا معموالً با بررســی موضوع و تکیه بر مشــورت با
افراد ذیصالح به نتیجه میرسند و هیچ وقت در تردید نمیمانند
که الزماالستخاره شــوند ،اما برعکس ،عدهای هم هستند که در
جزئیترین و پیش پاافتادهترین کارها هم به اســتخاره متوســل
میشوند .اینان که به شوخی به آنها لقب «مال استخارهای» دادهاند،
معموال ســعی میکنند زحمت تالش ،بررســی ،تعقل و تدبیر را
برعهده استخاره بیندازند و از خودشان رفع تکلیف کنند .درحالیکه
استخاره بعد از انجام همه بررسیها و ناکام ماندن در تصمیمگیری
است و در دستورات دینی هم گفته شده است :اول استشاره و سپس
استخاره؛ یعنی اول باید مشورت کرد و چنانچه نتیجه نداد و آدم را
به تصمیم نرساند ،سراغ استخاره رفت؛ نه اینکه از همان اول و بدون
هیچ تحقیق و تالشی رو به استخاره آورد و تنبلی خود را اینگونه
پوشش داد .بیتردید اینجا جای استخاره نیست.
جای استخاره کجاست؟ استخاره تنها برای کارهای مباح صورت
میپذیرد و نمیتوان برای کارهای واجب یا حرام استخاره کرد؛ مثال
نمیتوان برای نماز خواندن اســتخاره کرد که بخوانیم یا نخوانیم
یا اســتخاره کنیم که فالن دروغ را بگوییم یا نگوییم .برای انجام
کارهای خالف عقل و عرف نیز نمیتوان استخاره کرد .میگویند
طرف باالی بام خانه بود و موقع پایین آمدن ،اســتخاره کرد که از
پلهها پایین بیاید ،بد آمد .به ناچار استخاره کرد از باالی بام بپرد،
خوب آمد و چون پرید پایش شکست .البته بعید است چنین چیزی
واقعیت داشته باشد و ظاهرا تمثیلی است برای همین که بدانیم
جای استخاره کجاست.
گاهی شما استخاره میکنید ،اما دوســت دارید خوب یا بد بیاید.
همین یعنی اینکه نتیجه مطلوب برای شما مشخص شده و یک
جورهایی تصمیم خود را گرفتهاید و فقــط برای اطمینان خاطر
دارید استخاره میکنید؛ بهخاطر همین اگر نتیجه استخاره برخالف
میل و انتخاب باطنیتان بود ،دنبال راه دیگری میگردید و آنقدر
نیتتان را عوض میکنید تا باالخره جواب استخاره مطابق میلتان
باشد و به خواستهتان برسید .خب معلوم است که اینجا هم جای
استخاره نیست .میگویند فردی میخواست دوغ بخورد و چون
مالاستخارهای بود ،استخاره کرد که آیا دوغ بخورد یا نه .استخاره
بد آمد .او که نمیتوانست از دوغ صرفنظر کند ،استخاره کرد آن
را ایســتاده بخورد باز هم بد آمد .او باز با این نیت استخاره کرد که
دوغش را به جای لیوان در کاسه بریزد و بخورد باز هم بد آمد .طرف
دست برنداشت ،اما هرجور هم استخاره میکرد بد میآمد .با لیوان،
با کاسه ،با پارچ ،با شیشه ،نشسته ،ایستاده و ...همه بد آمد .دست
آخر تنها شکلی که استخارهاش خوب آمد این بود که روی یک پا
بایستد و قیفی در دهان بگذارد و با پارچ از ارتفاع یک وجبی دوغ را
در قیف بریزد و اینچنین دوغ را بخورد .همین روش را رفت و تمام
دوغ روی سر و صورتش ریخت.
در نهایت مراقب باشــیم بدون توجه به مفهوم اســتخاره و بدون
اینکه کاربرد و جایگاه استخاره را بدانیم ،استخاره نکنیم و خود را
به دردسر نیندازیم؛ چه آنکه اگر موضوع مورد نظرمان جایی برای
استخاره نداشته باشد ،جواب استخاره الزاما مفیدفایده نخواهد بود
و چه بسا مثل همان بابایی که از پشتبام پرید ،پایمان بشکند.

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

کیفیت آرای نماینده در گرو
فعالیت احزاب قوی

آیا شفافیت آرای نمایندگان میتواند به افزایش
کیفیت رأی آنان در بررسی طرحها و لوایح کمک کند؟
10

نیاز به  ۱۰۰هزار میلیارد تومان
برای  ۲۰میلیون فیبر نوری

نکتهها

چرخ تحول مترو به گردش درآمد

مقامهای شرکت مخابرات  :برای تحقق وعده  ۲۰میلیون
پورت فیبر نوری به سرمایهگذاری گسترده نیاز است
11

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران:
900چرخ واگن حملونقل زیرزمینی تهران
از گمرک ترخیص شد

نگاه
تنهــا عضــوی كــه از فرد
زنــده میتــوان دریافت
كــرد« ،كلیــه» اســت.
یعنی یــك كلیه بــه طور
كامــل قابلیــت اهــدا از
ســوی فرد زنده را دارد.
البتــه دربــاره كبــد هــم
ایــن اتفــاق میافتــد اما
شــرایط خــاص دارد.
یعنــی تنهــا بخشــی از
كبد امكان پیونــد دارد،
البتــه از ســوی اعضــای
درجــه یــك خانــواده،
یعنــی پــدر و مــادر و
فرزندان یــا فــردی كه با
گیرنــده هخونی داشــته
باشد .غیر از این امكان
پیونــد بخشــی از كبــد
وجــود نــدارد .البتــه در
برخی كشــورها ،بخش
كوچكــی از ریــه هــم
پیونــد زده میشــود كــه
این كار در ایــران انجام
نمیشود .بنابراین تنها
عضــوی كــه بــه صــورت
كامــل امــكان پیونــد
از فــرد زنــده اســت،
همــان «كلیــه» اســت
كــه آن هــم ســاز و كار
خودش را دارد
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نایبرئیس هیأت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان جزئیات ماجرای اعالم فروش برخی ارگانهای حیاتی از فرد زنده را تشریح کرد
بهگفته او ،تنها عضوی که میتوان از فرد زنده دریافت کرد« ،کلیه» و بخشی از «کبد» است
گزارش

زهرا جعفرزاده

روزنامهنگار

«فروش قلــب ،قرنیه ،بیضــه و ریه» ،این
آگهیای است که در روزهای اخیر بهصورت
یک ویدئو در فضای مجازی دست بهدست
میشود .مردی پشت تلفن ،به تماسگیرنده
میگوید حاضر اســت تمام اعضای بدنش
را در مقابل پول بفروشــد .قیمت؟ مشخص
نیست .به انداز های که بشود هزینه زندگی
7نفر تامین شود .خانهدار شوند و سرمایهای
فراهم کنند .انتشار این ویدئو اما بازتابهای
گستردهای در فضای مجازی داشت و خیلیها
مطرح کردن این موضوع را به شرایط اقتصادی
ارتباط دادند .اما فراتر از این ماجرا ،موضوع
فروش ارگانهای حیاتی از سوی افراد زنده
است .پیش از این هم آگهیهای فروش قرنیه،
خبرساز شده بود؛ اتفاقی که منجر به نابینا
شدن فرد فروشــنده میشود .متخصصان
قلب میگویند امکان ندارد فرد زندهای بتواند
قلب یا حتی ســایر ارگانهای حیاتیاش را
بفروشد .برخی هم عنوان میکنند که آگهی
فروش اعضای بدن ،یا کالهبرداری اســت و
یا برای جلب کمکهــای مالی مردمی .امید
قبادی ،نایب رئیس هیأت مدیره انجمن اهدای
عضو ایرانیان اســت و درباره آگهی فروش
اعضای حیاتی ،توضیح میدهد .بهگفته او،
در هیچ کشوری امکان فروش عضوی غیراز
«کلیه» از فرد زنده وجود ندارد و فروش سایر
ارگانها به هیچوجه نه بهصورت زیرزمینی
و نه قانونی وجود نــدارد .نیازمندان به عضو
اهدایی ،در ســامانه تخصیص عضو وزارت
بهداشت ثبت مشخصات شدهاند و خارج از
این سامانه امکان اهدا یا فروش عضو وجود
ندارد .آمارهای منتشر شده از وضعیت نیاز به
عضو پیوندی در ایران نشان میدهد با اینکه
ساالنه بین 5تا 8هزار نفر در کشور دچار مرگ
مغزی میشوند و قابلیت اهدای  2500تا 4هزار
عضو دارند ،اما در نهایت هر سال حدود هزار
اهدای عضو از سوی افراد مرگ مغزی شده،
صورت میگیرد .در چنین وضعیتی روزانه 7
تا 10بیمار نیازمند پیوند عضو هم جانشان را
از دست میدهند .حاال در وضعیتی که برای
جلب رضایت خانواده بیمار مرگمغزیشده
تال شهای زیادی میشــود ،رئیس هیأت
مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان ،از ادعای
فروش ارگا نهای حیاتــی انتقاد میکند.
بهگفته او ،افرادی با انتشار آگهیهای فروش
ارگانهای حیاتی ،از نیازمنــدان به پیوند
عضو سوءاســتفاده میکنند؛ گزارش این
کالهبرداری بهطور مرتب به وزارت بهداشت
و انجمن اهدای عضو داده میشود .قبادی در
گف 
توگو با همشهری توضیح بیشتری درباره

پشت پرده ادعای فروش ارگانهای حیاتی از
فرد زنده میدهد.
چند روزی است كه ماجرای فروش
قلب و سایر اعضای حیاتی از سوی یك فرد
زنده به صورت یك ویدئو در فضای مجازی
دست به دست میشود ،ماجرا چیست؟

موضوعی كه مطرح میشــود ،یك ادعاســت و
امكان ندارد چنیــن اتفاقی بیفتد .اگر كســی
بگوید میخواهم مثال قلبم را بفروشــم ،در واقع
میخواهد بمیــرد .در مورد ســایر ارگانها هم
همینطور است ،مثال در مورد قرنیه هم همینطور
است .به طور كلی چنین جراحیهایی در هیچ
کجا انجام نمیشود.
كامال واضح است كه فرد با اهدای
قلب ،جانش را از دســت میدهد .حتی اگر
بگوییم كه او میخواهــد جانش را در مقابل
پول از دســت بدهد ،آیا چنین امكانی در
مراكز درمانی برای انجــام چنین پیوندها و
جراحیهایی وجود دارد؟

خیر .اوال كه مراكز پیوند عضــو در ایران كامال
مشخص هستند .این مراكز تجهیزات حرفهای
دارند و افراد بــرای انجام پیونــد نمیتوانند به
مراكز معمولــی مراجعه كنند .از ســوی دیگر،
تمام اقدامات مربوط به اهدای عضو در قالب یك
سامانه زیر نظر وزارت بهداشت انجام میشود.
به طور كلی از یــك فرد زنده چه
ارگانهایی قابلیت اهدا دارند؟

تنها عضوی كــه از فرد زنده میتــوان دریافت
كرد« ،كلیه» است؛ یعنی یك كلیه به طور كامل
قابلیت اهدا از سوی فرد زنده را دارد .البته درباره
كبد هم این اتفاق میافتد اما شرایط خاص دارد؛
یعنی تنها بخشی از كبد امكان پیوند دارد ،البته از
سوی اعضای درجه یك خانواده ،یعنی پدر و مادر
و فرزندان یا فردی كه با گیرنده همخونی داشته
باشد .غیر از این امكان پیوند بخشی از كبد وجود
ندارد .البته در برخی كشورها ،بخش كوچكی از
ریه هم پیوند زده میشــود كه این كار در ایران
انجام نمیشود .بنابراین تنها عضوی كه به صورت
كامل امكان پیوند از فرد زنده دارد ،همان «كلیه»
است كه آن هم سا زوكار خودش را دارد.

درباره قلب قطعــا چنین امكانی
وجود ندارد .اساســا چرا چنین موضوعاتی
مطرح میشود؟

ممكن اســت برخی فكــر كنند كــه یك فرد
سرمایهداری وجود دارد كه به صورت زیرزمینی،
امكانات پیوند اعضا را فراهم كرده ،چند پزشك
جراح را هــم اســتخدام كرده كه بــه صورت
زیرزمینی ایــن جراحیها را انجــام بدهند .آیا
این موضوع امكانپذیر اســت؟ خیــر .ممكن
نیســت .چراكه در وزارت بهداشت سامانهای به
نام تخصیص عضو وجود دارد كه مشخصات تمام
بیماران نیازمند به پیوند ،در آن سامانه ثبت شده
است .البته در تمام كشــورها چنین سامانهای

وجود دارد .مثال ما حدود 20هزار بیمار نیازمند
كلیه داریم و  5تا 6هزار بیمــار نیازمند كبد كه
تمام این افراد در ســامانه شناختهشده هستند.
وقتی فردی دچار مرگ مغزی میشــود ،اولین
اتفاقی كه میافتد ،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 میشود كه افراد از
نظر بافتشناســی چقدر با هم هماهنگاند .در
نهایت ممكن اســت این اطالعات تنها برای 10
تا 15نفر ،همخوانی داشته باشد .حاال سوال این
است كه یك فروشــنده قلب ،چطور میخواهد
قلبش را بفروشــد؟ مگر قلب ،ماده غذایی است
كه یك مشتری به این راحتی برایش پیدا شود؟
حاال اگر تصور كنیم كه یك خریدار هم پیدا شد
كه نیاز به قلب داشــت ،از كجا میخواهد بداند
كه این قلب با بدنش هماهنگ است؟ نمیشود
قلب را به هر كسی با هر گروه خونی و مشخصات
بدنی اهدا كرد.

در سالهای گذشــته كم و بیش
با چنین آگهیهایی برای فروش ارگانهای
حیاتی از افراد زنده مواجه بودهایم ،با اینكه
كامال مشخص اســت امكان چنین پیوندی
وجود ندارد ،چرا و چطور این مسائل مطرح
میشود؟

در همه جای دنیا ،موضوع قاچاق ارگان و عضو،
به ویژه در برخی از كشــورها ،وجــود دارد ،اما
تمام اینها در مورد «كلیه» امكانپذیر اســت.
بنابراین زمانیكه فــردی میگوید میخواهم
قلبم را بفروشم ،این موضوع قطعا از نظر علمی،
كالهبرداری است.
مواردی به شما گزارش شده كه به
این صورت از آنها كالهبرداری شده باشد؟

بله .ســاالنه شــاید چند صد نفر به ما و وزارت
بهداشــت مراجعه میكنند كه به این شیوه از
آنها كالهبرداری شــده اســت .افرادی هستند
كه در راهــروی مراكز پیوند تــردد میكنند و

نیازمندان به عضو را شناســایی میكنند .مثال
متوجه میشوند فرد به ریه یا قلب و كبد و  ...نیاز
دارد ،به او قیمت 300میلیون تومان پیشــنهاد
میكنند با 50میلیون پول پیش .پول پیش را كه
میگیرند دیگر پیدایشان نمیشود .در هیچ جای
دنیا جز برای «كلیه» ،از یك فرد زنده نمیتوان
عضوی را به صورت كامل برداشت.
امكان دارد در ایــران به صورت
زیرزمینی ،فروش و پیوند «كلیه» انجام شود؟

خیر .به دلیــل وجود ســامانه تخصیص عضو،
این امــكان وجود نــدارد .به طور كلــی میزان
هماهنگكــردن كلیه برای گیرنــده و دهنده،
حساستر از قلب و ریه است .در ایران  34مركز
پیوند كلیه وجود دارد و از ســال ،93بر اساس
مصوبه شورای عالی پیوند وزارت بهداشت ،انجام
پیوند عضو در بیمارستانهای خصوصی ،ممنوع
شد .بنابراین تمام این سازوكارها در بیمارستان
دولتی انجام میشــود .نكته بعدی هم پیگیری
وضعیت بیماران اســت .اینطور نیست كه یك
نفر پیوند كلیه انجام دهد و برود .این فرد تا آخر
عمر ،باید تحت نظر باشــد .در ماههای اول هر
ماه و بعد 6ماه یك بار باید معاینه و ویزیتهای
حرفهای شود.
به نظر شما ،چطور میتوان در این
زمینه اطالعرسانی بیشــتری كرد تا افراد
فریب این تبلیغات را نخورند؟

نكته اینجاســت كه ما باید یك بار ،مســیر را از
عقب برویم .خاطرم اســت یك بــار برای تهیه
گزارش از فردی كــه ادعا كرده بــود قلبش را
میفروشد ،با یك تیم تلویزیونی همراه شدیم،
اما با اینكه قــرار قبلی هماهنگ شــده بود اما
هیچوقت از آن فروشــنده قلب خبری نشد .من
به رسانهها پیشــنهاد میدهم فراخوانی بزنند و
اعالم كنند یك نفر كه به این شكل عضو خریده،
بیاید و خودش را معرفی كند تــا ما ببینیم اگر
چنین اتفاقی افتاده مشــكل از كجاست و آن را
اصالح كنیم.
میشود؟

از سال  ،93بر اساس مصوبه شورای

عالــی پیوند وزارت بهداشــت ،انجام

پیونــد عضــو در بیمارســتا نهای

خصوصی ،ممنوع شد .بنابراین تمام
این ســاز و كارها در بیمارســتانهای

دولتی انجــام میشــود .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

از این موارد زیاد به شــما گزارش

ما متوجه شــدهایم افرادی هســتند كه آگهی
فروش اعضای حیاتی را به در و دیوارها میزنند و
از وضعیت اقتصادی مردم سوءاستفاده میكنند.
ما هماكنون در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم
و به هر حال برخی از ایــن خبرها برای تخریب
روحیه مردم سوءاستفاده میكنند .در حالیكه
خود رســانهای كــه چنین اخباری را منتشــر
میكند ،واقعا نمیداند كه چنین امكانی وجود
ندارد؟ برخی از مطرحكننــدگان این موضوع،
ممكن است بیمار باشــند و مشكل روانپزشكی
داشته باشــند و واقعا نیاز به درمان دارند .حتی
كسی كه چنین گزارشی را تهیه میكند ،واقعا
نیاز به كمك دارد.

یعنی از نظر شــما این اقدامات
سازماندهی شده است؟

چندیــن بــار از طــرف خــود انجمــن و
حتی وزارت بهداشت ،به پلیس نامه

زدهایم و موضوع را اعــام كردهایم.

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
نمیافتد

بله كامال.

برخی میگویند این آگهیها به
دلیل نیاز مالی افراد داده میشــود .یعنی
شــاید واقعا فرد نمیخواهد ارگانش را به
قیمت تمامشــدنجانش ،بفروشد ،اما این
موضوع را مطرح میكند تا به او كمك مالی
شود .ممكن است پشــت این ماجرا ،چنین
نیتهایی وجود داشته باشد؟

عکس :همشهری /امیر رستمی

فروش قلب؛ دروغ بزرگ

در وزارت بهــــــداشت
سامــــانـــــهای بــه نــــام
تخصیــص عضــو وجود
دارد كــه مشــخصات
تمــام بیمــاران نیازمنــد
به پیوند ،در آن سامانه
ثــــبــــت شـــــد ه اســت.
البتــه در تمام كشــورها
چنـــیــــــن ســــــامانهای
وجــود دارد .مثــا مــا
حــدود  20هــزار بیمـــار
نیازمنــد كلیــه داریــم
و  5تــا  6هــزار بیمــار
نیازمنــد كبــد كــه تمــام
ایــن افــراد در ســامانه
شناخته شــده هستند.
وقتی فردی دچــار مرگ
مغــزی میشــود ،اولین
اتفاقــی كــه میافتــد،
بررســی مشــــــخصات
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
میشود كه افراد از نظر
بافتشناســی چقــدر با
هم هماهنگاند

بله ،شاید هم اینطور باشد .اما بازتابهای خبری
آن بسیار وسیع و منفی است.

تاكنون افرادی كه به این شــیوه
سوءاستفاده میكنند ،شناسایی شد هاند؟
یعنی شــما موضوع را بــه پلیس اطالع
دادهاید؟

ما چندینبار از طرف خود انجمن و حتی وزارت
بهداشــت ،به پلیس نامه زدهایــم و موضوع را
اعالم كردهایم .به هر حال یكســالونیم است
كه اختصــاص «كلیه» و پیوند آن در دســت
وزارت بهداشــت اســت و حتی دیگر از طریق
انجمن حمایت از بیماران «كلیه» هم این اتفاق
نمیافتد .تمام كارها زیر نظر وزارت بهداشــت
است .به همین دلیل امكان پیوند خارج از این
چرخه نیست .برای ما هم این امكان وجود ندارد
منتشركنندگان این آگهیها را شناسایی كنیم
و آنها را به پلیس معرفی كنیم.
عجیبترین آگهی فروش عضوی
كه تاكنون شنیدهاید ،چیست؟

قلب ،عجیبترین آن اســت .فروش قرنیه هم
عجیب اســت اما منجر به مرگ فرد نمیشود؛
چراكه یك نسج به شــمار میرود و میتوان به
طور كامل ،آن را برداشت اما فرد نابینا میشود.

به هر حال انتشــار این آگهیها
بهشدت افراد را تحت تاثیر قرار میدهد و
این نشان میدهد كه مردم هنوز آگاهی الزم
در این زمینه ندارند.

بله ،من حتی بعیــد میدانم به یك
نفر 10میـلـیـارد تـومـان بدهیم و
او حاضر باشد مثال قلبش را بفروشد.

افــرادی هســتند كــه
در راهــروی مــــــراكـــــز
پیونــد تــردد میكننــد و
نیازمنــدان بــه عضــو را
شناســــــایی مـــیكنند.
مثــا متوجــه میشــوند
فــرد بــه ریــه یــا قلــب و
كبــد و  ...نیــاز دارد ،بــه
او قیمــت  300میلیــون
تـــــــومان پــــــیشـــنهـــــاد
میكننــد بــا  50میلیــون
پــول پیــش .پــول پیش
را كــه میگیرنــد دیگــر
پیدایشــان نمیشــود.
در هیــچ جــای دنیــا جــز
بــرای «كلیــه» ،از یــك
فــرد زنــده نمـــــیتوان
عضــوی را بــه صــــورت
كامل برداشت .ساالنه
چند صد نفر بــه انجمن
اهــدای عضــو ایرانیــان
و وزارت بــهداشـــــت
مراجعــه میكننــد كــه
بــه ایــن شــیوه از آنهــا
كالهبرداری شده است

مهال داریان
روزنامهنگار

همسرموردنظر
در دسترس نیست
توجو
گزارشی از چند روز جس 
در اپهای خارجی زوجیابی

موضوع ازدواج با تغییر در شــیوههای ارتباطی
در کنار رشــد شــبکههای اجتماعی با سرعت
سرســامآور در حال جلو زدن از فرهنگ و اصول
همیشگیجامعه ایران اســت .این تغییر رویکرد
از حدود  20سال پیش آغاز شــد؛ یافتن گزینه
مورد نظر برای ازدواج از خانواده و شیوه سنتی به
دانشگاهها ،سپس به محیط کار و بعد به آشنایی در
گروه دوستان منتقل شد و حاال وارد فاز جدیدی
به نام سایتها و اپلیکیشنهای همسریابی شده
است .جســتوجو برای یافتن همسر مناسب از
سالها پیش در سایتهای همسریابی مجاز شروع
شد و حاال اپلیکیشنهای غیرمجاز و خارجی هم
در دسترس متقاضیان ازدواج قرار دارند اما چقدر
میشود به این اپلیکیشــنهای خارجی اعتماد
کرد؟ آیا مورد مناسبی در این گزینههای مجازی
پیدا میشود؟
این گزارش حاصل عضویــت در یکی از اپهای
خارجی پرطرفدار میان پسران و دختران ایرانی،
به قصد بهدست آوردن اطالعاتی واقعی از جریان
حاکم بر این گزینههای همسریابی است .نخستین
نکتهای که پــس از عضویت در این اپلیکیشــن
موردتوجه قــرار میگیرد ،تغییر نحــوه ارتباط
اعضاســت .بعد از جنبش «هشــتگ من_هم»
که برای نشاندادن شــیوع گسترده آزار جنسی
زنان در جهان مطرح شد ،بعضی اپلیکیشنهای
همســریابی رویه معمول خــود را تغییر دادند و
شــیوهای جدید را در اپلیکیشنهای خود بهکار
گرفتند .بــه این ترتیب تنها خانمهــا میتوانند
شروعکننده ارتباط و پیام باشــند و آقایان باید
منتظر شــوند تا از طرف خانمها انتخاب شده و
مکالمه آغاز شود .خانمها میتوانند تعیینکننده
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 پروفایلها نشده
است؛ این اپ همسریابی که مدتی است بهشدت
موردتوجه دختران و پسران ایرانی قرار گرفته ،در
حقیقت فضایی است رقابتی برای نمایش هرچه
بیشتر داراییها و امکانات الکچری افراد مختلفی
که در آن عضو میشوند.
در ایــن اپ پســرانی را میبینید کــه در ظاهر
همهشــان با عکسهای الکچری ،لوکیشنهای
باالی شــهر ،شــغلها و تحصیالت عالی حضور
دارند اما یا بهطور کل اعتقــادی به ازدواج ندارند
و یا اصال اطالعاتشــان با واقعیت فاصلهای بسیار
دارد .خیلیهایشان به قول خودشان فیک هستند
و اگر ازشــان بپرســید چرا اطالعات خود را به
دروغ نوشتهاند؟ پاســخ میدهند« :همان کاری
را کردهایم که دخترها دلشان میخواهد .دخترها
دوست دارند تنها با پسرانی ارتباط بگیرند یا ازدواج
کنند كه وضع مالی خوبی دارند ».آن تعداد اندکی
هم كه تصمیمــی جدی بــرای ازدواج دارند ،در
جس 
توجوی دختری در سطح و اندازه خودشان
یا حتی باالتر از خودشان هستند که هزینههای
سرسامآور اقتصادی تقسیم شود .به قول معروف
دنبال دختر پولدار میگردند .اما دخترانی هم که
در این اپ حضور دارند شرایطشان فرقی با پسرها
ندارد؛ آنها هم تصاویر مشابهی از زندگی نمایشی
این روزهایشان گذاشــتهاند که بهگفته همین
پسران اکثرشان فیک هستند.
پس اگر با همه این توضیحات باز هم میخواهید به
این اپها سر بزنید باید خودتان را برای یک سؤال
مهم آماده کنید ،سؤالی که بدون تردید در شروع
ارتباط از شما پرسیده میشــود« :کجای تهران
زندگی میکنید؟» اگر جایی پایینتر از فرشــته
و نیاوران باشــید مورد توجه قــرار نمیگیرید و
باید بدانید که خیلیها خیلی نامحسوس ناپدید
میشوند .موضوع قابل توجه دیگر محدوده سنی
افرادی است که در این اپ عضو شدهاند .براساس
تحقیقاتی كه در حوزه خانواده انجام شــده سن
ی است و این
درســت ازدواج بین  ۲۵تا  ۳۵سالگ 
در حالی اســت که بهطور معمول افرادی در این
اپها حضور دارند که از قافله ازدواج و تشــکیل
خانواده جا ماندهاند و حاال در ســن حدود  ۳۵تا
۴۵ســالگی اندکی به تاریخ انقضای ازدواجشان
مانده و میخواهند همسر خود را پیدا کنند.
نکته عجیب دیگر حضور بیشمار مردان متاهل
مجردنماســت که امکانات مالی خوبی دارند و با
مجرد نشان دادن خود بهدنبال دوستی و ارتباط
کوتاهمدت هستند که بهگفتهخودشان تا بیایی
دروغهایشان را متوجه شوی فریب خوردهای.
کافی است کمی جدی باشــید و حرف از رابطه
جدی بزنید؛ به سرعت تعداد زیادی از گزینههایی
که فکر میکردید خیلی مناسب هستند ناپدید
میشوند .حاال اگر شما بهعنوان یک خانم مجرد
به این امید باشید که شــاید گزینه مناسبی در
اینجا پیدا شود و با یک تصمیم قاطعانه ،بهجای
ســؤالهای تکراری در همان ابتــدا اعالم کنید
که قصد و هدفتان جدی اســت ،خیلی راحت
پاسخ میدهند« :دنبال شوهری؟ جای اشتباهی
اومدی »...اصال کلیــدواژه «ازدواج» برایشــان
خندهدار است.
مردانی هم که شاید واقعا برای یک هدف و رابطه
جدی در این اپ آمدهاند بعد از یک مدت به این
نتیجه میرسند که اگر دروغ سرهم نکنند راه به
جایی نمیبرند.
حاال اگر در این آشــفتهبازار قصد یافتن همسر
مناسب را دارید دور اپلیکیشنهای اینچنینی را
که کم هم نیستند خط بکشــید .این گزارش را
میتوان با همان توصیه تاریخی به انتها رســاند؛
گشتم نبود ،نگرد نیست.
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نقلقولخبر
طحان نظیف
سخنگوی شورای نگهبان
راهحلهرمشکلیلزوماقانونگذارینیست
و بعضــا تمرکــز بــر حــوزه تقنیــن ،مجلس
را از وظیفــه نظــارت کــه از شــاخصهای
مجلس قوی است بازداشته است .انتظار
از مجلس انقالبی غلبه نگاه کالن و ملی در
حوزه قانونگذاری و نظــارت بر موضوعات
محلیومنطقهایاست.مجلسهمچنین
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  ۴خردادماه
برگزارمیشود .پس از برگزاری انتخابات
هیــأت رئیســه و تعییــن هیأت رئیســه
جدید نمایندگان مجلس به دیدار رهبر
معظم انقالب خواهند رفت / .ایرنا

130مدیر ناکارآمد برکنار شدند
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاســتجمهوری
ت مردمی
گفت :تاکنون بیش از 944هزار درخواس 
را ثبت کردهایم و 82درصدآن پیگیری شده است.
احمد صالحی با تأکید براینکــه رئیسجمهور در
اطالعرسانی دقیق به مردم اصرار دارد ،افزود :فعالیت
این مرکز مختص سفرهای اســتانی نیست ،بلکه
این مرکز وظیفه ارزیابی عملکرد مدیران براساس
شاخصهای کارآمدی و مردمداری را برعهده دارد.
وی ادامه داد :بر این اساس تاکنون 401مدیرارزیابی
شدهاند و درمجموع 130مدیر ناکارآمد شناسایی و
براساس فرایندهای قانونی برکنار شدهاند.

مجلس

نظارتکمیسیوناصل90تقویتمیشود
عضو هیأترئیســه کمیســیون اصل90مجلس گفت :در
نشست اعضای هیأترئیسه کمیســیون اصل  90با قضات
شعب اختصاصی مجتمع حقوقی قضایی کارکنان دولت بر
تسریع در رسیدگی به گزارشهای کمیسیون در این شعب
تأکید شد .الهام آزاد افزود :گزارشهایی مربوط به استنکاف
مسئوالن از پاسخ به نامههای کمیســیون اصل 90مطرح
شده است که براساس قانون افرادی که از رسیدگی بهموقع
خودداری کنند بین 3ماه تا یک ســال به انفصال از خدمت
محکوم میشوند .عضو هیأترئیســه کمیسیون اصل ۹۰
مجلس ادامه داد :گزارشهایی از استنکاف مسئوالن از پاسخ
به نامههای کمیســیون اصل 90مجلس دریافت شده است
که بر این اساس ،پیگرد مســئوالنی که مرتکب این تخلف
شدهاند در دست بررسی است .وی افزود :تقویت توان نظارتی
کمیسیون اصل 90مجلس در چارچوب قانون و اصول مصرح
قانون اساســی بهعنوان یکی از اصلیترین بازوهای نظارتی
مجلس موضوع مورد تأکید این جلسه بود و قرار شد در این
مسیر هر دوطرف گامهای مهم و مؤثری را در فضای تعاملی
ایجادشده بردارند / .خانه ملت

چرا به آمریکا اعتماد نداریم؟

آیا شفافیت آرای نمایندگان میتواند به افزایش کیفیت رأی آنان در بررسی طرحها و لوایح در مجلس کمک کند؟

گزارش

حمیدرضابوجاریان
روزنامهنگار

شفافیت در آشکارشدن چگونگی تصمیمگیری
حاکمان ،درعرصه قدرت بهعنوان شــاخصی از
کیفیت سیاست و حکمرانی ،یکی از پایههای اصلی
حکمرانی مطلوب است .شفافیت بهعنوان یکی
از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان و تأثیرگذار
بر فرایند تصمیمگیری درکشورهاست و میتواند
بستر تحول در عرصه قانونگذاری را آماده کند.
اما آیا شفافیت در نحوه رأیدادن افراد میتواند
ی نمایندگان باشد؟
ضمانتی برای افزایش کیفیت رأ 
آیا مولفههای دیگری بر کیفیــت رأی نماینده و
بهبود آن مؤثر است؟ در این گزارش با برخی فعاالن
سیاسی درباره این موضوع به گفتوگو نشستهایم.

ماجرای کیفیت آرای نمایندگان و نقدهایی که به آن
میشود ،موضوع تازهای نیست .در برخی دورههای
نمایندگی مجلس شورای اسالمی ،برخی نمایندگان
با انتقاد از بیدقتی و پایینبــودن توجه نمایندگان
هنگام رأیدادن به طرحهــا و لوایح و دخالت یافتن
تصمیمهای فردی ناشــی از روابط دوستان با برخی
ی و بومی را در
دیگر از نمایندگان یا نگاههای منطقها 
رأی مثبت یا منفیدادن به یک طرح یا الیحه دخیل
میدانســتند .انتقادهایی که غالمرضا کاتب ،عضو
کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس دهم نیز
به آن باور دارد و به همشهری میگوید :رأیدادن یا
ندادن به یک طرح یا الیحه از سوی نمایندگان درهمه
دورههای مجلس شورای اسالمی تابع چنین شرایطی
بوده است و نمیتوان این موضوع را کتمان کرد .این
اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه در اغلب موارد شاهد
ذبحشدن منافع ملی به پای منافع فردی یا منطقهای
نماینــدگان بودهایم ،برای اثبات ایــن دیدگاه خود
میگوید :بهعنوان مثال در موضوعاتی که به معیشت
معلمان یا کارگران برمیگردد ،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
بهدنبال گرفتن رأی از موکالن خود در انتخابات بعد
هستند ،منافع فردی را در رأیدادن خود لحاظ کرده و
بهگونهای رأی میدهند که بتوانند نظر رأیدهندگان
را در آینده بهخود جلب کنند .آنطور که این نماینده
ادوار مجلس شــورای اســامی بیان میکند ،طرح
شفافیت آرا که برخی موافقان آن درمجلس یازدهم
تصویبش را منجر به افزایش کیفیت آرای نمایندگی
میدانند ،به واقعیت نزدیک نخواهد بود .کاتب تأکید
میکند :تا زمانی که نگاه ملی درمجلس حاکم نشود و
مجلس نگاه منطقهای داشته باشد ،نباید انتظار بهبود
کیفیت در آرای نمایندگان را داشــت .تنها راهکار
این اســت که مجلس ســاختار خود را از منطقهای
به ملی تغییر دهد و به مســائل کشور با نگاه کالنتر
توجه کند .او به موضوع دیگری برای بهبود عملکرد
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دولت

کیفیت آرای نمایندگان در گرو فعالیت احزاب قوی

گزارش 2

نمایندگان اشاره میکند؛ موضوعی که در سالهای
گذشته بارها بر ضرورت توجه به آن تأکید اما کمتر
به آن عمل شده است :باید ساختارهای حزبی برای
پاسخگوکردن نمایندگان در کشور ایجاد شود .تا وقتی
نمایندگان باید به شــکل فردی پاسخگوی عملکرد
خود باشــند ،کیفیت رأیدادن آنان نیز دستخوش
چنین پاسخگوییهایی خواهد شد اما اگر نماینده در
ساختار حزب قرار بگیرد و حزب پاسخگوی عملکرد
نماینده شــود ،آن زمان میتوان انتظار داشت یک
نماینده بتواند به طرحها 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 بهادادن بیشتر به جریانهای سیاسی برای
معرفی نماینده و پاســخگویی آنهــا مقابل عملکرد
نمایندگان معرفیشــده میدانند .بــا توجه به این
دیدگاهها بود که در مجلس دهم مســئله رسیدگی
به قانون احزاب با هدف پاسخگوکردن احزاب بعد از
انتخابات مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت .با این
شوقوسهای فراوانی در این مجلس ســبب
حال ،ک 
شد تا بهارستاننشــینان دوره دهم ،موفق به اصالح
قوانین و آییننامههای مرتبط با قانون احزاب نشوند.
بهنظر میرسید برخی نمایندگان مجلس دهم عالقه
چندانی به قرارگرفتن در چنین سازوکاری نداشتند.
این موضوع از آنجا مشخص میشود که مجلس دهم
در فرایند بررسی قانون احزاب به بندی از این قانون که

دنبال افزایش دانش پارلمانی هستیم

مکث

قاسم جعفری ،معاون هماهنگی و نظارت معاونت امور مجلس رئیسجمهور گفت که بهدنبال گسترش
دانش پارلمانی میان انتخابکنندگان و انتخابشوندگان است تا جایگاه ،وظایف و انتظارات از هر
کدام مشخص و روشن باشد .وی با بیان شاخصهای مجلس انقالبی ،گفت :مجلس قوی و انقالبی
مجلسی است که قدرت بهرهگیری از افکار و اندیشــههای همه صاحبنظران خارج از مجلس را
داشته باشد .جعفری اقتدار را الزمه پیشبرد امور دانست و افزود :اقتدار برخالف زورگویی بهمعنای
استحکام در فکر و اندیشه و رفتار است که فرد بهواسطه آن از نفوذ معنوی برخوردار بوده و میتواند
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.

در آن پیشبینی شده بود که اگر احزاب یا گروههای
سیاسی از افراد پشــتیبانی کنند ،باید در ارائه برنامه
کاندیداها نیز مشــارکت کننــد و در مقابل عملکرد
آنها پاسخگو باشــند ،رأی مثبت نداد .با پایانیافتن
عمر مجلس دهــم ،در مجلس یازدهــم نیز اقدامی
برای پاسخگوکردن احزاب انجام نشده است .گرچه
برخی نمایندگان مجلس یازدهم اصــرار دارند تا با
تغییر قانون انتخابات مجلس که طرح آن هماکنون
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 پاسخگوکردن احزاب
بعد از رأیآوری نماینده معرفیشده از سوی احزاب
را رضا رشــیدی کوچی ،رئیس فراکسیون شفافیت
مجلس یازدهم اینطور بیان میکند :شفافیت زمانی
بهدرســتی معنا پیدا میکند که نمایندگان با قوت
قلب و بهدرستی و براساس منافع ملی رأی باکیفیتی
به طرحها و لوایح دهند و این رأی خود را به پشتوانه
حمایتی که از احزاب دریافت میکنند ،اعالم کنند.
احزاب باید پشتیبان نمایندگان باشند و از رأی آنان
دفاع کنند .اما در کشور حزب بهمعنای واقعی کلمه
نداریم و از اینرو نماینده بعد از انتخابات احســاس
میکند کسی از او پشــتیبانی نمیکند و در فضای
سیاسی بدون حامی شده است .او میگوید :هنگامی
که نماینده براساس نظر حزب و نه مسائل شخصی در
مجلس رأی میدهد ،این موضــوع منجر به افزایش
کیفیت رأی خواهد شــد چراکه 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 نشاندهنده 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 بهمعنای واقعی
حزبی ندارد ،نباید قوانینی مشــابه کشــورهایی که
سازوکارهای حزبی منسجم و پایداری دارند ،تصویب

شود :در کشورهای دیگر حزب بهمعنای واقعی وجود
دارد و مردم در قالب احزاب فعالیت سیاسی میکنند
و به این دلیل ،کیفیــت رأی نمایندگان هر حزب در
مجلس آن کشور برای حزب و اعضای آن مهم است
و نماینده نمیتواند براساس نظرات شخصی خود به
طرح یا الیحهای 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 راهیافته به
مجلس بعد از پایان انتخابــات با چالشهایی روبهرو
میشــوند که تصور آن را نداشــتند .این چالشها
عمدتا برای نمایندگان راهیافته به مجلس خصوصا در
شهرستانهای کوچک بیشتر خود را نشان میدهد.
بهعنوان نمونه ،طــرح شــفافیت آرای نمایندگی
جدیترین چالشی اســت که برخی نمایندگان را
واداشــته تا با بند 3آن مخالفت کنند؛ بندی که در
آن پیشبینی شده اســت نمایندگان آرای موافق،
مخالف ،ممتنع و حتی شــرکت یا عدمشــرکت در
فرایند رأیگیری را اعالم کنند؛ موضوعی که رئیس
فراکسیون شــفافیت مجلس درباره دیدگاه برخی
نمایندگان و چرایی مخالفتشــان با ایــن طرح به
همشــهری میگوید :نمایندگان در مراکز استانها
کمتر با چالش از سوی رأیدهندگان روبهرو میشوند،
اما وضعیت در شهرســتانهای کوچکتر به شکل
دیگری اســت .نماینده بهدلیل نبود حمایت احزاب
از خود ،باید پاسخگوی موکالن خود با نیمنگاهی به
رأیآوری مجدد باشد .این مسئله منجر به کمشدن
کیفیت رأی نماینده و سوق دادهشدن رأی به مسائلی
میشود که براســاس مصلحت یک منطقه و حتی
نماینده گرفته شده است .موضوعی که به واردشدن
خسارتهای سنگین به کشور منجر شده است .بهنظر
میرسد با نبود جریانهای سیاسی قوی و نگاه محلی
در مجلس باید شاهد ادامه این روند بود.

صفیه رضایی؛ روزنامهنگار

قدرتهای نوظهور و روندهای جدید در معادالت بینالملل
نشــان میدهد که عمر تکجانبهگــری و هژمونی آمریکا
به پایان رســیده اســت .زنگ خطر این افول را بسیاری از
نظریهپردازان به صدا درآوردهاند .ضمن اینکه آمریکا در صف
این معادالت نوظهور یا عقب میماند یا دست و پا خواهد زد.
به این روند از افول ،موج بیاعتمــادی را میتوان افزود که
از جانب کشورهای دیگر در شــاکلهای تاریخی مثالزدنی
است .در کشــور ما به آمریکا اعتمادی نیست چون آمریکا،
25سال از حکومت دیکتاتوری و فاسد شاه در ایران حمایت
کرد ،از ابتدای انقالب اســامی آمریکا به دنبال سرنگونی
نظام جمهوری اسالمی بود ،در دوران تجاوز به ایران ،آمریکا
و غرب تکنولوژی و مواد سالحهای شــیمیایی را در اختیار
صدام حسین گذاشتند ،در زمان تجاوز عراق به ایران ،آمریکا
هواپیمای مســافربری ایران بر فراز آبهای خلیجفارس را
سرنگون کرد و 290مســافر بیگناه ازجمله 66کودک را به
شهادت رســاند ،از ابتدای انقالب تاکنون آمریکا با جایگاه
طبیعی و منافع مشروع ایران در منطقه مقابله کرده است،
آمریکا با صدور بیســابقه تسلیحات به کشــورهای عربی
منطقه ،منطقه را میلیتاریزه کرده درحالیکه ایران را مورد
تحریم کامل تسلیحاتی قرار داده است ،آمریکا از گروههای
تروریستی مخالف ایران حمایت میکند ،از ابتدای انقالب،
آمریکا به حقوق مشروع هستهای ایران تعدی کرده و با آن
مخالفت کرده است و صدها نمونه و شاهدی که میتوان برای
بیاعتمادی به آمریکا مثال زد ،اما باید درنظر داشت که رویه
بیاعتمادی به هژمون ،خاص کشور ما نیست که کشورهای
دیگر نیز در گرداب فریب و نیرنگ آمریکا گرفتار شدهاند.
جعفر قنادباشی ،کارشناس مســائل سیاسی در گفتوگو
با همشــهری در زمینه چرایی بیاعتمادی به آمریکا گفت:
تفکــر بیاعتمادی به آمریــکا تنها در جمهوری اســامی
بهوجود نیامــد .آمریکا در زمان رژیم شــاه هــم غیرقابل
اعتماد بــود .با ســیری در رویدادهای تاریخــی ،عمق این
بیاعتمادی را میبینیم؛ بهعنوان نمونه علی امینی با وجود
تمام خوشخدمتیها 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 بستریاش کردند .وی افزود :آمریکا
عمق بیاعتمادی را برای کشــورهای دیگــر نیز به نمایش
گذاشته است .این روند بیاعتمادی در ماجرای حمله صدام
به کویت به وضوح دیده شــد .همچنین کرهشــمالی نیز از
فریب آمریکا ضربه خورد تا جایی که بعد از مدتها از آمریکا
کنارهگیری کرد و برنامه تســلیحاتی خود را ادامه داد .روند
برجام و مذاکرات هستهای در کشور ما نیز کامال تأییدکننده
شاکله بیاعتمادی به آمریکا بود .این تحلیلگر مسائل سیاسی
گفت :مثالهای بسیار عینی از تجربه بیاعتمادی به آمریکا
وجود دارد .مثالهایی که فقط مربوط به کشــور ما نیست.
کافی اســت که به سرنوشــت برخی مهرههای آمریکایی
همچون بن علی و حســنی مبارک مراجعه شود.قنادباشی
تأکید کرد :سیاســت خارجی آمریکا کامال براساس منافع
شرکتهای بزرگ تنظیم میشــود .تا جایی که موضوعاتی
همچون تمهیدات دینی ،اخالقی یا حتی ملیگرایانه در آن
دیده نمیشود .همچنین در سیاست داخلی و خارجی آمریکا
رگههای ناسیونالیستی را هم نمیتوان دید چراکه مناسبات
در این کشــور کامال براساس ســود پایهگذاری شده است.
بســیاری از جنگهایی که آمریکا به راه انداخته و میاندازد
تنها در جهت منافع شرکتهای بزرگ اسلحهسازی است.
در واقع میتــوان گفت تنها ســودآوری و تامین منافع آنها
مهم است .این تحلیلگر مسائل سیاســی افزود :بسیاری از
جنگهای تاریخ را آمریکا به راه انداخته اســت؛ مثال جنگ
ویتنام در جهت تضعیف اروپا بود یا گفته میشــود پشــت
صحنه جنگ جهانــی دوم آمریکا بوده اســت .البته اینها
نظریاتی است که مطرح میشــود؛ با این حال باید دانست
رویه بیاعتمادی به آمریکا تنها در کشــور ما نیســت و این
بیاعتمادی را بسیاری از کشورها به آمریکا دارند.
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فضا

دانشبنیان

کشف شواهدی
از حضور بیگانگان در مریخ

رونمایی از بازی خالق ایرانی
در بزرگداشت فردوسی

ناسا عکسی از مریخ را منتشــر کرده که در نگاه اول بهنظر
میرســد که «دری» در یک صخره حک شــده است .به
گزارش اســکاینیوز ،تصویر دانهدانهای که هفته گذشته
توسط مریخنورد کنجکاوی گرفته شــده است ،به وضوح
شکاف مستطیلی شــکل را در یک صخره نشان میدهد.
این موضوع شــاید به ناچار تئوری وجــود حیات بیگانه را
نشان بدهد .تا زمانی که انسانها به آسمان نگاه میکردند،
چیزهایــی را میدیدیــم که واقعــا در آنجا نیســت؛ چه
عکسهایی درصورتهای فلکی ،چه یک کلبه اسرارآمیز
درماه که توسط دانشمندان چینی مشــاهده شده بود و
معلوم شد که یک تخته ســنگ است .دانشمندان گفتهاند
که اگر دقیقتر نگاه کنید ،توضیح ســاده برای وجود یک
«در» مریخی در واقع در خود عکس موجود است .پروفسور
سانجیو گوپتا در امپریال کالج لندن به دیلی تلگراف توضیح
داد که این شواهد نشــان میدهد که این ویژگی از طریق
فرایندهای طبیعی زمینشناسی شکل گرفته است .شکاف
یا شــکاف عمیقی در داخل «در» قابل مشاهده است که
نشاندهنده شکستگی در سنگ اســت .چیزی که هم در
مریخ و هم در زمین اتفاق میافتد و میتواند هر زمانی در
چند صد میلیون سال گذشته رخ داده باشد .پروفسور گوپتا
که در ماموریت کنجکاوی با ناسا کار کرده است ،میگوید:
«ترک یک شکستگی است و آنها در مریخ و زمین به وفور
یافت میشوند و برای تولید آنها نیازی به مریخلرزه (زلزله
مریخی) نیســت .هیچچیز عجیبی در تصویر وجود ندارد.
اینها فقط فرایندهای طبیعی زمینشناســی هستند ».در
عین حال ناســا میگوید که شــکاف فقط یک در با اندازه
کامل بهنظر میرســد ،زیرا تصویر بسیار بزرگنمایی شده
است .از دید دانشــمندان ناســا ،این در حدود  ۳۰در ۴۵
سانتیمتر است.

با حضور رئیس ستاد اجراییسازی سند ملی توسعه فناوریهای
فرهنگی و نرم و جمعــی از فعاالن حوزه اســباببازی ،در روز
بزرگداشــت حکیم ابوالقاسم فردوســی از یک بازی رومیزی
رونمایی شد .به گزارش همشهری ،این بازی که به همت یکی از
شرکتهای خالق تولید شده ،الگوهای کهن فارسی را دستمایه
قرار داده اســت .طبق این بــازی ،آشناییســازی خوبی میان
کودکان و نوجوانان با قهرمانان و اساطیر ملی و شاهنامه فردوسی
صورت میگیرد .پرویز کرمی در مراسم رونمایی بازی هفتخان و
با گرامیداشت سالروز شاعر حماسهسرای ایران حکیم ابوالقاسم
فردوسی ،بیت جاودانه «توانا بود هر که دانا بود ،ز دانش دل پیر
برنا بود» این شاعر توانمند را مطابق با فرمان امسال مقام معظم
رهبری عنوان کرد و به توانمنــدی جوانان خالق ایرانزمین در
قالب شرکتهای دانشبنیان و خالق صحه گذاشت.

روشن کردنماه با رآکتورهای
کوچک هستهای
آزمایشگاه ملی ساندیا برای روشــن نگه داشتن چراغهای
پایگا ه ماه پروژه آرتمیس ناسا ،در حال توسعه ریزشبکههای
الکتریکی برای مدیریــت توزیع برق از رآکتورهای کوچک
هستهای این پایگاه به تاسیسات مختلف زندگی و پشتیبانی
است .به گزارش وبسایت نیواطلس ،جاهطلبی ناسا برای
امکان حضور دائمی انســان در ماه بهعنوان تمرینی برای
یک ماموریت سرنشــیندار به مریخ ،چالشهای مهندسی
فوقالعادهای را به همراه دارد که در ســاختش ،ایســتگاه
فضایی بینالمللی ( )ISSرا شــبیه انبــاری میکند .یک
پایگاه در ماه نهتنها هزار بار دورتر از آزمایشــگاه فضایی از
زمین خواهد بود ،بلکه به یک رویکرد کامال جدید برای حل
مشکالت نیاز دارد .یکی از بزرگترین چالشها تامین برق
برای آن خواهد بود.

از آنجایی که انتظــار میرود این پایگاه تــا 2ماه در هر بار
سکونت داشته باشد ،باید در شب ۱۴روزه قمری کار کند.
این بدان معناســت که پنلهای خورشــیدی یک گزینه
عملی نیستند؛ بنابراین مجموعهای از رآکتورهای هستهای
کوچک در حال توسعه هستند تا به همراه پنلها یا به جای
آنها استفاده شوند .با این حال ،چیزی بیشتر از صرفا خارج
کردن ولتاژ وجــود دارد .پایه برای انتقــال برق و اطمینان
از اینکه منبع منظم و پایدار اســت ،به یک شبکه کوچک
نیاز دارد .بهعنوان یک عارضه اضافه ،پایه شــامل  2امکان
خواهد بود .یکی زیستگاه و دومی مجتمعی برای استخراج
معادن و پردازش ســوخت که چندین کیلومتر دورتر قرار
دارد .ریزشبکههای پیشــنهادی ،در هر تاسیسات و متصل
به یکدیگر ،مشابه شبکهای هســتند که برای تامین انرژی
ایستگاه فضایی بینالمللی استفاده میشوند ،اما به برخی
تغییرات اساسی نیاز دارند؛ بهعنوان مثال ،هنوز باید تصمیم
گرفته شود که شبکهها با جریان مستقیم یا جریان متناوب
که سپس در زیســتگاه به  DCتبدیل میشود ،کار کنند.
مشکالت دیگر شــامل توسعه سیســتمها و نرمافزار برای
تنظیم الکتریسیته در کارخانه پردازش است تا سطوح ولتاژ
همچنان با تغییر تقاضا در مقیاسهای زمانی از میلیثانیه
تا کل فصــول باقی بماند .برای انجام این کار ،ســاندیا یک
تسهیالت ریزشــبکه مقیاسپذیر و روش طراحی سیستم
کنترل برای مطالعه نیازها و مشخصات انرژی پایگاه ماه را
توسعه داده است .ایده تولید یک طرح از باال به پایین است
که در آن ابتدا سیســتم کنترل همراه با مشخصات ذخیره
انرژی توسعه مییابد ،ســپس اجزایی برای برآورده کردن
این مشخصات توســعه مییابند .عالوه بر این ،ریزشبکهها
برای انعطافپذیری باید بیش از حد مهندسی شوند ،اما به
اندازه کافی انعطافپذیر باشند تا یک شبکه با شبکه دیگری
همکاری کند« .جک فلیکر» ،مهندس برق ساندیا میگوید:
«تفاوتهای بسیار مهمی بین چیزی مانند یک ریزشبکه
از نوع  ISSو چیزی که به اندازه پایگا ه ماه است ،وجود دارد.
یکی از این تفاوتها اندازه جغرافیایی اســت که میتواند
مشکلساز باشــد؛ بهویژه زمانی که با ولتاژ  DCپایین کار
میکند .مورد دیگر این اســت که وقتی شروع به گسترش
این سیستمها میکنید ،تجهیزات الکترونیکی قدرت بسیار
بیشتری و همچنین منابع انرژی توزیعشده بسیار بیشتری
در سرتاسر پایگاه وجود خواهند داشت .ساندیا برای مدت
طوالنی به ریزشــبکههایی با منابع انرژی پراکنده زیادی
نگاه میکند».

نیاز به  ۱۰۰هزار میلیارد تومان
برای  ۲۰میلیون فیبر نوری

مقامهای شرکت مخابرات میگویند برای تحقق وعده ۲۰میلیون پورت فیبر نوری به سرمای هگذاری گسترده نیاز است
و باید دولت در این زمینه به کمک اپراتورها بیاید
از ارائه خدمات باند پهن ۲۸۱۰۰ ،میلیارد تومان
بوده که  ۳۸درصد رشد نسبت به سال قبل داشته
و  ۹درصد رشد در تعداد مشــتریان باند پهن در
کل کشور وجود داشــته است .همچنین براساس
آمار ارائه شده ،در اسفند  ۱۴۰۰رشد  ۳۷درصدی
مصرف شبکه نسبت به اسفند  ۹۹رخ داده است.
شــرکت مخابرات ایــران در ســالهای اخیر با
مشــکالت مالی فراوانی روبهرو بوده و خواســتار
افزایش تعرفهها در بخش تلفن ثابت است.
اتحادیه جهانی مخابــرات ( )ITUدر بیانیه خود
به مناسبت بزرگداشــت این روز ،ابراز امیدواری
کرده اســت که ابتکارات و خالقیتها با محوریت
فناوریهای دیجیتال بــه ارتقای کیفیت زندگی
افراد سالمند در جهان بینجامد.
این اتحادیه« ،فناوریهــای دیجیتال در خدمت
سالمندان» را بهعنوان شعار سال  ۲۰۲۲اعالم کرد.

در مراســمی که روز گذشــته به
مناســبت روز جهانــی مخابرات
اینترنت
برگزار شد شرکت مخابرات ایران
 ۲۸۰۰پروژه بــه ارزش  ۳۴۰۰میلیارد تومان در
کشور افتتاح کرد .مدیرعامل این شرکت که اکنون
تنها ارائهدهنده خدمات اینترنــت فیبر نوری در
کشور بهصورت انحصاری اســت ،اعالم کرده در
زمینه ارتباطات ثابت ،نیاز کشور بهگونهای است که
سرمایهگذاری در این زمینه باید  ۱۰برابر شود.
مجید ســلطانی همچنین از رشــد  ۳۷درصدی
ترافیک دیتا در شبکه مخابرات در طول یک سال
خبر داد و عنوان کرد ایــن افزایش مصرف ،نیاز به
توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری دارد .بهگفته
مدیرعامل مخابرات ،این شــرکت از محل فروش
ضایعات ،فروش داراییهای خود و اخذ تسهیالت
تالش کرده اســت حرکت توســعه در این کشور
متوقف نشــود؛ اما این ارقام ،هزینههای شرکت
مخابرات را پوشش نمیدهند.
به گزارش همشــهری ،مدیرعامل مخابرات ایران
ابراز امیدواری کرده که رقم ســرمایهگذاری این
شرکت در ســال آینده به بیش از  ۸هزار میلیارد
تومان برسد.
براساس آماری که این شرکت اعالم کرده در سال
گذشته در بستر مخابرات بیش از  ۲۲۰هزار پورت
 ADSLو  ۶۵هــزار پــورت  VDSLو  ۲۴۲هزار
 FFTHراهاندازی شده است.
مخابرات در ســال  ۱۴۰۰رشــد ترافیک روزانه
 ۳۳درصد داشته و رشــد  ۳۰درصدی نیز در بین
مشــترکین  VDSLو  FFTHداشــته و افزایش
 ۴۰۷هزار مشترک فعال باند پهن را تجربه کرده
است .آن طور که سلطانی میگوید درآمد حاصل

 ۲۰۰هزار مشترک فیبر نوری

ابراهیم محمودزاده ،رئیس هیأت مدیره شــرکت
مخابرات ایران هم در مراســم روز گذشته گفت:
ما با ارز  ۲۵هزار تومانــی تجهیزات خود را تامین
میکنیم .این صنعت ،صادرات ندارد و باید واردات
انجام دهد و به همین دلیل باید از ســوی دولت
حمایت شــود که در کشــورهای دیگــر نیز این
حمایتها انجام میشود.
این در حالی اســت که وزارت ارتباطات به تازگی
مجوز افزایــش قیمت حــدود  ۶۰درصدی برای
اینترنت ثابت و حدود  ۳۰درصــد برای اینترنت
موبایــل را صادر کرده اســت .مقامهــای وزارت
ارتباطــات میگوینــد این کار با هــدف افزایش
کیفیت شبکه صورت گرفته است .معاون تجاری

شرکت مخابرات ایران هم با استقبال از آزادسازی
نرخگذاری در حوزه خدمات خردهفروشــی فیبر
نوری ،اعتقــاد دارد تعرفه فیبر نــوری و ADSL
بایستی یکسان باشد .او همچنین برآورد کرد برای
تحقق پوشش 20میلیونی فیبر نوری در کشور ،به
حداقل 100هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است.
وی میگوید :قیمتگذاری بایستی براساس قیمت
تمامشــده خدمات برای اپراتور و بازگشت بموقع
سرمایه باشد .چنین سیاستی در تعرفهگذاری به
توسعه فیبر نوری نیز کمک خواهد کرد.
بهگفته وی هماکنون دولت 5درصد از حقالسهم
خود از درآمد اپراتورها را بخشــیده اســت تا به
ســرمایهگذاری در حوزه فیبر نوری کمک کند.
اقدامی که از نظر زارعیان حرکت مثبتی بوده و در
آینده مبلغ قابل توجهــی خواهد بود .او میگوید:
«هماکنون کــه 200هزار مشــترک فیبر نوری
داریم ،این معافیت شاید در حدود مبلغی بین 10تا
15میلیارد تومان باشد .حال اگر تعداد مشترکان به
2میلیون کاربر برسد ،این مبلغ بیشتر خواهد شد و
امکان توسعه را نیز فراهم خواهد کرد».
بهگفته وی با کاهش سهم دولت از اپراتورها و سایر
گزینههای تشویقی ،تعرفهها آنچنان زیاد نخواهد
بود و به مشترکین نیز فشار وارد نمیشود.
رویای اینترنت نامحدود

با استفاده از فیبر نوری ســرانجام پس از سالها
شاید بتوان رؤیای اینترنت نامحدود و بدون نگرانی
از ترافیک دانلود را محقــق کرد .اینترنت ثابت در
کشور ما اگرچه طی سالهای اول ورود اینترنت به
کشور ،کاربران زیادی را جذب کرده ،اما با توسعه
اینترنت موبایل و مشکالتی که پیش روی توسعه

اینترنت ثابت قرار گرفته ،فرایند توسعه پهن باند
ثابت به کندی پیش رفته است .درحالیکه پهن باند
ثابت در کشورهای توسعه یافته ،مهمترین شبکه
اینترنت به شــمار میرود ،اما ایران طی سالهای
گذشته ،شاهد روند رو به رشــد پوشش اینترنت
سیار بوده اســت .آخرین گزارش سازمان تنظیم
مقــررات و ارتباطات رادیویــی وزارت ارتباطات
حاکی است ،تا پایان سه ماهه چهارم سال1400
تنها 154هزارو 265اشتراک ثابت بیش از سه ماهه
سوم همین سال واگذار شده است .درحالیکه ،طی
این بازه زمانی ،اپراتورهای همراه توانســتهاند در
مجموع 4میلیونو24هزارو 971کاربر را به سمت
خود جذب کنند.
در زمان نگارش این گزارش و براساس آمار سایت
 iranfttx.irتعداد کل پورتهــای منصوبه فیبر
نوری به عدد یک میلیــون و 440هزارو 32پورت
رسیده است .اما نکتهای که در این سایت مشاهده
میشود تعداد ســرویس گیرندههاســت که در
مجموع 360هزارو 841سرویس گیرنده را شامل
میشود .عیسی زارعپور ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات به تازگی از یک مصوبه مهم برای حمایت
از بخش خصوصی و ترغیب آنان به مشارکت فعال
در پروژه توسعه فیبر نوری خبر داد.
براساس این مصوبه که در حال رسیدن به مرحله
اجرایی است 8درصد حقالســهم دولت از درآمد
اپراتورهای همــراه در اختیار ایــن اپراتورها قرار
میگیرد تا صرف توسعه شبکه فیبر نوری شود.
وزیر ارتباطات اعالم کرده با ابالغ این مصوبه ،دولت
فراخوان عمومی بــه اپراتورها خواهد داد و پس از
تقسیم کار ملی ،این پروژه با سرعت بیشتری دنبال
خواهد شد.

افزایش ایمنی واکسن با ابتال به اومیکرون

محققان در مطالعات جدیدی به این نتیجه رسیدند که افراد واکسینه شدهای که به اومیکرون مبتال شدهاند ،ایمنی قدرتمندتری
در مواجهه با سایر ویروسها دارند
تحقیقات اولیه نشــان
زهرا خلجی
میدهد ،سیستم ایمنی
دانش
روزنامهنگار
بدن افــراد واکســینه
شدهای که به اومیکرون
مبتال میشوند ،ممکن است برای غلبه بر طیف گستردهای از انواع
ویروس کرونا آماده باشــد .بــه گزارش بلومبــرگ ،طی مطالعات
انجام گرفته عفونت در بیماران واکســینه شــده حتی پاسخهای
ایمنی بهتری نسبت به تزریق واکسن تقویتکننده ایجاد میکند.
این مطالعــات در هفتههای اخیر از ســوی تیمهایی از شــرکت
بیوتکنولوژیکی بیوانتک ســازنده واکســن کووید ۱۹-و دانشگاه
واشــنگتن انجام شــد که نتایج آن را در هفتههای اخیر به مجله
 bioRxivارسال کردند.
واکسن تقویتکننده یا ابتالی مجدد به اومیکرون

این یافتههــای امیدوارکننده نشــان میدهد کــه میلیونها فرد
واکسینهشــده در برابر کووید 19-که بهسویه اومیکرون نیز مبتال
شدهاند احتماال از انواع دیگر زیرسویههای این ویروس که در حال
گردش اســت ،چندان تحتتأثیر قرار نخواهنــد گرفت .البته این
تحقیقات برای تأیید ،به شواهد واقعی نیاز دارد.
جان وری ،پروفسور و مدیر مؤسسه ایمونولوژی دانشگاه پنسیلوانیا
که در این تحقیق شرکت نداشــت ،اما مطالعه شرکت بیوان تک را
بررسی کرد ،گفت :ما باید در مورد عفونتهای پیشرفته و موفقیت
آمیزی که اساســا معادل یک دوز دیگر از واکسن است ،فکر کنیم.
بهگفته وی ،این یعنی که اگر فردی به تازگی به کووید مبتال شــده
باشــد ،میتواند برای تزریق دومین دوز واکسن تقویتکننده صبر
کند .البته از آنجایی که ممکن است این تحقیقات مردم را برای تالش
به ابتال به جای واکسینه شدن ،ترغیب کند ،الکساندرا والز ،دانشمند
ارشد در دانشگاه واشنگتن که یکی از این مطالعات را هدایت کرده
است ،هشدار داده که مردم نباید با اعتماد به این یافتهها در تالش
برای ابتال به اومیکرون باشند.

این دادهها در حالی بهدست آمدهاند که اومیکرون با شیب صعودی
در سراسر جهان ،بهویژه در چین ،جایی که ساکنان شانگهای حدود
6هفته قرنطینه را تحمل کردهاند ،به چرخش خود ادامه میدهد.

شده اما هرگز مبتال نشده بودند ،بررسی کرد.
گروه آخر نیز فقط به اومیکرون آلوده شــده و هرگز واکسینه نشده
بودند .در یکی از بخشهای این مطالعه آنتیبادیها ،پروتئینهای
محافظ برای شناسایی و خنثی کردن مهاجمان طراحی شده بود .این
نشان می داد که افراد واکسینه شده که اومیکرون گرفته بودند ،آنتی
بادیهایی داشتند که بهتر از بقیه بودند .آنها حتی قادر به شناسایی
و حمله بهسویه بسیار متفاوت دلتا بودند.
دیوید ویسلر ،استادیار دانشگاه واشنگتن که این تحقیق را رهبری
میکند ،گفت :این نشان میدهد ما در نقطهای هستیم که ممکن
است واکسن متفاوتی را برای تقویت افراد در نظر بگیریم .دانشمندان
همچنین توانستند آنتی بادیهایی را در مخاط بینی این بیماران
شناسایی کنند که میتواند به محض ورود به بدن ،به آنها در خنثی
کردن ویروس کمک کند.

واکسن مخصوص اومیکرون

محافظی به نام سلول B

سام فاضلی ،تحلیلگر بلومبرگ میگوید :امواج سویههای جدید که با
سرعت بیشتری در حال بروز هستند تا حد زیادی به این دلیل است
که قدرت سرایت اومیکرون بسیار باالست و به آن فرصت کافی برای
گسترش و جهش با کاهش محدودیتها را میدهد .در همین حال،
تنظیمکنندهها در حال بررسی هستند که آیا واکسنهای کووید باید
برای هدف قرار دادن اومیکرون به روز شوند یا خیر.
تیم بیوان تک نیز در این بین در حال بررســی دادههایی است که
نشان میدهد ارائه یک واکسن تقویتکننده مخصوص اومیکرون
ممکن است مفیدتر از دوزهای متعدد تقویتکننده از واکسنهای
اصلی باشد.
تحقیقــات دانشــگاه واشــنگتن کــه همــراه بــا شــرکت
 Vir Biotechnologyانجام شــد ،نمونههای خون افرادی را که
آلوده شده بودند ،سپس  2یا  3دوز واکســن دریافت کرده بودند و
همچنین افرادی که سویههای دلتا و اومیکرون را پس از  2یا  3دوز
گرفته بودند با افرادی که بهطور کامل با تقویتکننده نیز واکسینه

هر دو مطالعه دانشــگاه واشــنگتن و شــرکت بیوان تک به بخش
دیگری از سیســتم ایمنی بدن نیز توجه دارد؛ سلولهای  .Bنوعی
از گلبولهای سفید خون که در صورت شناسایی پاتوژن ،میتوانند
برای تولید پادتنهای تازه وارد عمل شوند .تیم بیوان تک دریافتند
افرادی که دچار عفونت اولیه اومیکرون شدهاند نسبت به افرادی که
واکســن تقویتکننده تزریق کردهاند اما عفونت نداشتهاند ،پاسخ
گستردهتری از این ســلولهای مفید دارند .نکته مهم این است که
تیم تحقیقاتی واشنگتن همچنین دریافت که این پاسخ گسترده در
افراد واکسینه نشده که در نخستین مواجهه با ویروس ،به اومیکرون
مبتال شده بودند ،وجود ندارد.
ویسلر گفت :اگر ســویهای جدید از ویروس که بهطور قابل توجهی
متفاوت است ظاهر شود ،مشکلساز خواهد شد .هیچ تضمینی وجود
ندارد که جهشهای آینده به خفیفتر شدن اومیکرون بینجامد .در
کل پیشبینی آینده همهگیری دشوار است؛ زیرا نهتنها به ایمنی در
جمعیت ،بلکه به میزان جهش ویروس نیز بستگی دارد.

کرمی با اشاره به اینکه بازی اصیل ایرانی هفتخان ،دستاورد
یکی از شــرکتهای خالق اســت که در دل یک خانه خالق و
نوآوری و با حمایت آنها شکل گرفته اســت ،گفت :این بازی با
توجه به معطوف شدن بر هویتهای ملی ،مذهبی و با بهرهگیری
از اسطورههای شاهنامه فردوسی از خالقیت خوبی در این زمینه
برخوردار است.

لونقل
حم 

عمودپرواز برقی چینی
رقیبی جدی برای بزرگان
 TCab Techبهعنــوان شــرکت مســتقر در
شــانگهای به یکی از رقبای پیشــرو در صنایع
هواپیماهای برقی عمودپرواز ( )eVTOLدر چین
تبدیل شــده و ادعا میکند که اکنون پروازهای
آزمایشــی فراوانی انجام داده است .به گزارش
نیواطلــس ،طرح اولیه تاکســی هوایی E20در
مقیاس 50درصــد در حالت باالبــر عمودی و
شناور و همچنین انتقال به پرواز کروز بالدار مورد
آزمایش قرار گرفته است.
E20برداشــتی جالب از یــک هواپیمای برقی
 VTOLبا  5صندلی اســت؛ نوعــی معیار بین
طرحهای جهتدهی رانشــی شــیبدار مانند
Joby S4و طرحهــای باالبــر و کــروز مانند
 Autoflight's Prosperity. TCabمیگوید  ،
 E20با ســرعت 260کیلومتر در ساعت حرکت
میکند ،درحالیکه جوبی بیش از 330کیلومتر
در ساعت را در هوا ثبت کرده است .درخصوص
برد مسافت نیز شــرایط تفاوتی نداردTCab .
حدود 200کیلومتر را نوید میدهد ،اما برد جوبی
241کیلومتر است .این شــرکت دستکم یک
ماشین تأیید مهندســی در اندازه کامل ساخته
است ،اما چندین نمونه اولیه در مقیاس فرعی را
نیز به پرواز درآورده است.

عدد خبر

۱۰

دستگاه

۳۳
سال

يك

میلیون تومان

وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه
۱۰دســتگاه اجرایــی تاکنــون بــه پنجره
واحد خدمات دولت هوشمند متصل
شــدهاند ،گفــت :یکســوم خدمــات
دســتگاههای اجرایــی تا شــهریورماه،
باید غیرحضوری شود.
بامــداد روز گذشــته ما هگرفتگــی
کاملــی در بخشهــای مختلــف
جهــان روی داد و میلیونهــا نفــر در
۴قاره شــاهد ماه خونین بودند .این
رویــداد کــه ابــر ماهگرفتگــی خونین
بــود طوالنیتریــن ماهگرفتگــی طی
۳۳ســال اخیــر بهحســاب میآیــد.
طــی خســوف کامــل ،مــاه بهمــدت
۸۵دقیقــه در ســایه زمیــن قــرار
گرفــت .ایــن در حالــی اســت کــه در
آگوســت ۱۹۸۹میــادی ایــن ســیاره
بهمــدت ۹۶دقیقــه در ســایه زمیــن
قرار داشت.
توکــن ریالــی پســتبانک بــا نمــاد
 IRRPو با عنوان پســتبانک ریال
یکمیلیــون تومــان ارزش دارد و
بــهازای هــر توکن بــه همیــن میزان
نــزد پســتبانک بلوکــه میشــود.
توکــن پســتبانک 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
کیفپولهای مختلف دارد.
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چرخ تحول مترو به گردش درآمد

نقلقولخبر
پرویز سروری
نایبرئیس شورای شهر تهران
بهگفتــه پزشــکان وضعیت جســمانی
مهدی چمران ،رئیس پارلمان شــهری
رو به بهبود است و روند درمان بهخوبی
طی شــده و امروز بهصــورت آنالین در
جلسه شــرکت میکند و براساس نظر
پزشکان از هفته آینده شاهد حضور او
در صحن پارلمان شهری خواهیم بود.
مهدی هدایت
شهردار منطقه19
طــرح بازآفرینــی ناحیــه  3منطقــه در
کمیســیون مــاده 5بــا حضــور شــهردار
تهران ،معاون وزیر راه و دبیر شورایعالی
معمــاری و شهرســازی ایــران تصویــب و
بــه شــورایعالی معمــاری و شهرســازی
ایران ارسال شده که پس از آن اقدامات
اجرایــیاش آغــاز میشــود و شــاهد رفع
مغایرت کاربریها ،تأمین خدمات برای
شــهروندان ،جلوگیری از روند گسترش
سکونتگاههای غیررسمی و ...در جنوب
تهران خواهیم بود.

عدد خبر

22

ایستگاه

900

محل پرخطر

شــهردار منطقــه  2از فعا لشــدن
22ایستگاه ورزش شــهروندی خبر داد.
مهــدی صالحی گفــت« :ایســتگاهها با
هدف ایجــاد محیطهــای مناســب برای
انجام حرکات ورزشــی و تشویق و ترویج
فرهنگ ورزش همگانی بین شهروندان
در بوستانها فعال شــدهاند ».بهگفته
او ایســتگاهها ویــژه بانــوان و آقایــان در
2شیفت صبح و عصر فعال هستند.
مدیــرکل مهندســی ایمنــی و ترافیــک
شهرداری تهران از ایمنسازی 900محل
حادثهخیــز و پرخطــر درونشــهری خبــر
داد و گفــت« :ایــن نقــاط را در مناطــق
شناســایی کرد هایــم کــه مهمتریــن
محــور بزرگــراه امامرضــا(ع) اســت که تا
پایــان ســال از طریــق اصالح هندســی،
ایمنســازی میشــوند ».سیدحســین
حسینینژاد عنوان کرد که رفع خطر در
محلهــای حادثهخیــز منجر بــه کاهش
تصادفات میشود و ازاینرو شهروندان
بــا ایمنــی بیشــتری میتواننــد از معابــر
بهویژه محورهای بزرگراهی تردد کنند.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران900 :چرخ واگن حملونقل زیرزمینی تهران از گمرک ترخیص شد
گزارش

مهدی اسماعیلپور
روزنامهنگار

مترو هماکنــون 7خط فعال دارد کــه از میان آنها
برخی خطوط آن مانند 6 ،4و 7هنوز تکمیل نشدهاند
و شهرداری تکمیل آنها را در اولویت قرار داده است.
به گزارش همشهری ،هماکنون 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 حملونقل زیرزمینی تهران گذاشته است.
اینبار ،سالها سنگینتر شده و حاال مدیریت شهری
باید در چند جبهه کاری اقدامات گستردهای انجام
دهد تا حملونقل انبوهبر و محبوب شهری پایتخت،
سرحالتر و گســتردهتر از همیشــه به شهروندان
خدمترسانی کند .در این میان از یکسو 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 میکند
که تکمیل خطوط هفتگانه فعلی ،به حدود 70هزار
میلیارد تومان که تقریبا معادل یکســال بودجه
شهرداری تهران میشود ،نیاز دارد.
به هرترتیب اینطور که ابوالفضل فالح ،معاون مالی
و اقتصاد شــهری شــهرداری تهران خبر میدهد
209چرخ واگن مترو آن هم در شرایط سخت تحریم
از گمرک ترخیص و به شهرداری تحویل داده شده
است .او میگوید« :با وجود تحریمها ،بهتازگی 2هزار
چرخ مترو به همت شرکت ســرمایهگذاری شهر از
طریق مناقصه عمومی ثبت ســفارش و در مرحله
نخســت ۹۰۰چرخ در 3پارت وارد کشور شده که
۲۰۹عدد تحویل شــده و مابقــی در مرحله نهایی
ترخیص از گمرک هستند».
خالیبودن انبار شــرکت مترو موضوعی اســت که
مدیریت شــهری بارها به آن اشــاره کرده و فالح
هم با بیان اینکه در ســالهای گذشــته به دالیل
نامعلوم ،برای تأمین قطعات یدکی بهویژه چرخ که
از مهمترین قطعــات موردنیاز برای نگهداری واگن
است ،اقدامی صورت نگرفته ،میگوید« :با پیگیریها،
تأمین بهموقــع نقدینگی و کنترل رونــد اجرایی،
چرخهای واگن (209عدد) بیش از ۱۰۰روز زودتر
از کل زمان پیشبینیشده در قرارداد ،تحویل انبار
شرکت بهرهبرداری مترو شده است که با این اقدام

نیمنگاه

 3ایستگاه و 9ورودی
شرکت متروی تهران از مهر 1400تا به امروز یعنی در مدت زمان
8ماه که از آغاز فعالیت مدیریت جدید شهری میگذرد ،چندین
پروژه و برنامه را اجرا کرده و به ســرانجام رسانده است .نگاهی به
عملکرد شرکت متروی تهران در 8ماه خدمت نشان میدهد که
طی همین مدت ،عالوه بر پروژههایی که در دســت اقدام است و
در آســتانه بهرهبرداری قرار دارد ،تاکنون فقط 3ایستگاه مترو و
9ورودی ایستگاه مترو تکمیل و افتتاح شدهاست.
افتتاح 3ایستگاه

شهید رضایی (خط ،)6توحید (خط )7و بوستان گفتگو (خط.)7

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 ایستگاههای مترو هستند که از 8مهر 1400تا 9
اردیبهشت 1401به بهرهبرداری رسیدند.
دیگر فعالیتها در یک نگاه

بخش قابلتوجهی از مشکالت مترو حل خواهد شد».
بهگفته او در هفتههای آتی ،مابقی چرخها بهصورت
مرحلهای به انبار شــرکت بهرهبرداری مترو منتقل
میشــوند تا در بخش تعمیرات و نگهداری ناوگان
مورداســتفاده قرار گیرند .معاون مالــی و اقتصاد
شهری شهردار تهران تأکید میکند« :خرید چرخها
۵۰درصد ارزانتر انجامشده؛ بهطوریکه ۲۷میلیارد
تومان کاهش قیمت در این خریــد صورتگرفته
اســت؛ بنابراین امیدواریم با رویکرد شهردار تهران
برای خرید قطعات اضطراری مترو ،شــاهد افزایش
رضایتمندی مسافران و بهبود کیفیت خدمترسانی
و افزایش ایمنی مترو باشیم».
اعتبار 70هزارمیلیــاردی برای تکمیل خطوط
هفتگانه مترو

مدیرعامل شرکت متروی تهران از تکمیل خطوط
هفتگانه متــروی پایتخت خبــر داد و گفت که
شــبکه ریلی تهران در 7خط فعال است و به مردم
خدمات ارائه میدهد ،اما برای تکمیل ایســتگاهها
و بهرهبرداری از مسیرهای توسعهای این خطوط و
همچنین احداث و تکمیل پایانهها و پارکینگهای
مترو و ساخت پســتهای برق ،به 70هزار میلیارد
تومان اعتبار نیاز است .بهگفته مسعود درستی برای

پیشبرد برنامههای مترو در حوزه تکمیل ایستگاهها
و بهرهبرداری از مسیر خطوط ریلی باتوجهبه شرایط
کنونی باید بودجه یک ســال شــهرداری تهران را
هزینه کرد.
به گزارش همشهری ،بخش قابلتوجهی از ایستگاهها
در خطوط هفتگانه مترو بهرهبرداریشدهاند ،اما
باتوج ه به تقاضای زیاد مسافران از حملونقل ریلی،
توســعه خطوط ،تکمیل و افزایش ایستگاهها امری
اجتنابناپذیر اســت .البته که در ایــن میان نباید
از ورود واگــن به ناوگان مترو غفلــت کرد .بهگفته
مدیرعامل شرکت مترو عالوه بر توسعه سختافزاری
ساختار شبکه متروی تهران ،باید حدود 1500واگن
به نــاوگان حملونقل ریلی تزریق شــود؛ اقدامی
که گرچه سبب کاهش ســرفاصله حرکت قطارها
(هدوی) میشــود ،اما نیازمند منابع مالی است که
عمدتا باید توســط دولت تأمین شــود .درستی در
ادامه تأکید کرد« :جهت تکمیل خطوط هفتگانه
یک فرایند منظم و مطمئن برای تأمین منابع مالی
موردنیاز الزم اســت که درصــورت تحقق این امر،
میتوان تا پایان سال 1402شــاهد بهرهبرداری از
تمام ایستگاههای باقیمانده خطوط 6و 7بود؛ البته
بهموازات این دورنمای کوتاهمدت ،حتما باید نگاه
بلندمدت به اهداف توسعهای طرح جامع حملونقل

ریلی پایتخت داشت و تأمین ناوگان حملونقلی را
مدنظر قرار داد».
افزایش خطوط براساس طرح جامع ریلی

طرحهای توســعه خطوط هفتگانــه و همچنین
خطوط جدید (10 ،9 ،8و  )11براساس مصوبه طرح
جامع حملونقل ریلی پایتخت از اولویتهای شرکت
متروست که بهگفته درستی هزینه توسعه خطوط
هفتگانه و جدید را میتــوان از طریق تهاتر امالک
و بارگذاری مجتمعهای ایستگاهی تأمین کرد ،اما با
احتساب قیمت امروز کاال و خدمات محاسبه شده و با
اعمال ضریب تورم ،قاعدتا سالبهسال بیشتر خواهد
شد .او تأکید کرد« :با احتساب ارزش امروز پول رایج
کشور ،برای تکمیل خطوط هفتگانه ،تأمین ناوگان
موردنیاز و همچنین تحقق برنامههای توســعهای
طرح جامع حملونقل ریلی تهران در نگاه افق،1420
محاسبات نشان میدهد حداقل 300هزار میلیارد
تومان منابع مالی الزم است؛ بنابراین درصورت تداوم
روشهای متداول و جاری تأمین پول که هماکنون
شاهد هســتیم ،قطعاً حمایتها و کمکهای بسیار
پررنگ دولت از این به بعد ضروری است تا بتوان خط
پایانی بر تحقق اهداف نشانهگذاری شده در مقیاس
برنامههای میانمدت متصور بود».

پیشرفت عملیات اجرایی پروژه توسعه جنوبی خط6در منطقه شهرری
آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه شــرقی خط 4و ادامه عملیات

ساخت ایستگاههای پروژه توسعه غربی خط 4

قرارگیری فاز نخست پایانه اکباتان در آستانه بهرهبرداری

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 پلهبرقی ،آسانسور و...
تأدیه پول اوراق مشارکت سالهای 1398و 1399

پیگیری مطالعات خطوط جدید (خطوط 8تا )11

پیگیری فاینانس قرارداد 630واگن(چینی) و 113واگن (داخلی)

افتتاحیههای پیشروی متروی تهران در سال 1401
 -1افتتاح حداقل 5ورودی جدید در خطوط 6و 7

 -2بهرهبــرداری از ایســتگاههای خیابان شــهدای هفدهم شــهریور،

شهید دادمان و میدان کتاب در خط 4( 7کیلومتر مسیر وارد شبکه

بهرهبرداری خط 7میشود)

 -3بهرهبــرداری از ایســتگاههای میــدان شــهدای هفتمتیــر ،میدان

حضــرت ولیعصر(عــج) ،بوســتان اللــه و خیابــان کارگــر در خــط 6
(9کیلومتر مسیر وارد شبکه بهرهبرداری خط 6میشود)

 -4بهرهبرداری از 2هواکش میانتونلی و پست برق جنوبی خط 6
 -5اتمام عملیات حفاری پروژه توسعه جنوبی خط 6

 -6افتتاح ایستگاه پروانه در بخش توسعه غربی خط 1/2(4کیلومتر
مسیر وارد شبکه بهرهبرداری خط 4میشود)

 -7بهرهبــرداری از فــاز نخســت پــروژه خــط متــروی تهــران – پرنــد
(19کیلومتر)
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و رحمت آسمانی از ما دریغ شد

روشنا

حواستان به رهبر باشد
«بنده روی منبر امام حسین(ع) ،در خانه خدا ،آن هم در مجلس
زهرا(س) اگر چیــزی را یقین نکنم ،نمیگویــم .بدانید و آگاه
باشید هرکس کوچکترین حرفی در تضعیف مقام رهبری بزند،
هرکس اندیشهای داشته باشد که ضدمقام رهبری باشد ،خدا او
را نخواهد بخشید .این را یقین بدانید .قدردان رهبر باشید؛ اگر
افکار پاشیدهای ،پوسیدهای 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 نمیگذرد ،اگر یقین نداشتم
نمیگفتم .حواستان باشد؛ یک چیزی میدانم و میگویم .امروز
از اوجب واجبات ،یکپارچگی و تأیید آیتاهلل خامنهای اســت.
جوانها! یک وقت افکارتان را اینطرف و آن طرف نکنید .فقط
حواستان به رهبر باشــد ،گوشتان به رهبر باشد .فالن کسی
همچنین چیزی گفت ،فالن روزنامه همچنین چیزی نوشت،
گوش ندهید .گوشتان به رهبر باشد .این را سربسته گفتم .گفت
که «العاقل یکفیه االشاره» یک چیزی را میدانم عرض میکنم،
مدعی علم غیب نیستم .هیچی نیستم .یک کودک نادانم ،ولی
بهفضلاهلل و کرمه که یک معیارهایی در دست دارم که بر مبنای
آن میدانم کسی مخالفت با این مرد بکند و توبه هم نکند ،خدا
او را نمیبخشد ،مگر توبه کند .خدا به ما توفیق دهد یار رهبرمان
باشیم،توفیق دهد قدراین آقا را بدانیم .نه پستی دارم نه مقامی
دارم.طلبهای هستم ممکن است چیزی بگویم ،بگویند مگر اهل
فتوا هم هستی؟چه کار داری که هستم یا نیستم! آن قدر بدان در
محضر خدا میگویم ،امروز تضعیف رهبری باالترین گناه است!
از این باالتر گناهی نیست .بعضی مقدسها متوجه نمیشوند،
به آنها میگویم از شرب خمر بدتراســت .میگویند آقا یعنی از
عرق خوردن بدتر اســت؟! میگویم بله! شرب خمر کسی بکند
میرود یک گوشه در خانهاش ،جان از او جهنم از خدا،خودش
بیمار میشود .اما کسی رهبری را تضعیف کند دارد یک کشتی
70میلیون نفری را سوراخ میکند».

ق ،عمل كردن ايشان به همان اصول در زندگي شخصي بود
راز دلنشين بودن سخنان آیت اهلل فاطمينيا در حوزه اخال 
«یک نصیحت بهعنوان یک طلبه پیر به شما بکنم ...منبرهای باری به هر جهت
گوش نکنید! هر نواری گوش کردن ندارد ،هر منبری گوش دادن ندارد!شاید منبر
الهام مصدقیراد
گزارش روزنامهنگار
من هم از آنها باشد نمیدانم چه خاکی بر ســرم بکنم! هر کتاب خواندن ندارد!
جوانان ذائقهتان خراب میشود .این مغز را تسلیم هر کسی نکنید! » منبرهای
استاد اما از آن منبرهای گوشنکردنی نبود ،از آن منبرهایی بود که با جان و دلت باید پایش مینشستی .میشنیدی،
میآموختی ،میگریستی و حتی با او میخندیدی .منبرهای استاد از آن منبرهای ذائقهساز بود؛از آنها که هر جملهاش
یک دنیا حرف دارد؛ از آن حرفهایی که گاهی برخیشان از اسرار مگو بود! « این را به شما میگویمها ،همه جا نمیگویم،
از اسرار است ». ...و سراپا گوش میشدیم و به هوش ،تا ناگفتهها بشنویم...وکالم استاد بر جانمان مینشست  . ...حاال
آنگونه که رسول خدا فرمود ،مرگ او رخنهای بسته ناشدنی است،مصیبتی جبرانناپذیر است .نعمتی بود که رفت .حاال
ما ماندهایم و چیزهای زیادی که هنوز نیاموختهایم.

مشوق فرزندانتان باشید
طرح :بهرام غروی

آیت اهلل فاطمینیا(ره) در خصوص تشویق جوانان و کشف
اســتعدادهای آنها گفتهاند«:خانواده باید مشــوق جوان
در راه پیشــرفت باشــد و او را در پیدا کــردن کار و حرفه
موردعالقهاش کمک کند .والدین نباید فرزند جوان خود را با
دیگر جوانها مقایسه کنند و بخواهند مثل آنان باشد؛ شاید
فرزند شما به هنر و یا کشــاورزی عالقهمند است و استعداد
بیشتری در اینزمینه دارد و نتواند پزشک موفقی در آینده
باشد.متأسفانه برخی از والدین برای ارتقای وجهه اجتماعی
خودشــان ،فرزندان را بــه ورود در کاری مجبور میکنند
که با سلیقه و استعدادشــان همخوانی ندارد .باید عالیق و
استعداد شخص را در بهعهده گرفتن هر کاری درنظر گرفت.
دراینخصوص مراکز مشاوره خوبی هستند که میتوان از آنها
مشورت گرفت».

تمامقد برای همسر
مکث

راز دلنشین بودن کالم استاد فاطمینیا در علوم دینی و معارف و اخالق،شاید توجه خود ایشان به همین اصول و اخالقیات و عمل
کردن به آن در زندگی خانوادگی بوده است .فرزند ایشان سیدحسین فاطمینیا ،توفیقات پدر بزرگوارشان را نتیجه آرامشی
میدانند که در خانواده ایجاد کرده بود .فرزند استاد فاطمینیا پیش از این درخصوص رفتار پدر در خانه و در رابطه با همسرشان
گفته بود« :هیچگاه ندیدم پدر ،بدون پسوند یا پیشوند محبتآمیز مادرمان را صدا کند؛ مانند عزیزم،جانم . ...ایشان وقتی مادر
وارد مجلسی میشوند محال است تمامقامت بلند نشوند .وقتی میخواهند ایشان را به کسی یا جمعی معرفی کنند حتما با اکرام
مادر را معرفی میکنند .پدر هیچگاه در خانه فرمان صادر نمیکنند حتی برای آوردن یک چای .بارها شده که خسته از بیرون
آمده و چای دم کردهاند و خودشان برای همه چای ریختهاند ...و چقدر دلچسب است .ایشان از انجام کار خانه ابایی ندارند ،بارها
آقایان همسایه به ما میگویند که از وقتی حاج آقا آمدهاند در این ساختمان ،همسرانمان به ما معترض شدهاند که چرا شما ظرف
نمیشویید؛ چون اغلب بعد از ناهار و شام متوجه میشوند که حاج آقا در آشپزخانه ایستادهاند و ظرف میشویند».

از اولیای خدا

آیتاهلل ســیدعبداهلل فاطمینیا
در سال  ۱۳۲۵در تبریز چشم به
جهان گشود.
وی از کودکی تحتتربیت دینی
و علمی پدر خود میراســماعیل
که ازجمله علمای اهل عرفان بود،
قرار گرفت.
ســپس نزدیک به ۳۰ســال نزد
آیتاهلل سید حسن مصطفوی ،از
شاگردان مرحوم آیتاهلل سیدعلی
قاضی تحصیل کرد و تحتتعلیم و
تربیت وی قرار داشت و همزمان
تحصیالت حوزوی خویش را هم
دنبال میکرد.
ایشــان از شــاگردی علمایــی
چــون عالمــه طباطبایــی،
سیدمحمدحسن الهی طباطبایی
برادر کوچکتر عالمه طباطبایی،
عالمه محمدتقــی آملی ،آیتاهلل
ســیدرضا بهاءالدینــی ،آیتاهلل
محمدتقی بهجت ،عالمه محمد
تقی جعفری و ...که بیشترشــان
شــاگردان آیتاهلل قاضی بزرگ
بودند در علوم اســامی و عرفان
استفاده کرد.
از ایــن رو وی بــا یک واســطه،
از شــاگردان ســیدعلی قاضــی
شمرده میشوند.
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 نهجالبالغه
بهشــمار میرفــت و جلســات
متعددی در این موارد به سخنرانی
پرداخت ه است .شاید بتوان گفت که
بزرگترین ویژگی ایشان کتمان
و مکتوم بودنشان است .ایشان را
کوهی از تواضع میدانستند.

پای درس اخالق

آیــت اهلل فاطمینیا در میان ســخنان
و پندهای اخالقیشــان ،جوانــان را به
رعایت احترام و فروبردن خشم توصیه
میکردند .ایشان عقیده داشتند فروبردن
خشم ،حالل بسیاری از مشکالت خواهد
بود و بســیاری از اختالفات خانوادگی
رخ نخواهد داد؛ «جوانــان عزیز خیلی
گفتهام ،ســفارش میکنند بر فرو بردن
خشم .اگر خشــم را فرو برید زندگیها
گلستان میشود .طالق زیادشده است
آدم غصــه میخورد،وقتی رســیدگی
میکنیــم میبینیم بیشــترش مولود
بداخالقی اســت ».این اســتاد اخالق
معتقد بودند عصبانی نشدن و پرخاش
نکردن و در یک کالم زبان را مهار کردن،
از نخستین قدمهایی است که انسان را
به خدا میرســاند؛« میخواهی با خدا
رفیق شوی؟ اول از زبان شروع کن ،زهر
مار نریز ،پرخاش نکن ،عصبانی نشــو،
غیبت نکن ،نمازهایــت را که الحمدهلل
میخوانی،ببین چقدر ســاده اســت.
امام سجاد میفرمایند :خدایا کسی که
میخواهد پیش تو بیایــد راهش کوتاه
است ».ایشان در سخنان دیگری به افراد
و جوانانی اشاره میکنند که در راه دین
قدم برمیدارند اما به خانواده بیتوجهند
و دلها از زبانشــان شکســته و در امان
نیست؛ « فرد وارد بازار قیامت میشود
فکر میکند خبری است تعجب میکند،
خدایا پس چه شــد نمازهــا ،عمرهها؟
میگویند تو دل شکســتی ،ریاکردی،
زهر زبان ریختی .جوان عزیز اگر عروج
میخواهی ،میخواهی به جایی برسی
از خانهتان شــروع کن .دل همســرت،
خواهرت را شکســتی برو درستش کن.
دل پدر و مادر را شکستی از خانه شروع
کن! جوانهایی هستند که محاسن دارند
و انگشتر دارند ،در بیرون دوست و رفیق
دارند و هیئت میروند اما در منزل کسی
از اینها راضی نیســت .پس چرا هیئت
رفته بودی چرا جلسه رفته بودی؟»
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نگاه

هیچ طلبی از خدا نداریم
سیدحســین فاطمینیا،
فرزنــد اســتاد در زمــان
بستری شــدن ایشان در
بیمارســتان گفت« :پدر
در تخــت بیمارســتان
هــم مطالعــه و کارهای
علمی خــود را ترک نمیکننــد .بهرغم 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 ،کتابهایی را سفارش
میکردند تا از منزل برای ایشــان ببرم .بارها در آخر شــب و
هنگام استراحت حاج آقا دیدهام درحالیکه کتاب در دستشان
اســت ،به خواب رفتهاند» .ایشــان همچنین نقل میکنند:
« حدود ۲۰سال است یکی از برادرانم دچار یکی از سختترین
بیماریهاســت ،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».

راهنما

نکتهها از گفتهها
«نکتهها از گفتهها» ،گزیدههایی
اســت از گفتارهــای اســتاد
ســیدعبداهلل فاطمینیــا که در
حسینیه الزهرا سالماهلل علیها در مشهد مقدس ایراد
شده است .نکتههای دفتر اول ،حوزههای متفاوتی از
اخالق اسالمی همچون اخالص ،اعمال خیر ،شناخت
شــیطان ،اعتدال ،یاد مرگ ،راه بندگی و بســیاری
مباحث دیگر را دربرمیگیرد .دفتــر دوم نکتهها از
گفتهها شامل 50نکته اخالقی و معرفتی است که از
سخنرانیهای آموزگار اخالق و معنا ،استاد سیدعبداهلل
فاطمینیا انتخاب شــده اســت .دفتر سوم نکتهها
از گفتهها شــامل 47نکته اخالقی و معرفتی است
که از ســخنرانیهای آموزگار اخالق و معنا ،انتخاب
شده است .امید است که گزیده حاضر ،بر دل و جان
عالقهمندان به مکتب اخالقی اهلبیت علیهمالسالم
بنشیند و به کارآید .عالقهمندان به مباحث اخالق
اسالمی را به خواندن این مجموعه دعوت میکنیم.
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مهیبترین توفان گردوغبار خاورمیانه به ایران رسید

نقلقولخبر
عبدهللا مفاخری:
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
ریشــه حیــوا نآزاری ،بیمــاری روانــی
«اختالل ســلوک» اســت .مبتالیان در
کودکی ،پرخاشگری ،ســرقت ،تقلب و
خشونت تعمدی با مردم را مداوم از خود
بروز میدهنــد و ایــن رفتارها بعــد از ۱۸
ســالگی بهصورت بیرحمی با حیوانات
و پیشقدمی در نزاع نمایان میشود که
باید برای آن چارهاندیشی کرد.
رضا فرخی
مسئول رسیدگی به شکایات سازمان
حفاظت محیطزیست
کتــاب «شــهدای محیطبــان» در هفتــه
محیطزیســت ( ۱۶تا  ۲۲خــرداد) رونمایی
میشــود .این کتاب نخستین اثر مکتوب
ایثار و شهادت در حوزه محیطزیست است
که عالوه بر روایت محیطبانهای شهید،
روایت همیاران و فعاالن محیطزیست که
جان خود را در حفظ انفال و محیطزیست
فدا کردند آمده است.

عدد خبر

53

گونــه زیســتی بــه تــاالب میقــان
مهاجــرت میکننــد و درنــا ،فالمینگو،
اردک سرســبز و غازهــای وحشــی از
اصلیتریــن پرنــدگان مهاجــر تــاالب
هســتند .تــاالب میقــان در فاصلــه ۸
کیلومتــری شــمال اراک یکــی از ۱۰۵
منطقــه مهاجــرت پرنــدگان مهاجر در
دنیاســت و ســاالنه تــا  ۲۰هــزار پرنــده
مهاجر به آن مهاجرت میکنند.

43601

فقره اراضی ملی در مســاحت نزدیک
بــه  ۲۹هزار هکتــار در ســال  ۱۴۰۰خلع
ید شد و ســردار مهدی معصومبیگی،
رئیس پلیس پیشگیری فراجا میگوید:
کارشناسان ارزش زمینهای آزاد شده
را بیش از  ۵۱۱هزار میلیارد ریال برآورد
کردهاند .در این مدت  ۳۰۱نفر از افراد
سودجو دستگیر و بیش از  ۱۹هزار فقره
پرونده تشــکیل و مورد رســیدگی قرار
گرفته است.

ی توفانهای گردوغبار سال 1401نشان میدهد ،سدسازی ترکیه در مسیر دجله و فرات ،عراق و سوریه را به کانون انتشار  ریزگرد
بررس 
خاورمیانه تبدیل کرد
گزارش

سیدمحمد فخار

روزنامهنگار

مهیبترین توفان گردوغبار ســال2022خاورمیانه،
دیروز همزمان در ســوریه و عراق آغاز شــد و دامنه
آن به ســرعت به مرزهای غربی کشور رسید .شدت
ریزگردهایی که دیروز وارد کشور شد نیز تا آن حد باال
بود که مدارس استانهای خوزستان ،ایالم ،کرمانشاه،
آذربایجانغربی و زنجان را تعطیل کرد.
به گزارش همشهری ،ســازمان جهانی هواشناسی
اعالم کرد وســعت مهیبترین توفــان گردوغباری
سال2022خاورمیانه ،کشورهای یمن ،چاد،عربستان،
عراق ،ســوریه،امارات ،اردن ،مصر و ایــران را درگیر
خیزش گردوغبار کرد.
امروز سهشنبه27 ،اردیبهشــت مهیبترین توفان
گردوغبار خاورمیانه به قله فعالیت خود رسیده است.
نکته مهم اینکه این توفان دارای چند کانون خیزش
است که مرز مشترک عراق و سوریه در جنوب رشته
سدهای ترکیه ،بخشی از این کانونهاست و به وضوح
نشان میدهد سدســازیهای این کشور اثری واضح
بر هوای کشورهای همســایه دارد .همچنین شبکه
عربنیوز در اینباره اعالم کــرد :این توفان طی چند
هفته اخیر شدیدترین توفان گردوغبار بوده و بدترین
خیزش گردوغباری است که تاکنون به ثبت رسیده
اســت .به این ترتیب هرچه ترکیه طی روزهای اخیر
تالش کرده بود منشأ ریزگردهای اخیر خاورمیانه را
فارغ از سدسازیهای گســتردهاش در آناتولی جلوه
دهد ،بیاثر ماند.
روی خط دیپلماسی

ابتدای هفته جاری ،تانجو بیلگیچ ،سخنگوی وزارت
خارجه ترکیه گفته بود :این ادعاها از پایههای علمی
برخوردار نیست .توفان گردوغبار در یک مقیاس وسیع
در سطح جغرافیایی شکل میگیرد .سخنگوی وزارت
خارجه ترکیه افزوده بــود :اتهامات مقامات تهران به
ترکیه در این خصوص ،راهحل درســتی برای مسائل
نیست .اشاره وی به ســخنان وزیر خارجه ایران بود
که 22اردیبهشت گفته بود اقدامات ترکیه در حوزه
سدسازی و تأثیرهای منفی آن بر محیطزیست ،برای
ایران قابلقبول نیست.
با توجه به تغییرات ایجاد شده در حوضههای آبریز و
منابع آبی منطقه ،در کنار آثار تغییرات اقلیمی ،میتوان

پیشبینی کرد که با ادامه روند حاضر ،شاهد افزایش
وقوع توفانهای ریزگرد در کشور باشیم؛ بنابراین الزم
است با فعالسازی دیپلماسی محیطزیست و همکاری
با کشورهای دخیل در این پدیده ،خصوصا کشورهای
ترکیه ،عراق و سوریه ،اقدامات الزم درخصوص مهار
کانونهای ریزگرد انجام پذیرد.
بررسی کارشناسی

هر سال با شروع فصل بهار ،عمدتا کیفیت هوا در شهر
تهران و بسیاری از شهرهای دیگر کشور مناسب بود ،اما
در سالجاری پدیده توفان ریزگرد بهعنوان پدیده غالب
و تعیینکننده کیفیت هوا در 2ماه اول سال بهحساب
آمده است.
سیدمحمدمهدی میرزاییقمی ،مدیرعامل شرکت
کنترل کیفیت هــوا در گفتوگــوی اختصاصی با
همشهری ریشههای خیزش این ریزگرد و نقش ترکیه
را تشریح کرد .بهگفته این مســئول ،در شدیدترین
حالت گردوغبار مشــاهده شده در شــهر تهران در
فروردین امســال ،شــاخص کیفیت هوا به  500و
غلظت ذرات معلق کوچکتر از 10میکرون به بیش
از 1700میکروگرم بر مترمکعب رسیده که در دسته
مقادیر خطرناک قرار دارند .بهگفته این رئیس سابق
مرکز تغییر اقلیم و آلودگی هوای ســازمان حفاظت

محیطزیســت ،اگرچه وقوع توفانهای گردوغبار در
شهر تهران در سالیان گذشــته نیز مشاهده شده ،اما
توالی وقوع و شــدت آنها ،حداقل در 12سال گذشته
هیچگاه بهشدت مشاهده شــده در سالجاری نبوده
اســت؛ از اینرو بررســیهای کارشناسی در شرکت
کنترل کیفیت هوا جهت تعیین دالیل وقوع توفانهای
ریزگرد و کانــون آنها در دســتور کار قــرار گرفت.
میرزاییقمی ادامه داد :براساس بررسیهای کارشناسی
انجام شده با استفاده از تصاویر ماهوارهای و دادههای
هواشناسی ثبت شده در ایســتگاههای بینالمللی،
کانونهای اصلی تولیدکننده توفانهای ریزگرد در
شهر تهران ،عمدتاً در خارج از کشــور واقع شدهاند؛
بهخصوص در توفانهای مشاهده شده در تاریخ 19و
20فروردین امسال که سهم عمده مربوط به کانونهای
واقع در کشورهای عراق ،سوریه و اردن بوده و همچنین
کانون ریزگرد اخیر در تاریخ 17و 18اردیبهشت که
کانونهای واقع در کشورهای عراق و عربستان صعودی
نقش اصلی در وقوع آنها را داشتهاند.
به گزارش همشهری ،بررســیهای اخیر در زمینه
تعیین کانونهای ریزگرد در شرکت کنترل کیفیت
هوا و با استفاده از تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که
فعالیت کانونهای ریزگرد بهترتیب در کشورهایعراق
و سوریه که در پاییندست رودهای دجله و فرات قرار

دارند ،در سالهای اخیر افزایش داشته؛ بهطوریکه
حجم بسیار باالیی از ریزگرد با سرعتهای نه چندان
باالی باد در آنها تولید و در هوا پخش میشود .البته
تنها بخشــی از توفانهای ریزگرد شــکل گرفته به
محدوده شهر تهران میرسد و عمده آنها مناطق غربی
کشور را تحتتأثیر خود قرار میدهد .در کنار فعالیت
منابع ریزگرد در منطقه ،بررسی سایر متغیرها ازجمله
رطوبت خاک و سطح پوشش گیاهی نیز نشاندهنده
تأثیرپذیری کانونهای ریزگرد در کشورهای سوریه
و عراق از کاهش ورود آب رودخانههای دجله و فرات
به این کشورهاست .رطوبت خاک و پوشش گیاهی
در مناطــق دارای کانونهای ریزگــرد ،خصوصا در
سالهای اخیر ،روند کاهشی بهخود گرفته که میتواند
در توالی و شدت پدیده توفانهای ریزگرد نقش مهمی
را ایفا کند.
مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت هوا تأکید کرد:
تغییرات مذکور که بر اثر احداث ســدهای متعدد در
مسیر رودخانههای دجله و فرات در سالهای اخیر،
توسط کشور ترکیه ایجاد شده به افزایش بیابانزایی
در کشورهای عراق و سوریه منجر شده که کانونهای
ریزگرد متعددی را در آنها فعال کرده است که مناطق
غربی کشور را به حد زیادی تحتتأثیر قرار میدهند و
باید برای رفع آن دیپلماسی محیطزیستی فعال شود.

خبر روز

ایران حقوق آبی عراق را نقض
نکرده است
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشــترک شرکت
مدیریت منابع آب ایران با تشریح رویکرد اصولی جمهوری اسالمی
ایران درخصوص بهرهبرداری از رودخانههــای مرزی ،به برخی
اظهارات طرح شده درباره آبهای مرزی ایران و عراق واکنش نشان
داد .به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران« ،جبار وطنفدا»
گفت :سیاســتهای بهرهبرداری از منابع آب در سمت ایران به
دالیل بشردوستانه و حسن همجواری و دوستی با مردم مسلمان
عراق همواره بهگونهای بوده که متناسب با شرایط اقلیمی و منابع
آب ،جریان حداکثری ب ه ســوی عراق رها شده است .وی گفت:
درخصوص آبهای مرزی ایران و عراق ،ما یک موافقتنامه رسمی
دوجانبه داریم که حدود 50سال قدمت دارد .وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران در آبانماه و دیماه سال 1400هم طی
 2یادداشت رسمی به طرف عراقی ،اعالم آمادگی کرده است که در
اجرای این موافقتنامه میزبان هیأت محترم عراقی در تهران باشد
که تاکنون پاسخ رسمی از سوی آن کشور در این خصوص دریافت
نکردهایم .اصوالً هیچگونه نقض حقوق عراق نسبت به رودخانههای
مرزی ،از سوی ایران رخ نداده است .ایران در رودخانههای مرزی،
برای عراق قائل به حقابه اســت .وی در ادامه با تشریح وضعیت
ریزشهای جوی در منطقه مرزی غرب کشــور گفت :بهعنوان
نمونه براساس آمار ایستگاههای هواشناسی در استان کرمانشاه،
متوسط بارش ساالنه در سال آبی 1399-1400نسبت به متوسط
درازمدت در همین ایستگاهها ،بین 34تا 56درصد کاهش نشان
میدهد و معموالً کاهش روانابها بیشتر از کاهش بارندگیهاست.
اما در همین شــرایط هم برای نمونه بیش از 50درصد از جریان
ورودی به ســد ازگله و بند هیروی در استان کرمانشاه ،به سمت
استان دیالی عراق رهاســازی شده اســت .وطنفدا همچنین
به بزرگنماییهای صورت گرفته اشــاره کــرد و افزود :برخالف
بزرگنماییهایی که بعضاً صورت میگیرد ،اثرگذاری رودخانههای
ایران بر عراق بسیار اندک و در کل حدود6درصد حوضه آبریز دجله
و فرات است و این موضوع با ذکر اعداد و ارقام ،در گزارشهای فنی
بینالمللی ارائه شده و قابلاثبات است .چندیپیشخبری مبنی بر
شکایت عراق از ایران و به اتهام تأمینشدن حقابههای مرزی از سوی
ایران مطرح شد که مورد انتقاد قرار گرفت و کارشناسان ،شکایت
عراق از ایران را بیمورد دانستند و اعالم کردند ،اگر عراق تصمیم
به شکایت دارد بهتر است شکایت خود را از ترکیه مطرح کند که با
ساخت سدهای متعدد ،جریان طبیعی آب ب ه سوی رودخانههای
دجله و فرات را مختل کرده و به تشــدید خشکیدگی در عراق و
تمنجرشدهاست.تداوموتشدیدخشکسالی،
کشورهایپاییندس 
مختل شدن جریان حقابههای دجله و فرات و همچنین مدیریت
غلط منابع آب موجب شده است که بخش وسیعی از کشور عراق
به کانون انتشار گرد و غبار تبدیل شود که بیش از هر کشور دیگری
دود آن به چشم ایران رفته و با هر وزش باد در عراق ،توفانهای گرد
و غبار به شهرهای مختلف ایران میرسد و وضعیت آب و هوایی در
غرب و جنوب غربی ایران را وخیم میکند.
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پیگیری

حمیده پازوکی؛ خبرنگار

گیالن

عدد خبر

کاشت حداکثری برنج در گیالن
کاشت نشای برنج از چند هفته گذشته در گیالن آغاز شده
است .براساس آمار تاکنون ۵۵درصد شالیزارهای استان
معادل ۱۳۰هزار هکتار زیرکشــت برنج رفته است ،نکته
جالب آنکه افزایش قیمت برنــج در ماههای اخیر موجب
شده شالیکاران گیالنی به تولید بیشتر برنج روی آورند.
با توجه به اینکه استانهای بســیاری بهدلیل کمآبی از
کاشت برنج منع شدهاند بهنظر میرسد این افزایش تولید
میتواند بخشی از برنج مورد نیاز کشور را تامین کند .در
این شرایط بسیاری از کشاورزان گیالن به کاشت شالی
در زمینهایــی رو آوردهاند که یا چیزی در آنها کاشــته
نمیشد یا رهاشده محسوب میشد؛ موضوعی که مدیر
جهادکشاورزی رشت هم بر آن صحه گذاشته است.
بهگفته مســعود اســدیپرور ،امسال کشــاورزانی که
شالیزارشان را به حالت نکاشت رها کرده بودند ،دوباره به
کشت برنج روآوردهاند.
او توضیح میدهد حتی کســانی که در شالیزارهای خود
ماهی پرورش میدادند نیز دوباره کاشت برنج را جایگزین
پرورش ماهی کردهاند.
عکس :نمایی از شهر باجگیران

صیانت از شالیزارها

تولید يك میلیون و 700هزار تن شلتوک

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشــاورزی گیالن با
بیان اینکه در گیالن 238هزار هکتار شــالیزار در استان
وجود دارد ،میافزاید :بسیاری از شالیکاران گیالنی برای
استفاده بهینه از زمینهای کشاورزی خود در آنها ماهی
هم پرورش میدهندکه بهدلیل گرانشــدن 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،
پیشبینی میکنیم يك میلیون و 700هزار تن شلتوک
برنج در استان تولید شــود ،می گوید :هماکنون سدهای
گیالن 750میلیون مترمکعب آب دارد و شــرایط بارش
هم در اردیبهشت و خرداد خوب پیشبینی شده است .به
همین دلیل بهنظر نمیرسد افزایش کشت برنج در استان
با مشکل آب مواجه شود.
برنج دومین محصول استراتژیک کشاورزی ایران است،
کاهش تولید آن میتواند برای مردم بسیار نگرانکننده
باشد و به همین دلیل حمایت از افزایش کاشت برنج در
اراضی اســتانی مانند گیالن میتواند خبری خوب برای
مردم باشد.

۱۱۰
روستا

تا پایان امسال مشــعل گاز در ۱۱۰روستای
مازندران روشن میشــود .به گزارش ایرنا،
قاســم مایلی رســتمی ،سرپرســت شرکت
گاز استان با بیان اینکه هماکنون عملیات
گازرسانی به ۳۵۶روستای ییالقی مازندران
در حــال انجــام اســت ،گفــت :لولهکشــی
گاز در ۱۳۰روســتا در دودانگه و چهاردانگه
ســاری و هــزار جریــب نــکا و بهشــهر،
۱۸۵روســتای صعبالعبــور در کجــور و پــل
نوشهر4۰ ،روســتا در ســوادکوه و اشکوران
رامسر در حال انجام است.

800000
تن

ساالنه۸۰۰هزار تن روغن خوراکی در استان
مرکزی تولید میشود .به گزارش مهر ،علی
صفری ،سرپرست سازمان جهادکشاورزی
استان مرکزی گفت :برای تولید این میزان
روغــن4 ،واحــد بــزرگ تولیــدی بــا ظرفیــت
تصفیــه ،پاالیــش و بســتهبندی روغــن
خوراکی در استان مرکزی فعال هستند .این
شرکتهابا استفاده از تمامظرفیتخطوط
تولیــد واحدهــای تصفیــه و بســتهبندی بــا
حداکثر توان در حال کار هستند.

ما
زندران

شود

قفل «باجگیران» باز می

سیدهزهرا عباسی
روزنامهنگار

«شــمخال» بهعنوان هفتمین دره زیبای جهان
میتوانست بهتنهایی رونق اقتصادی «باجگیران»
را با گردشگری تضمین کند ،اما این اتفاق نیفتاد
و نبض اقتصــادی منطقه با نــام آن گره خورد.
روایت است باجگیران بهعنوان قدیمیترین شهر
مرزی شمالشرق کشــور در دوران قاجار شکل
گرفت .زمانی که گمرکات ایران در مرز عشقآباد
ترکمنســتان به بلژیکیها 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»
میگفتند ،اقدام کرد تا کل منطقه به باجگیران
شهره شود.
حاال گرچه باجگیران ،کوچکترین 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
میگشــت 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 سال 1370از سوی
استانداری خراسان (پیش از تقسیم) آغاز و این
ساختمان در سال 1375افتتاح شد.
بازارچه باجگیران با بازارچه گودان در ترکمنستان
بهصورت مشــترک و قرینه با غرفهها و ســطح
دسترســی یکســان فعالیت میکرد و امکانات
مطلوب در این بازارچه آن را در زمره بازارچههای
فعال کشور قرار داده بود .باجگیران درواقع یکی از
قدیمیترین گمرکهای ایران محسوب میشود
که به روایت اهالی در دوران فعالیــت ،روزانه تا
3هزار نفر در آن مشغول بهکار میشدند و بیش
از  350تا  400گردشگر در آن به خرید کاالهای
صادراتی از قبیل فرش ،موکت ،پالستیک ،کفش،
پارچه و مصنوعات فلزی میپرداختند.
شاید همین رونق که در دوران اوج ،کوچ معکوس
را هم بــه همراه داشــت موجب شــد هیچگاه
ظرفیتهای 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 اسفند 1398به
بعد هم با شــیوع کرونا مرز باجگیران بهعنوان
نزدیکترین مــرز به مرکز ترکمنســتان یعنی
عشــقآباد روی تجــار و کامیــونداران ایرانی
بسته شد .در شــرایطی که پیش از این روزانه تا
300کامیون و تریلی از این مرز عبور میکرد ،در
سالهای پیش از شیوع کرونا این عدد به روزانه
زیر 10کامیون با ظرفیت 20تن رسیده بود و بعد
از کرونا هم این روند بهطور کلی متوقف شد.
مهاجرت از باجگیران

تغییر سرنوشت باجگیران و بیتوجهی مسئوالن
در همه سالهای گذشــته به ظرفیتهای دیگر
منطقه موجب شده اســت اهالی با چالشهای
زیادی در زمینه اشتغال و گذران زندگی مواجه
شوند؛ چالشهایی که بر محرومیتهای منطقه
اضافه شده و بسیاری از اهالی این منطقه مرزی
و صعبالعبور 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 کردهاند
به همشــهری میگوید :باجگیــران منطقهای
صعبالعبور و مرزی است که بهویژه روستاهای
آن در بنبست و محرومیت بهسرمیبرند.
رضا اسدی از جلسههای مکرر با مسئوالن استانی
درباره محرومیتهای باجگیــران خبر میدهد
که همه آنهــا تاکنون بینتیجه مانده اســت .او
توضیح میدهد :باجگیران تنها منطقه خراسان
رضوی اســت که هنوز گاز ندارد ،روستاهای آن
در بنبست قرار گرفتهاند 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 میدهد:
گمــرک باجگیــران ،زیباترین گمرک کشــور
محسوب میشود ،از نظر زیرساختی بسیار مجهز
و بهدلیل فاصله کم با عشقآباد از نظر هزینه بسیار
بهصرفه است ،اما کشور ترکمنستان بعد از کرونا
این مرز را بست و بهنظر میرسد بهدلیل داشتن
گمرکهای دیگر با این کشور ،مسئوالن ما تالش
چندانی برای بازگشایی آن نکردهاند.
اسدی با گالیه از مسئوالن کشــوری در اینباره
توضیح میدهد :بازارچه مرزی باجگیران حدود
38غرفه داشــت که با احتساب 3نفر در هر غرفه
بهصورت مستقیم برای حدود 100نفر و بهصورت
غیرمســتقیم برای روزانه حدود 3هزار نفر جوان
بومی منطقه اشــتغال ایجاد کرده بود که بعد از
تعطیلی گمرک همه این افراد بیکار شدند.
بهگفتــه او ،باجگیران واحد تولیــدی و صنعتی

خاصی ندارد و اقتصاد آن بعــد از مرز با دامداری
و کشاورزی میگذرد که آن هم با افزایش قیمت
نهادههای دامی و کاهــش قیمت دام زنده صرفه
اقتصادی ندارد.
حاشیهنشینی روستاییان در مشهد

رئیس شــورای بخش باجگیران در شرایطی از
مهاجرت بیش از 300خانــوار صحبت میکند
که پیش از کرونا و در زمان رونق بازارچه مرزی،
این منطقه شــاهد مهاجرت معکوس از شهرها و
روستاهای اطراف بود؛ نکتهای که دهیار روستای
بردر در نقطه صفر مــرزی از آن یاد میکند و به
همشهری میگوید :در زمان فعالیت بازارچه کوچ
معکوس رخ داده بود ،اما از 2ســال پیش تاکنون
شرایط خیلی سخت شده است و میتوان گفت
 20تا 30درصد اهالی روســتاها بهویژه در نقطه
صفر مرزی کوچ کردهاند .این افراد اغلب بهدلیل
نداشتن سرمایه در حاشی ه شهر مشهد ساکن شد ه
و بهدنبال مشاغل کاذب رفتهاند.
پورســعادت شــغل بیش از 90درصد اهالی را
هماکنون دامداری میداند ،امــا تأکید میکند
با توجه به افزایــش قیمت نهادههای 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 میکنند که موجب شده جوانانشان تمایلی
به ماندن در زادگاه خود نداشته باشند.
شهرک دام ،راه جدید اشتغالزایی

مسئوالن و اهالی باجگیران معتقدند این منطقه
ظرفیتهای بسیار زیادی دارد که هیچگاه مورد

امیدواری به راهاندازی بازارچه در سالجاری
مکث

مدیر بازارچههای مرزی خراســانرضوی با
بیان اینکه تعطیلــی بازارچه باجگیران جزو
رویکردهای کلی ترکمنستان در دوران پاندمی
کروناست به همشهری میگوید :ترکمنستان
در 2سال گذشته بهطور کلی از پذیرش اتباع
خارجی حتی اتباع خودش در خارج از کشور
هم خودداری میکند و قرنطینه سختگیرانهای
درنظر گرفته است .همین االن ماشینها به مرز
میروند ،راننده ما پیاده میشود و راننده ترکمن ماشین را برای تخلیه میبرد.
مشکالت پیش از کرونا
رضا حقیقی البته تأکید میکند تجارت با ترکمنستان پیش از کرونا هم مشکالت زیادی داشت .او در
اینباره توضیح میدهد :بازارچه مرزی باجگیران بیشتر یک بازارچه صادراتمحور 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،
پیگیریهای الزم را در اینباره 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 بازارچههای مرزی خراسانرضوی با بیان اینکه این موضوع کماکان به قوت خود باقی است و
همچنان از سوی سفارت ایران در عشقآباد پیگیری میشود ،میگوید :بهمحض اینکه ترکمنستان
محدودیتهای خود را درباره کرونا کاهش دهد ،برای بازگشایی بازارچه و توسعه تجارت با این کشور
اقدام میکنیم.
رایزنی برای ایجاد بازارچه در سرخس
حقیقی با اشاره به شانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی 2کشور میگوید:
در این اجالس پیشنهاد راهاندازی 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 شکلگیری
بازارچه ســرخس بیایند که این مورد هم فعال بهدلیل محدودیتهای کرونایی محقق نشده است،
اما پیگیر آن هستیم .او سهم خراسان رضوی از تجارت با ترکمنستان را بیش از 50درصد میداند و
میافزاید :از این میزان حدود 30درصد مربوط به تجارت مرزی و بازارچه مرزی بود که نقش عمدهای
در اشتغال ســاکنان مرز و رونق صنایع کوچک خراسانرضوی داشــت .مدیر بازارچههای مرزی
خراسانرضوی اظهار امیدواری میکند با توجه به سفر رئیسجمهوری به ترکمنستان و تأکید او بر
اجرای مفاد سند اجالس امسال شاهد رفع موانع فعالیت مرز و بازارچه باشیم .حقیقی همچنین تأکید
میکند در 2سال گذشته اقداماتی برای حفظ و نگهداری تاسیسات و اماکن گمرک و بازارچه صورت
گرفته است و بعد از بازگشایی مرز ،طرحهای توسعهای مثل توسعه غرفهها در دستور کار قرار میگیرد.

مرکزی

خ
راسان
رضوی

مسئوالن خراسان رضوی امیدوارند با رایزنیهای صورت گرفته گمرک و بازارچه مرزی« باجگیران» در مرز ترکمنستان فعالیت خود
را بعد از 2سال تعطیلی از سرگیرد
گزارش

معاون بهبــود تولیدات گیاهی جهادکشــاورزی گیالن
هم درباره افزایش تولید برنج و کاشت دوباره زمینهای
رهاشده گیالن به همشهری میگوید :بازگشت زمینهای
رهاشده به چرخه کاشت برنج یکی از موضوعاتی است که
ما هر سال در گیالن پیگیری میکنیم.
امسال بهدلیل گرانشدن قیمت برنج این موضوع اهمیت
بیشــتری یافته اســت و کشــاورزان هم از آن استقبال
کردهاند .وقتی یک قطعه زمیــن يك هکتاری 2تن برنج
میدهد و برنج محصولی استراتژیک است چرا نباید از آن
برای تولید استفاده کرد؟
علی موسوی با بیان اینکه صیانت از زمینهای کشاورزی
برای گیالن هم بسیار اهمیت دارد ،ادامه میدهد :به چند
دلیل ممکن است زمینی به شکل رهاشده وجود داشته
باشــد .بعضی زمینها نکاشت اســت و در آن محصولی
پرورش پیدا نمیکند ،بعضی زمینها هم ممکن اســت
برای تغییر کاربری فروخته شده باشد .امسال با افزایش
کاشت برنج زمینهای گروه اول دوباره به چرخه کاشت
برنج بازگشتهاند.
وی با بیان اینکه بدون کاشــت گذاشتن شــالیزارها از
ســوی جهادکشــاورزی پیگیری میشــود ،میگوید:
همه زمینهای شــالیکاری اســتان حتــی زمینهایی
که در بافتهــای شــهری قــرار دارند باید مشــغول
کشت و کار باشند.
البته کشاورزان گیالنی به زمینهای خود عالقه بسیاری
دارنــد ،اما درصورت رهاشــدن طوالنی مــدت زمین با
متخلفان برخورد قانونی میشود.

650000
تن

امســال در گلســتان ۶۵۰هــزار تــن گندم
خریــداری میشــود .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
ذخیرهسازیباحجمیکمیلیونو۱۰۰هزار
تن شناسایی شده است.

گلستان

تأمین آب برنج رشت از سد سفیدرود

افزایش تولید برنج بهعنوان محصولی آب بر همیشه نگرانی
از کمبود آب را بهوجود میآورد .مدیر جهادکشــاورزی
رشــت با بیان اینکه تاکنون خزانهگیری در ۹۹درصد از
شالیزارهای این شهرســتان انجام شده است ،میگوید:
مشکلی برای تامین آب نشاي برنج وجود ندارد .آب مورد
نیاز ۹۲درصد از شالیزارهای رشت از سد سفیدرود تامین
می شود و بهدلیل کاهش ذخیره آب سد سفیدرود تالش
می کنیم از آبهای موجود برای شخم اول و نشاي برنج
استفاده کنیم.
بهینه

اســدیپرور میافزایــد :در مجموع بــرای تولید
برنج اقدامــات مختلفی انجام دادیــم و این امور موجب
اقتصادیترشدن تولید برنج برای برنجکاران شده است.
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توجه قرار نگرفتــه؛ درحالیکه هر یــک از این
ظرفیتها بهتنهایی میتوانســت به توسعه شهر
و روستاهای اطراف و جلوگیری از مهاجرت اهالی
بینجامد .این ادعا را یک جستوجوی ساده درباره
باجگیران تأیید میکند .منطقه حفاظتشــده
دربــادام ،منطقه حفاظتشــده قرچغه ،منطقه
شکار ممنوع باجگیران ،سردابه روستای رهورد،
بقعه شاهزاده سلطان محمود ،دهستان دولتخانه و
دشت شقایق فقط بخشی از جاذبههای گردشگری
اســت که هر یک بهتنهایی میتوانســت رونق
اقتصادی را برای باجگیران رقم بزند .آب و هوای
خوب و مراتع غنی هم ظرفیت دیگری است که
میتوانست دامداری را در باجگیران رونق دهد.
هرچند فرماندار قوچان در گفتوگو با همشهری
توضیح میدهد با توجه به تعطیلی بازار و مشخص
نبودن زمان بازگشایی ،این ظرفیتها مورد توجه
قرار گرفته است.
عباســعلی صفائی با تأکید بر اینکــه باجگیران
ظرفیتهای بسیاری دارد که بهرهبرداری نشده
است ،میافزاید :بعد از تعطیلی بازارچه از سوی
ترکمنستان مردم دچار مشکل شدند و به همین
دلیــل طرحهای اشــتغالزایی در دســتور کار
قرار گفت.
او یکی از طرحهای اشــتغالزایی در باجگیران
را راهاندازی شــهرک دام میداند و میگوید :در
این طرح زمین و عرصه مرتعی از سوی متقاضی
و هزینههای ایجــاد واحد دامپروری از ســوی
جهادکشاورزی تامین میشــود؛ 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 میدهد:
دهکدههای گردشــگری در منطقه فعال شــده
است ،اما برنامهریزیهایی برای رونق گردشگری
هم صورت میگیرد تا این بخــش یکی از منابع
درآمدی اهالی باشد.
صفائی با اشاره به ظرفیت باالی مرز تأکید میکند
که پیگیریها برای بازگشــایی گمرک و بازارچه
مرزی باجگیران ادامه دارد.
فرماندار قوچان همچنین درباره خواســته مهم
اهالی یعنی گازرسانی هم توضیح میدهد :اعتبار
ویژه برای گازرســانی به باجگیران و روستاهای
اطراف ابالغ و پیمانکار هم تعیین شــده اســت.
امیدواریم تا یکماه و نیم دیگر عملیات گازرسانی
آغاز شــود کــه البته بهدلیــل مســافت زیاد و
صعبالعبور بودن نمیتوان بــازه زمانی دقیقی
برای پایان آن تعیین کرد.
بهگفته او ،فاز اول گازرسانی به باجگیران شامل
شرق باجگیران و 8روســتا با 125میلیارد تومان
اعتبار آغاز میشود و روستاهای باقیمانده هم در
فاز دوم گازرسانی خواهند شد.
کارشناسان معتقدند مبادله از بازارچههای مرزی
موجب افزایش صادرات ،امنیت مرزها و کاهش
روند مهاجرت از مرز به داخل کشور میشود.
هماکنون 3گمرک در مرزهای رسمی سرخس،
لطفآباد و باجگیران بین استان خراسانرضوی با
کشور ترکمنستان مستقر است و در مرز رسمی
دوغارون با افغانســتان نیز قدیمیترین گمرک
ایران فعالیت دارد .این اســتان 3بازارچه مصوب
مرزی در مر ز دوغارون ،خواف و باجگیران دارد که
از بین آنها فقط بازارچه مرزی دوغارون بهصورت
یکطرفه فعال است و اهالی مناطق مرزی استان
بهویژه در باجگیران همچنان چشمانتظار فعالیت
آنها هستند.

خبر

یزد

اولین رویداد ملی پساکرونایی
صنایعدستی در یزد
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی یزد
از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی
و همچنین سومین نمایشــگاه تخصصی زیلو ،زیور و
حصیر و دستبافتههای 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  ۲۶تا 30اردیبهشت در محل
دائمی نمایشــگاههای بینالمللی یزد برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه از ساعت  ۱۷تا  ۲۲میزبان
عالقهمندان به رشتههای مختلف صنایعدستی است،
گفت :این نمایشگاه نخستین رویداد ملی صنایعدستی
در کشــور پس از 2ســال محدودیتهای کرونایی و
ی رویدادها و نمایشــگاههایاین حوزه است که
تعطیل 
به میزبانی یزد برگزار خواهد شــد .در این نمایشــگاه
۱۴۰غرفه بــرای هنرمنــدان یــزد و ۱۱۰غرفه برای
هنرمندان دیگر استانها درنظر گرفته شده است .در
این نمایشگاه همچنین سیاه چادرهای عشایر سراسر
کشور برپا میشود و۱۰غرفه نیز به بخش جشنواره پخت
نان سنتی اختصاص دارد .برگزاری شبهای فرهنگی،
نواختن زنگ میراث فرهنگی در مدارس استان ،نشست
با موزهداران 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 برنام ه حفاظــت از باغ جهانی دولتآباد از
برنامههای جانبی این رویداد فرهنگی است.

عکس خبر

ا

ردبیل

طبیعت بهاری اضماره
روستای اضمارهعلیا در دل کوههای شهرستان گرمی
استان اردبیل قرار دارد .این روستا در بیشتر اوقات سال
هوای خنک دارد و زمستان برف و باران زیادی در آن میبارد
که سبب رویش انواع گیاهان دارویی در این منطقه
میشود .اضماره بهدلیل مرتفعبودن ،مکانی مناسب برای
پاراگالیدرسواران است و هرسال در فصل بهار و تابستان
شاهد پرواز میهمانان پاراگالیدرسوار در آسمان روستا
هستیم .منبع :ایسنا

16

سهشنبه  27اردیبهشت 1401
شماره 8498

تاالر شیشهای

میادین

قیمت جدید مرغ در میادین
ابالغ شد

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

ارقام به هزار واحد
1.585

1.582.5

قیمت جدید انواع گوشــت مرغ قطعه بندی و بستهبندی در
میادین میوه و تره بار اعالم شــد .در نرخنامه جدید ســازمان
میادین میوه و ترهبار که بهدنبــال اعالم نرخ جدید مرغ و دیگر
اقالم اساســی تغییر کرد ،قیمت اجزای بستهبندی شده مرغ
تقریبا 100درصد رشد داشته اســت .قیمت مرغ کامل نیز از
31هزارتومان به 47.500تومان افزایش یافته است.

1.580
1.577.5
1.575
1.572.5
1.570

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.

کیلوگرم /تومان

ران مرغ

مغز ران

سینه مرغ

ساق

41.700
83.600

48.970
90.200

53.900
99.700

45.670
99.700

اسفند
1400

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام
فروشحقوقی

25اردیبهشت
1401

ارقام به میلیارد تومان

1250

خرید حقوقی

1101

فروشحقیقی

6172

خرید حقیقی

47.300
91.700

ران و سینه

71.330
125.200
فیله

62.000
115.800

شنیتسل

40.250
74.100

سوپرمارکت

مشکالت بچهدارها
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 خانوادههای دارای
نوزاد را بهشدت 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.
قیمتها به تومان

کانفی،سایز4بسته34عددی

بیبیکینگ،سایز4بسته34عددی

180.000
112.500

مالفیکس،سایزیکبسته40عددی

81.000

مایبیبی-،سایز38،3عددی

190.000

مالفیکس،سایز44،2عددی

112.000

بارلی،سایز16،2عددی

50.000

هانیز،سایز3بسته42عددی

141.000

پمپرزپریما،پریمیومسایزیک70،عددی 420.000
مرسی ،سایز48،2عددی

127.000

کوکومی،سایز9،3عددی

30.000

هانیز ،سایزیک22،عددی

45.000

پمپرز،سایز25،4عددی

جانبهبه،سایز29،5عددی

مرسی،سایز30،5عددیبادستمالمرطوب

445.000
162.000

155.000

بازارها
تعیینمبلغپیشدریافتخریدخودرودربورسکاال

براساس نامه محمد نوروزپور ،مدیر بازرسی و امور اعضاي بورس
کاالی ایران به شرکتهای کارگزاری ،مقدار پیشدریافت خرید
خودرو در بورس تا اطالع ثانوی به میــزان ۱۰۰درصد تعیین
شد .در این نامه آمده است :زمان ثبت سفارش محصول مذکور
از روز بعد از تأیید عرضه تا ساعت  ۸:۳۰روز عرضه خواهد بود.
گروه بهمن روز چهارشــنبه۲۸ ،اردیبهشت 2خودروی کارای
تککابین به تعداد ۲۵۰دستگاه و 2کابین به تعداد ۶۰۰دستگاه
را در تاالر صنعتی بورس کاالی ایران عرضه میکند.

قیمتخریدتضمینیشیرخام۱۲هزارتومانتعیینشد

سیدجواد ساداتینژاد ،وزیر جهادکشــاورزی و رئیس شورای
قیمتگذاری محصوالت اساسی کشــاورزی در بخشنامهای
به وزراتخانههای 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 ۳.۲درصد چربی و ۳درصد
پروتئیــن ،در دامداری از دامداران خریداری میشــود؛ ضمنا
بهازای هر یکدرصد افزایش یا کاهش درصد چربی۱۵۰ ،تومان
به این مبلغ(۱۲هزار تومان) اضافه یا کسر میشود.

خرید و فروش ارز مسافرتی دولتی در بازار آزاد

برخی دالالن ارز مســافرتی را میخرند و سپس در بازار آزاد به
فروش میرسانند که از این راه میتوانند تا  ۶میلیون تومان سود
کنند .خبرگزاری مهر نوشــت :هماکنون ارز مسافرتی با نرخ
دولتی  ۲۵هزار و  ۵۰۰تا  ۲۶هزار تومان بســته به صرافیهای
مختلف عرضه میشود .ســقف این ارز به هر نفر  ۲هزار یورو یا
معادل دالری آن برای سفرهای هوایی است .دالر هماکنون در
صرافی ملی و سایر صرافیهایی که ارز مسافرتی به قیمت دولتی
میدهند ۲۵ ،هزار و  ۵۰۰تا  ۲۶هزار تومان و در بازار آزاد برای
دالر  ۳۰هزار تومان است.

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.

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت اعالم کرد

خودروهای ارزان در راه است؟

بال کبابی

تازهترین خبر نشان میدهد بخشی
از برنامه واردات خــودرو برخالف
خودرو
گمانهزنیهای انجام شده مربوط به
واردات خودروهای اقتصادی اســت؛ همگام با این
اتفاق قرار است طرح تولید خودروهای اقتصادی در
داخل نیــز از طریــق پلتفــرم داخلــی در داخل
شرکتهای خودروسازی آغاز شــود .این دو اقدام
اجرایی برای افزایش عرضه و همینطور پر کردن خأل
پراید بهعنوان یک خودروي اقتصادی است.
به گزارش همشــهری ،قیمــت خودرو از ســال
1397تاکنــون بهطورمداوم افزایش یافته اســت.
آمارها نشان میدهد مهمترین دلیل رشد قیمت در
طول این سالها کاهش شــدید تولید خودرو بوده
است .میزان تولید خودرو در 4سال اخیر تحتتأثیر
تحریمهای اقتصادی نصف شده است بهطور مثال
حجم تولیــد ایرانخودرو 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.
بررســیها نشــان میدهد درکنار کاهش شدید
تولید خودرو ،بخش دیگری از دالیل رشــد قیمت
خودرو به حذف پرایــد از چرخه تولید بازمیگردد.
طبق آمارهــا تاکنون 20میلیون خــودرو در ایران
شمارهگذاری شده اســت که 7میلیون دستگاه از
خودروهای شمارهگذاری شــده پراید هستند .این
آمار نشان میدهد بخش عمده تقاضای بازار مربوط
بهخودروهای ارزانقیمت یا اقتصادی است .بررسی
تولیدات خودروسازان نشان میدهد 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 قیمتگذاری خودرو تبدیل شده،

قیمت ســایر خودروها در تناســبی با قیمت پراید
بهعنوان قیمت پایه ،ارزشــگذاری میشــوند و در
نتیجه افزایش قیمت پراید به سرعت به قیمت سایر
خودروها نیز سرایت میکند .طبق آمارهای موجود
هماکنون بهطور میانگیــن 52درصد خانوادههای
ایرانی یعنــی 13میلیــون و 400هزارخانوار ،فاقد
خودرو هســتند .تعداد خانوارهای فاقد خودرو در
روستاها 68درصد و در شهرها 48درصد است .همه
اینها لزوم توجه به تولید ،عرضه و واردات خودروهای
اقتصادی و ارزانقیمت را بیشتر کرده است .در چنین
شرایطی وزارت صنعت درتالش است تا از یک طرف
با تولید خودروهای ارزانقیمــت روی پلتفرمهای
داخلــی کمبود عرضــه خودروهــای 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 خودروهای ارزان

عبداهلل توکلیالهیجانی ،سرپرســت دفتر صنایع
خودروی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گفتوگو
با همشهری درباره برنامههای وزارت صنعت برای
تامین خودروهای ارزانقیمت گفــت :برنامههای

عبدهللا توکلی الهیجانی ،سرپرســت
دفتــر صنایــع خــودروی وزارت صنعت

در گفتوگــو بــا همشــهری :بــا تغییــر

ریــل عرضــه آن دســته از خودروهــای
اقتصادی ،کــه بتوانــد جایگزیــن پراید
شود افزایش مییابد

مختلفی برای تغییر ریل بــازار و صنعت خودرو در
جریان است ،یکی از این موضوعات ،افزایش عرضه
خودروهای 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 شرکتهای مختلف
خودروساز تولید شــود تا این محصوالت جایگزین
پراید شــوند .این کار در حال انجام است و بهزودی
خبرهایی درباره تولید خــودروی اقتصادی و بومی
که قیمت آن متناسب با سطح درآمد اکثریت جامعه
است ،منتشر میشود.
او همچنین به واردات خودرو اشــاره کرد و گفت:
طرح واردات خودرو بهنحوی دیده شــده که عواید
آن متوجه گستره وسیعتری از جامعه شود و در این
طرح نیز مالحظات مربوط ب ه خودروهای اقتصادی
درنظر گرفته خواهد شد .او افزود :درگذشته واردات
خودرو عمدتا مبتنی بــر خودروهای لوکس بود که
منافعش فقط به قشــر خاصی از جامعه میرسید
اما رویکردهای فعلی تغییر کرده و در زمینه واردات
خودرو به این موضوع توجه خواهد شد.
توکلیالهیجانی در پاســخ به این پرسش که گفته
میشــود تعرفه واردات خــودرو تغییــر نخواهد
کرد و قیمــت خودروهای وارداتــی  700ميليون
تا1.5میلیارد تومان خواهد بود گفت :آییننامه طرح
واردات خودرو ،هنوز نهایی نشده در چنین شرایطی
اطالعاتی که در فضای رسانهای منتشر میشود اغلب
در حد گمانهزنی و قابل اتکا نیســت زیرا آییننامه
واردات خــودرو که در آن جزئیــات و نحوه واردات
مشخص میشود در حالت تدوین است.
او دربــاره زمان تدویــن آییننامه گفــت :تدوین
آییننامــه واردات خودرو احتماال بیــن 2هفته تا

یک ماه طول میکشــد .ما در بحــث اجرایی نیز با
بخشهای مختلف نشستهایی برگزار خواهیم کرد و
در نهایت آییننامه با درنظر گرفتن همه مسائل نهایی
خواهد شد اما آنچه مسلم اســت در این آییننامه
تالش خواهد شــد که عواید واردات خودرو گستره
وســیعتری از جامعه را در برگیرد و اینطور نیست
که محدود به گروه یا کالس خاصی از خودرو باشد.

رستورانها و فروشندگان فست فود با توجه به افزایش قیمت مواداولیه 20تا 40درصد بر قیمت غذاهای عرضه شده افزودهاند

عادت میکنیم

صاحب یکی از فســتفودیهای منطقه بلوار فردوس در غرب تهران
از تغییرات باالی صد درصدی هزینههــا و افزایش 30درصدی قیمت
غذاهای عرضه شده میگوید و معتقد است؛ نرخهای تعیین شده به هیچ
عنوان پاسخگوی هزینهها 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 بهدلیل افزایش قیمت نان باگت و مواد گوشتی،
همین میزان افزایش قیمت داشتهاند .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 ارزانترین آیتم عرضه شده سیب زمینی بدون پنیر با قیمت 35هزار
تومان است .صاحب این رستوران وضعیت فروش خود را بهرغم تغییرات
اعمال شده ،بهنسبت خوب عنوان میکند و معتقد است :بعد از تغییرات
قیمت مواداولیه ،با توجه به موجودی مواد خریداری شده با نرخ قدیم،
قیمتها را 30درصد باال بردهایم و اگر هزینهها افزایش یابد ناچاریم برای
تامین حقوق پرسنل باز هم افزایش قیمت داشته باشیم اما معتقدم مردم
بهزودی به قیمتهای جدید عادت میکنند.
کاهش سود برای حفظ مشتری

در رستورانهایی که غذاهای ســنتی ایرانی و اروپایی را بر پایه گوشت

تراز صعود و نزول در بازار سهام
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صعود
نزول
بدون تغییر

عرضه میکنند ،قیمتها بسیار باالتر از فست فودیهاست .در یکی از این
رستورانها 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 میشود.
با این حال گردانندگان این نوع رستورانها تأکید دارند نرخهای درج
شده در منو ،کف قیمتی است که میتوان با توجه به هزین ه تهیه مواداولیه
برای غذاها تعیین کرد و بعد از افزایش قیمتهای اخیر نیز با کم کردن
از سود تالش شده مشتریهای رستوران حفظ شــوند .در منوی این
رستوران تنها غذای بدون تغییر قیمت ،بشقاب سبزیجات است و حتی
ساالدهای عرضه شده هم بهدلیل کاربرد نان ،مرغ و تخم مرغ در تهیه
آنها یا سسشان ،افزایش قیمتی دستکم 15هزار تومانی داشتهاند .اغلب
صاحبان رستورانها ،حفظ توان رقابت را دلیل کم کردن از سود عنوان
میکند و معتقدند با توجه به فراوانی رستوران و مراکز رقیب در منطقه،
اگر از کیفیت غذاهای عرضه شده کم شود و یا قیمتها بیش از این باال
ی امکانپذیر نیست.
برود ،حفظ مشتر 
20تا 40درصد گران کردیم

خبرنگار همشهری مینویسد :در رســتورانی که تنها غذاهای سنتی
ایرانی عرضه میشود ،تغییرات کلی قیمت در منو بین 20تا 40درصد
بوده است .قیمت پلو خورشهای 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
قیمتها را باال میبردیم اما با توجه به کشش منطقه تغییرات بیش از
این ،رستوران را از مشتری خالی میکرد .در منوی جدید این رستوران
پلو خورش قیمــه بادمجان 88هزارتومان ،پلو خورش قورمه ســبزی
80هزارتومان ،جوجه کباب 105هزار تومان و کباب سلطانی 183هزار
تومان قیمتگذاری شده است .ارزانترین غذای این رستوران کشک
بادمجان است که 40هزار تومان قیمت خورده است.

ارقام به درصد
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در مبادالت دیروز بازارسرمایه ،قیمت سهام
400شرکت رشد و 187شرکت کاهش یافت .قیمت
سهام 22شرکت هم تغییر نکرد.
ارزش بازار سهام

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 میکند .بهعنوان مثال زمانی که سرانه
درآمد افراد جامعه افزایش و قدرت خرید مردم رشد
میکند تقاضا هم رشد میکند.
او ادامه داد :در شرایط فعلی 2موضوع تشدیدکننده
تقاضاست .در وهله نخست بحث خودروهای فرسوده
و جایگزینی آنها مطرح اســت و در وهله دوم بحث
ی خانوارهای دارای خودرو مطرح است.
همگنساز 
او افزود :اگرچه سرانه مالکیت خودرو در ایران مناسب
است اما همگن نیســت و عادالنه توزیع نشده است
یعنی برخــی خانوادهها بهطور مثــال چند خودرو
دارند اما برخی خانوادهها خودرویی ندارند یعنی اگر
در بازار ،محصول اقتصادی تولید شود بازار خودرو
میتواند رشد کند و حتی تا 2میلیون دستگاه در سال
نیز توزیع شود با این حال باید توجه کرد که حجم
تقاضا در کالسهای مختلف قیمت خودرو متفاوت
اســت و میزان تقاضا برای خودروهای کالس  Aبا
خودروهای کالس  Bو  Cکه قیمت بیشتری دارند
متفاوت است بنابر این نمیتوان یک رقم واحد و کلی
برای میزان تقاضای بازار اعالم کرد.

بازتاب تغییر قیمتها در منوی رستورانها

تغییرات قیمت مواد غذایی در روزهای اخیر به سرعت
تأثیر خود را روی منوی رستورانها ،فست فودیها و
گپ
کترینگها نشــان داده اســت .به گزارش همشهری،
رستورانها پس از 2سال فعالیت نصفه و نیمه ،چند ماهی است که به
شرایط عادی بازگشتهاند و با تمام ظرفیت خود از مشتریها پذیرایی
میکنند 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 رســتورانهای سنتی باال برد و قیمت
فست فودها هم بهدلیل مشــکالت تهیه روغن و نوسان قیمت مرغ و
فرآوردههای گوشتی افزایش یافت .بهگفته فعاالن این صنف ،استقبال
مردم از حضور در رستورانها بعد از رفع محدودیتهای کرونا هنوز به
میزان سابق نرسیده که یکی از دالیل آن شــرایط اقتصادی بخشی از
مشــتریها عنوان میشــود اما با این حال تعداد رســتورانهایی که
توانستهاند بهرغم محدودیتها و افزایش قیمتها ،مشتریان خود را حفظ
کنند هم کم نیستند .در خیابانها و مناطقی از شهر تهران که پاتوقهای
خوراکی شناخته میشوند ،هنوز هم غروب که میشود مشتریها برای
رزرو میز ،پشت در رستوران صف میکشند و روی سکوها و در ماشینها
منتظر میمانند .در روزهای اخیر منوی رستورانها ،فست فودها و مراکز
تهیه غذا از اعالم قیمت جدید مواد غذایی با شوک مواجه شد .نگاهی به
قیمتهای جدید این مراکز نشــان میدهد که دستکم 30درصد به
قیمت تمام اقالم عرضه شده ،افزوده شده است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

 26اردیبهشت  25اردیبهشت

 24اردیبهشت

 21اردیبهشت

7550
7500
7450
7400
7350
7300
7250
7200
7150

 20اردیبهشت

ارزش کل ســهام شــرکتهای 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،
هماکنون معادل 244میلیارد و 310میلیون دالر است.
ارزش معامالت بازار سرمایه
معامالت خرد

4

کل معامالت

ارقام به درصد
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در مبادالت دیروز 180هــزارو 643میلیارد تومــان اوراق
بهاداردربازار ســرمایه دادوســتد شــد کــه از ایــن میزان
7هــزارو 421میلیــارد تومــان بــه معامــات خــرد ســهام
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــات عمــده اختصــاص
یافت .این ارقام نشان میدهد که ارزش کل معامالت
خرد در دادوســتدهای 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.

خبر
سید محمدرضا مرتضوی
رئیس انجمن آردسازان
قیمت نان ســنتی تغییری نکرده اســت
و دولت بــا افزایــش قیمت نــان مخالف
اســت .نانواها برای کاهــش هزینههای
تولید خود باید میزان تولیــد را باال ببرند
اما چون میزان سهمیه مشخص است،
نمیتواننــد چنیــن کاری انجــام دهنــد
ضمــن اینکه دولــت نیــز تأکیــد دارد که
قیمت نــان افزایــش نیابــد اما بایــد دید
کــه بــرای کاهــش هزینههــای تولید چه
اقداماتی انجام خواهد شد.
مصطفی قلی خسروی
رئیس اتحادیه مشاوران امالک
همــه بنگا ههــای امالکــی موظــف بــه
تنظیــم قراردادهــا در محــدوده ســقف
تعییــن شــده هســتند ،انعقــاد قــرارداد
اجاره باالتر از سقف تعیین شده ممنوع
است ،اما  ۴۰درصد صاحبخانهها از این
مصوبه تمکیــن ندارند .قوانیــن مربوط
به مالکیت محترم است و وقتی مالکان
تصمیم میگیرند ملک خود را چند برابر
قیمتهای مصوبه اجــاره دهند ،نقش
واســطههای ملکی برای کاهش قیمت
بسیار ناچیز است.

اگر جرارد لیز نخورد

پیراهنسفیدتویصورتامباپه

با توقف سیتی ،امید لیورپول برای قهرمانی
لیگ برتر افزایش یافت .چشم امید لیورپول
برای قهرمانی لیگ برتر به اسطوره سابق است

با صحبتهای جدید ستاره فرانسوی
پاریسیها ،انتقال این مهاجم به
رئالمادرید بیش از پیش قطعی شد

19

19

آمدهام تا کارم دیده شود

وسلین ،سرمربی تیم ملی هندبال اطمینان
دارد بهزودی قرارداد 10ماههاش با فدراسیون
هندبال ایران برای چند سال تمدید خواهد شد

سوژه روز

خوششانسی
تیمخسته

20
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روز مانده تا
جام جهانی

روند نتایج یحیی گلمحمدی در
پرسپولیس با یک سراشیبی بسیار تند
از موفقیت به ناکامی رسیده .در انتهای
این سراشیبی چه اتفاقی در انتظار است؟

عكس|مجتبی صالح|

خطرسقوط به دره

پخش زنده روز

لیگ برتر انگلیس

لیورپول

ساوتهمپتون
23:15

برنامه بازی

جشن قهرمانی استقالل برخالف نساجی،
بدون حضور تماشاگران برگزار میشود
تردیدی نیســت که برگزاری جشن قهرمانی
با حضور تماشاگران شــیرینی دیگری دارد و
قابل مقایسه با باال بردن جام در ورزشگاه خالی
نیست .استقاللیها هم خیلی دوست داشتند
بعد از ایــن همه ســال دوری از موفقیت ،حاال
که قهرمانی لیگ برتر شــدهاند جشن مفصلی
با حضور هواداران خود برگزار کنند ،اما سازمان
لیگ اعالم کرد تمامی بازیها تا پایان فصل بدون
حضور تماشاگران برگزار خواهد شد .طبیعتا این
موضوع شامل بازی پنجشنبهشب استقالل و
آلومینیوم اراک هم میشود و جشن قهرمانی
آبیها 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.
خوششــانس بزرگ این  3ســال اما نساجی
مازندران بــود؛ تیمی که با قهرمانــی در جام
حذفی ،نخســتین افتخار بزرگ شهر خسته را
به دست آورد و آنقدر خوشاقبال بود که جشن
قهرمانی همین جام ،در ورزشــگاه آزادی و با
حضور پرشــور هواداران برگزار شد .در  3سال
گذشته و بعد از شــیوع ویروس کرونا ،این تنها
جشن «تماشاگر دار» فوتبال ایران بوده و سایر
تیمها در ورزشگاه خالی جام را باالی سر بردهاند.
قبل از کرونا هم آخرین جشن قهرمانی در حضور
هواداران ،به فتح جام حذفی توسط پرسپولیس
در فصل هجدهم مربوط میشــود؛ جایی که
برانکو ایوانکوویچ در آخریــن تجربهاش روی
نیمکت پرسپولیس ،با پیروزی بر داماش گیالن
این تیم را در ورزشگاه غدیر اهواز قهرمان جام
حذفی کرد و رفت.

لیگ برتر ایران  -هفته 28
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19:00
پرسپولیس
19:30
شهرخودرو

تراکتور

چهره روز

سپاهان

بازنده دونبش

پیکان

20:00

فوالد

هوادار

20:00

نساجی

گل گهر
20:00
نفت م.س
صنعت نفت
21:00

مس

21:15
آلومینیوم

یحیی
نه

دستیارها عوض شوند

با وجود نتايج اخير پرسپوليس ،مديران باشگاه قصد اخراج يحيی را ندارند
اما از او خواستهاند کادر دستيارانش را تقويت کند

استقالل

فجر

21:30
ذوب آهن

برنامه بازی

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

چهارشنبه  4خرداد 1401

فاینورد

23:30

آاس رم

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال

شنبه  7خرداد 1401

لیورپول
23:30
رئال مادرید

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 بعضیها،
ناکامی مورد نظر دونبش و موکد بوده اســت.
از آن جمله باید به رامین رضاییان اشــاره کرد؛
مدافع راست سرشناسی که بین2نیمفصل ضمن
فسخ قراردادش با الدوحیل قطر به پرسپولیس
پیوست تا شریک شادیهای 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 بهعنوان یکی از
عناصر دیرپا و کلیدی سرخپوشــان جاافتاده،
اما حقیقت آن اســت که رضاییــان حتی یک
عکس هم با انبــوه جامهای دروشــده 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
شایستگیهایش 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 مدتها با اکراه بازیاش
داد و پس از نخســتین خطا ،دوباره عذرش را
خواست .مربی کروات حتی اجازه نداد رضاییان
در جشن قهرمانی سرخها حاضر شود .حاال هم
که بازگشت رضاییان با قطع نوار قهرمانیهای
سرخپوشان همراه شده است.
دیگر هدف رضاییان از بازگشت به پرسپولیس
اما تحتتأثیــر قراردادن دراگان اســکوچیچ و
آزمودن بختش برای بازگشت به تیم ملی در سال
جامجهانی بود .اینکه رامین در این مدت خوب
بازی کرده یا نه ،یک بحث دیگر است .خیلیها
عقیده دارند او در فاز هجومی بازیکن مؤثری بود
و سانترهای خطرناک و پاس گلهای خوبش هم
این مسئله را تأیید میکند ،اما مشکالت دفاعی
او پابرجا باقی مانده؛ همان نکتهای 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.
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عكس|علیرضا زینلی|

نكته بازی
حق دارند از تو ناراحت باشند

مهدی طارمی در جشــن قهرمانی
پورتو کمی منزوی بود و این مسئله
بهچشمرسانههایپرتغالیهمآمد.
از او سؤال شد و مهاجم ایرانی هم
جواب داد« :به من بیاحترامیهایی
شد ،گرچه من با کســی کار نداشتم».
اشاره مهدی به کسانی است که او را متهم به فریبكاری و تمارض
میکردند ،حال آنکــه در فوتبال پرتغال فنــاوری کمکداور
ویدئویی وجود دارد و تکتک پنالتیهای اعالمشده روی طارمی
به تأیید این سیستم رسید .در حقیقت منشأ اصلی این قبیل
یورشهای ناجوانمردانه که بعضا به نژادپرستی هم آمیخته شده،
چیز دیگری است .آنها از اثرگذاری طارمی روی موفقیت تیمش
ناراحت هستند .باالخره رقیب هستند و لجشان درآمده از اینکه
یک بازیکن ایرانی نقشی چنین پررنگ در ناکامی آنها ایفا کرده
است .همچنان بدرخش و ناراحتترشان کن!

لیگ برتر ایران

چرا یحیی جریمه نمیشود؟

یحیی گلمحمدی از زمان حضور روی
نیمکت پرسپولیس موفقیتهای
مهمی کسب کرده که خب به اندازه
آنها (و شاید هم بیشتر) از نظر مالی
و اعتباری تشویق شده است .همین
حاال میگویند رقم قرارداد یحیی بسیار
باالست و بعضا اعداد غیرقابل باوری در این مورد مطرح میشود.
ما کاری به این گمانهزنیها نداریم و منتظر انتشــار اطالعات
رسمی میمانیم .با این حال سؤالی که برای بسیاری از هواداران
فوتبال بهوجود آمده این است که چرا یحیی بهخاطر ناکامیهای
پرسپولیس جریمه نمیشود؟ کســر قرارداد مربیان و اعضای
کادرفنی در فوتبال ایران و جهان رایج است ،اما هرگز نشنیدیم
که گلمحمدی بهخاطر 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 نمیدهد؟

آماربازی

متريكا

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

7.04

عنوان بهترین بازیکن هفته بیستوهفتم
لیگ برتر بــه صالح حردانی رســید که
در بازی فوالد و اســتقالل درخشــش
خیرهکنندهای داشت .حردانی نیمفصل
اول لیگ جاری را در فوالد و نیمفصل دوم را در استقالل سپری کرد .او
شنبهشب در بازی تیمهای فعلی و سابق خودش با یک گل و یک پاس
گل باعث قهرمانی استقاللیها شد .صالح (سعادت) حردانی در پایان این
مسابقه از متریکا نمره 8.12گرفت و تنها بازیکن هفته شد که امتیازش
از مرز  8عبور میکند .بعد از او ،محمد نژادمهدی با نمره  7.81در رتبه
دوم قرار گرفت .نژادمهدی هم ستاره دومین بازی بزرگ هفته بود و گل
اول سپاهان را وارد دروازه پرسپولیسیها کرد.

8.12

11بازیکن تیم منتخــب این هفته ،بین
6تیم مختلف تقســیم شدند و برخالف
هفته گذشــته کــه ســیرجانیها تیم
منتخب را قرق کرده بودنــد این هفته
هیچ تیمی بیشتر از 2بازیکن در تیم منتخب نداشت .علیرضا حقیقی
با نمره  7.78بهترین دروازهبان هفته شــد و همراه با کریم اسالمی
( )7.38از نساجی به تیم منتخب هفته رسید .محمدجواد محمدی و
معین عباسیان نمایندههای 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 حسینزاده 2تیم
دیگری بودند که 2بازیکن در تیم منتخب داشــتند .آخرین بازیکن
باقیمانده هم فرشید باقری بود که بعد از مدتها برای گلگهر گل زد
و نمره  7.41گرفت.

7.78

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

یحیی نه ،دستیارها عوض شوند
با وجود نتایج اخیر پرسپولیس ،مدیران باشگاه قصد اخراج یحیی را ندارند
اما از او خواستهاند کادر دستیارانش را تقویت کند

خب جشن قهرمانی را هم بگیرید

ناکامی پرسپولیس در کسب قهرمانی
واکنشهای مختلفی بهدنبال آورده
اســت .برخی به تندی از یحیی
گلمحمــدی انتقــاد میکنندو
عدهای ترجیح میدهند از کادرفنی
پرسپولیس حمایت کنند؛ یکی از این
نفرات اسماعیل حاللی است .حاللی که همواره جزو حامیان
یحیی بوده است .او بعد از مسابقات این هفته گفت« :با این همه
مشکل و کمبود بازیکنی که داشتیم ،پرسپولیس همین حاال
هم قهرمان شده است ».اگر اینطوری است جشن قهرمانی هم
بگیرید و خیال خودتان را راحت کنید! فقط حواستان باشد که
تیم شما ستارههایی مثل جالل حسینی ،کامیابینیا ،سرلک،
عالیشاه ،ترابی ،امیری ،پهلوان ،عبدی ،رضاییان ،نعمتی و ...را
در اختیار داشت ،اما جمع مسابقات ملی ترکیب اصلی استقالل
دورقمی هم نمیشود.

جدول گلزنان

امیرحسین اعظمی | شکست برابر سپاهان و به خطر
افتادن نایبقهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر ،یحیی
گلمحمدی 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 گلمحمدی هرگز تصور نمیکرد اینگونه
در گوشه رینگ قرار بگیرد .حاال گمانهزنیهای زیادی
درخصوص سرمربی فصل بعد پرسپولیس مطرح است
و این در حالی است که گلمحمدی 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 میگوید:
«آقایحیی به ما گفت که بایــد در 3بازی آخر بهخاطر
شخصیت خودمان نتیجه بگیریم ولی نحوه صحبتهای
او طوری بود که انگار برای ادامه همکاری با پرسپولیس
مطمئن نیست».
موضع روشن درویش
گلمحمدی روز یکشنبه جلسهای با رضا درویش برگزار

کرد که طبق اعالم باشگاه پرسپولیس ،موضوع جلسه
ی پرداخت مطالبات و تمدید قــرارداد برخی
پیگیــر 
بازیکنان بود .گلمحمدی 2فصــل دیگر قرارداد دارد
و عم ً
ال برکناری او هزینه سنگینی برای باشگاه در پی
خواهد داشت و از طرفی مسئوالن باشگاه نیز معتقدند
در بین گزینههای داخلی ،گلمحمدی بهترین انتخاب
برای سرخپوشان است .با شــرایطی که اکنون وجود
دارد فع ً
ال گلمحمدی 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 مصاحبههای اخیرش موضع روشنی در مورد کادر
فنی داشته و گفته که باشــگاه قصد ادامه همکاری با
گلمحمدی را دارد اما ممکن است تا پایان لیگ ،برخی
اتفاقات شرایط متفاوتی را رقم بزند.
باشگاه خواهان تغییر دستیارها
از باشگاه پرسپولیس خبر میرسد که درویش خواهان
تغییر در ترکیب دستیاران گلمحمدی است .مشکل
پرســپولیس در خط دروازه و مصدومیتهای متعدد

بازیکنان پرســپولیس انتقادهای زیــادی را از مربی
دروازهبانها 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 گلمحمدی
بخواهد دستیارانش را برای فصل بعد تغییر بدهد .در
این شرایط باید دید گلمحمدی 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 گلمحمدی سختتر خواهد شد .نزدیکان
یحیی خبر میدهند 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 گلمحمدی چه تصمیمی برای
فصل بعد خواهد گرفت.

خطر سقوط به دره

روند نتایج یحیی گلمحمدی 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
بیستویکم ،فشــارهای زیادی روی یحیی
گلمحمدی وجود دارد و ســرمربی سرخها
بیســابقهترین انتقادها را تحمل میکند.
بسیاری از نقدها روی یحیی جنبه کیفی دارد
که شامل مواردی همچون خریدهای ضعیف،
عد مجوانگرایی و تخریب فرهنگ حاکم بر
تیم میشود ،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.
کامیابیها

اولین لیگ :گلمحمدی از هفته هفدهم
لیگ نوزدهم سرمربی پرســپولیس شد .او در
شرایطی هدایت این تیم را پذیرفت که سرخها
با مربیگری گابریل کالدرون با  3امتیاز اختالف
نسبت به سپاهان در صدر جدول قرار داشتند و
بخت نخست قهرمانی به شــمار میآمدند .در
ادامه هم عدمحضور ســپاهان در زمین و  3بر
صفر شدن آن مســابقه ،نقش بسیار مهمی در
افزایــش فاصله  2تیــم اول ایفا کرد و اســب
پرسپولیس برای قهرمانی زین شد.

دومین لیگ :صفــر تا صد ایــن قهرمانی مربوط
بهخود گلمحمدی 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 جانانهای با سپاهان داشت.
طالییپوشــان اصفهانی با کســب 65امتیاز از
30بازی تبدیل به نخستین تیم تاریخ لیگ برتر
شدند که با وجود ثبت میانگین بیش از  2امتیاز از
هر مسابقه ،قهرمان نشدند.
اولین سوپرجام :شاگردان یحیی گلمحمدی
در سال 1400بهعنوان قهرمان لیگ برتر در بازی
ســوپرجام به مصاف تراکتوری رفتند که قهرمان
جام حذفی شده بود .این مسابقه نهایتا با تک گل
عیسی آلکثیر به سود قرمزها به پایان رسید.
ناکامیها

ســومین لیگ :پرســپولیس امسال در
شرایطی که برای ســومین فصل پیاپی یحیی
گلمحمدی را روی نیمکت خود میدید موفق
به تکرار عنوان قهرمانی نشــد .نوار  5قهرمانی
پیاپی ســرخها در حالی پاره شد که استقالل
بهعنوان رقیب سنتی این تیم بعد از 9سال جام
را تصاحب کرد .همین مسئله هم فشارها را روی
گلمحمدی و کادرش افزایش داد .فعال فصل به

پایان نرســیده و جایگاه نهایی پرســپولیس
مشخص نیست ،اما آنها هماکنون با 54امتیاز از
27بازی میانگین  2امتیاز را بهدست آوردهاند.
اولین جام حذفی :یحیی گلمحمدی در حالی
پرسپولیس را از گابریل کالدرون تحویل گرفت که
مربی آرژانتینی سرخها را تا نیمهنهایی جام حذفی
باال برده بود .تیم گلمحمدی اما در همین مرحله در
ضربات پنالتی به استقالل باخت و اوت شد.
دومین جام حذفی :پرسپولیس این بار بعد
از پیروزی بر  2تیم دسته دومی مس نوین و شاهین
بندر عامــری ،در یکچهارم نهایی به اســتقالل
خورد .شــاگردان یحیی گلمحمدی باز هم در
ضربات پنالتی برابر رقیب ســنتی تن به شکست
دادند و از گردونه مسابقات کنار رفتند.
سومین جام حذفی :امســال هتتریک
ناکامیهای یحیی در جام حذفی تکمیل شــد.
پرســپولیس بعد از پیروزی برابر ویستا توربین و
ذوبآهن ،در مرحله یکچهارم نهایی در ورزشگاه
آزادی برابر آلومینیوم اراک تن به شکست داد و از
گردونه رقابتها کنار رفت.
اولین آسیا :این ناکامی ،عین کامیابی است و
اتفاقا بزرگترین موفقیت یحیی گلمحمدی روی
نیمکت سرخپوشان به شمار میآید .تیم او  2سال
پیش تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش رفت و آنجا

یحیی ،ناتوان در احیا

پرسپولیس امسال در برگرداندن نتیجه بازیها آمار ناامیدکنندهای داشت
یکی از عجیبترین آمارهایی که پرسپولیس و یحیی گلمحمدی
در این فصل به جــا گذاشــتند ناکامی آنهــا در کامبک زدن و
برگرداندن نتیجه بازی بود .سرخپوشــان امسال در هیچیک از
بازیهایی که گل اول را خورده بودند پیروز نشــدند و این برای
تیمی که خودش را مدعی قهرمانی میداند ابدا آمار قابلقبولی
نیســت .در 27بازی سپریشــده از این فصل ،پرسپولیس 7بار
با دریافت گل اول مســابقه از حریفش عقب افتــاد .حاصل این
7مسابقه برای قرمزها 3شکســت و 4مساوی بود .گلگهر ،مس
رفســنجان و هوادار در دور رفت و ذوبآهن در دور برگشــت از
پرسپولیس پیش افتادند اما در نهایت تیم یحیی بازی را به تساوی
کشاند .آلومینیوم ،نفت آبادان و سپاهان هم تیمهایی بودند که
گل اول را زدند و با نتایج مختلف پرســپولیس را بردند .در واقع
پرسپولیس در نیمفصل اول 4بار و در نیمفصل دوم 3بار گل اول
را خورد و همواره در کامبک زدن ناتوان نشــان داد .چنانکه در

جدول امتیازات هم این اتفاق به نوعی تکرار شد و تیم یحیی بعد
از اینکه چند امتیاز از رقیبش عقب افتاد دیگر هرگز نتوانست به
صدر جدول برسد.
پرســپولیس در این فصل کامبک هم نخورد و در 17مسابقهای
که گل اول را زد به 14برد و 3تساوی رســید .پدیده ،گلگهر 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.

بوندس لیگا آلمان

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

اللیگا اسپانیا

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

برابر اولسان هیوندای تن به شکست داد .مسابقات
این دوره بهصورت متمرکز برگزار میشد و البته
الهالل عربســتان بهخاطر شــیوع ویروس کرونا
خیلی زود از گردونه بازیها کنار گذاشته شد.
دومین آسیا :فصــل گذشته پرسپولیس در
مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا با
قبول شکست  3بر صفر برابر الهالل عربستان از این
بازیها حذف شد .این ،یکی از بدترین نمایشهای
تاریخ باشــگاه بــود و کادرفنــی بهخاطر چنین
شکستی بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت.
دومین سوپرجام :پرســپولیس امسال در
دومین ســوپرجامی که یحیــی گلمحمدی را
بهعنوان سرمربی روی نیمکت خود میدید ،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.

لیگ برتر انگلیس

22
سون (تاتنهام)
21
رونالدو(یونایتد)
18

محمد صالح(لیورپول)

نکته هشداردهنده

همانطــور کــه میبینیــد در کارنامــه یحیی
گلمحمــدی ،هــم نقطه قــوت داریــم و هم
نقطهضعف .با این حال ،نکته هشــداردهنده در
مورد عملکرد این مربی ،ســیر نزولی آن است .او
در لیگ نوزدهم (با کمک کالدرون)  4هفته زودتر
قهرمان شد ،در لیگ بیستم هفته آخر جام گرفت
و در لیگ بیستویکم اصال اول نشد .در جام حذفی
اول (باز هم به کمک کالدرون) در نیمهنهایی اوت
شــد و در  2جام حذفی بعدی در یکچهارم کنار
رفت .در آســیای اول هم فینالیســت شد ،اما در
آســیای دوم در همان مرحله یکچهارم نهایی از
دور مسابقات کنار رفت.

لیگ یک فرانسه

17
مسی (پاری سن ژرمن)
13
بوریگاد (رن )
12

امباپه (پاری سن ژرمن)

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

رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

استقالل

27

18

9

0

37

10

27

63

2

پرسپولیس

27

15

9

3

38

20

18

54

3

سپاهان

27

15

7

5

39

17

22

52

4

گل گهرسیرجان

27

10

12

5

30

26

4

42

5

فوالد

27

11

9

7

25

21

4

42

6

مس رفسنجان

27

11

8

8

36

26

10

41

7

پیکان

27

7

13

7

23

23

-

34

8

هوادار

27

8

10

9

17

18

-1

34

9

آلومینیوم اراک

27

7

13

7

18

21

-3

34

10

ذوب آهن

27

9

6

12

18

22

-4

33

11

صنعت نفت آبادان

27

8

8

11

21

26

-5

32

12
13

نساجی
تراکتور

27

5

14

8

22

30

-8

29

27

5

10

12

21

28

-7

25

14

نفت مسجد سلیمان

27

3

11

13

12

31

-19

20

15
16

تفاضل گل امتیاز

فجر سپاسی

27

2

11

14

9

25

-16

17

شهر خودرو

27

2

10

15

16

38

-22

16

19
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جهان

قفل نقلوانتقاالتی
در بارسا

بارسلونا محل بمبگذاری نقلوانتقاالت
تابستانی خواهد بود ،اما همچنان آهی در بساط
نیست

39
اینتر در این فصل ۳۹امتیاز
از بازیهای خارج از خانه
کسب کرده که برابر با
امتیازات کسبشده در
بازیهای خارج از خانه
فصل گذشته است .پس از
فصل ۴۹( 2006-07امتیاز)
و فصل ۲۰۱۹که ۴۳امتیاز
کسب کرد ،این فصل
بهترین میانگین امتیازگیری
در بازیهای خارج از خانه
برای این تیم بوده است
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اینتزاگی (بهعنوان
بازیکن) در سال 2000تنها
اسکودتوی خود را در آخرین
بازی التزیو در هفته آخر
کسب کرد .در آن سال التزیو
۲امتیاز از تیم اول (یووه)
عقب بود ولی توانست
اسکودتو را بهدست بیاورد.
یوونتوس در آن زمان تیم
اول در جدول در رده یازدهم
مقابل پروجا بازی داشت و
شکست خورد .حاال میالن
هم بازی آیندهاش را مقابل
ساسول وبرگزار میکند؛
تیمی که روی پله یازدهم
ایستاده است!

همهچیز بههفتهآخرکشید

Serie A

بررسی وضعیت قهرمانی و سقوط در سریآ در فاصله یک هفته مانده به پایان

در ســریآ با پیروزی هر دو تیم شهر میالن،
سرنوشت قهرمانی به هفته آخر کشید .میالن با
2گل آتاالنتا را برد و اینتر 3بر یک مقابل کالیاری
به برتری رســید تا اختالف 2امتیازی قرمز و
مشکیها بر آبی و مشــکیها 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
ســریآ قرار دارد .در هفته پایانی میالن یک
دیدار سخت دیگر در زمین ساسولو دارد و اینتر
در زمین خودش با سمپدوریا بازی میکند؛ تیمی
که بهسختی 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
بهعنوان ایجنت بازیکنــان فوتبال به فعالیت
بپردازد .او رایوال را از زمانی که در آژاکس بازی
میکرد و به این مدیر برنامه ایتالیایی معرفی شد،
میشناخت و در لحظههای آخر مرگ رایوال در
بیمارستان باالی سرش بود.
خبر تلخ دیگر برای فوتبالیها در ایتالیا این
اســت که جنوا ،قدیمیترین باشگاه فوتبال
( )1893در این کشور پس از 15سال دوباره به
سریب سقوط کرد .یکی از دو تیم سالرنیتانا
و کالیاری هم در کنار جنوا و ونتزیا به دســته

پایینتر خواهند رفت .جنوا 9بار سابقه قهرمانی
لیگ دارد که آخرین آنها سال 1924بود.
خبر تلخ سوم؛ لورنتزو اینســینیه گل دوم
ناپولی را در پیروزی  3بر صفر مقابل جنوا از روی
نقطه پنالتی به ثمر رساند که این آخرین گل او
در ورزشــگاه خانگی پارتنوپی بود که بهتازگی
به ورزشگاه دیهگو مارادونا تغییر نام داده است.
او 16سال در این باشگاه حضور داشت و البته از
سال 2010تا  2012به تیمهای دیگر قرض داده شد.
مایک مانیان که بهعنوان قهرمان فرانسه با
تیم لیل به سنسیرو آمده بود ،به 16کلینشیت
رسید و دستکش طالی سریآ را گرفت .روی
پاتریسیو از آاسرم و هندانوویچ از اینتر هرکدام
14کلینشیت داشتهاند و دیگر شانسی برای
دستکش طالیی ندارند.
میالن از سال 2014در خانه آتاالنتا را شکست
نداده بود و از سال 2010در خانه با داوری اورساتو
پیروز نشده بود.
الئوتارو مارتینس 2گل دیگر زد تا گلهایش
در این فصل را از عــدد 20عبور دهد (21گل).
الئوتارو به ششمین بازیکن تاریخ اینتر تبدیل
شد که قبل از 25سالگی ،بیشتر از 20گل در یک
فصل سریآ برای نراتزوری به ثمر میرساند؛
عملکردی که پیش از این نامهای بزرگی همچون
ساندرو ماتزوال ،جوزپه مهآتزا ،رونالدو نازاریو،

آنتونیو آنجلیلو و مائورو ایکاردی از خودشان
برجا گذاشــته بودند .او در 13بازی اخیرش
13گل زده.
در بازیهای 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 پیشرو در کشور امارات برگزار
میشود.
رم در حالی در دیدار مقابل ونتزیای قعرنشین
به تســاوی یک-یک رضایت داد که ۴۶بار به
سمت دروازه رقیب شوت زد و ۱۶شوت داخل
چارچوب داشت اما تنها یکبار موفق به گلزنی
شد .امیدگل شــاگردان مورینیو در این دیدار
روی عدد  2.76بود اما این آمار شگفتانگیز هم
برای پیروزی مقابل قعرنشین سریآ کافی نبود.
چینیها برای اینتر خوشیمن بودهاند .اینتر
بعد از خریدهشدن توسط خانواده ژانگ توانسته
در ۷سال اخیر ۵بار سهمیه لیگ قهرمانان را
کسب کند و فاتح تمامی جامهای داخلی ایتالیا
شود؛ نایب قهرمانی اســکودتو ( ،)۲۰۲۰نایب
قهرمانی لیگ اروپا ( ،)۲۰۲۰قهرمانی ســریآ
( ،)۲۰۲۱قهرمانی سوپرجام ( )۲۰۲۲و قهرمانی
کوپا ایتالیا (.)۲۰۲۲

34
تعداد حضور تماشاگران
در بازیهای این فصل
میالن در سنسیرو از مرز
یک میلیون نفر گذشت؛
یکمیلیونو58هزار
و 56نفر .با اینحال،
درآمد این فصل میالن
از ورزشگاه خانگی
34میلیون یورو بوده که
در مقایسه با رئالمادرید
و درآمد این باشگاه
از سانتیاگو برنابئو
(145میلیون) کمتر از
یکچهارم است
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پیولی مقابل مربیان برتر
این فصل نتایج خوبی
بهدست آورده؛ برد خانگی
و خارج از خانه مقابل
گاسپرینی (آتاالنتا) ،برد
خانگی و خارج از خانه
مقابل مورینیو (رم) ،برد
رفت و برگشت مقابل ساری
(التزیو)2 ،بار تساوی با
آلگری (یوونتوس) ،یک
برد و یک تساوی مقابل
اینتزاگی (اینتر) و پیروزی بر
اسپالتی (ناپولی)

بارسلونا فصل را در رتبه دومی اللیگا به پایان میبرد و به سوپرجام
راه مییابد .این هفته بارسا مقابل ختافه بدون گل مساوی کرد .این
هفتههای آخر آبیواناریها 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 میگیرند
حاضر به ترک باشــگاه نیستند .کســیه و کریستنسن و احتماال
آسپلیکوئتا در تابستان به ترکیب اضافه میشوند .آداما ترائوره به
ولوز برمیگردد .لوییس سوارس خودش را به باشگاه پیشنهاد داده
تا به این تیم برگردد .پدر مســی و خانوادهاش در بارسلون دیده
شدهاند و خورخه مسی گفته امیدوار است پسرش به بارسا برگردد.
تالش برای راضی کردن عثمان دمبله به ماندن ادامه دارد .فرنکی
دییونگ و تراشتگن معلوم نیست بمانند یا بروند .اتفاقات زیادی در
راه است و بارسا قلب نقلوانتقاالت فصل آینده خواهد بود.
خریدهای بارسلونا در  5سال 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 شدهاند .قرارداد با اسپانســرهای جدید و تغییر نام ورزشگاه،
باشگاه را از ورشکستگی نجات میدهد اما برای خریدهای جدید،
ژاوی باید بازیکن بفروشد .طبق قانون از هر فروشی باشگاه میتواند
یکچهارم آن را برای خرید بازیکن جدیــد صرف کند .به همین
دلیل مدیران از فروش دییونگ منصرف شدهاند .به فرض محال
اگر او به مبلغ 80میلیون یورو هم به یکی از دو تیم شهر منچستر
یا بایرنمونیخ به فروش برســد ،یکچهارم آن یعنی 20میلیون
برای خریــد بازیکنی با کیفیت حضور در ترکیب بارســلونا کافی
بهنظر نمیرسد.
هواداران از تراشــتگن و بیرقیب بودنش راضی نیســتند .نتو
احتماال به برزیــل یا تیمی دیگر در اروپا مــیرود و ایناکی پنیا از
گاالتاســرای بهعنوان دروازهبان دوم به تیم برمیگردد .باشــگاه
در تابســتان امکان فروش دروازهبان آلمانی را بررسی میکند و
اگر پیشنهاد خوبی برسد ،تراشتگن جدا خواهد شد .او در ابتدای
فصل بهدلیل عمل جراحی زانو به میدان نرفت و باشگاه از عملکرد
او ناراضی است .همه فکر میکنند دروازهبانی در این سطح و این
دستمزد باید در موقعیتها بهتر عمل کند .مشکل اینجاست که
دروازهبان مهمی در بازار نقلو انتقــاالت وجود ندارد و اگر وجود
داشته باشد ،قیمتش باالست.
بهنظر میرسد انتقال لواندوفســکی از آلیانس آرهنا به نوکمپ
به بنبست خورده است .اولیور کان ،حسن صالح حمیجیچ ،اولی
هوینس و دیگران در این یکی دو روزه با قاطعیت از ماندن مهاجم
لهســتانی حرف زدهاند .آنها میخواهنــد او را در یکفصل دیگر
باقیمانده از قراردادش نگه دارند تا در 35ســالگی مشتری خوبی
پیدا نکند و بایرنمونیخ 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 سفتتر از دو باشگاه دیگر است اما برای احتیاط
گزینههایی را برای جانشینی لوا در دست بررسی دارد.
نشریه اکیپ یکگزارش اختصاصی منتشر کرده و مدعی شده
که پاریسنژرمن بعد از حضور مســی در پاریس موفق به کسب
درآمد 700میلیون یورویی ،یعنی 40درصد نسبت به فصل قبل
شده و حاال تیم پاریســی با توجه به حضور مســی11 ،اسپانسر
جدید را در کنار خــودش دارد .بــا وجود صوری بودن بیشــتر
اسپانسرهای باشگاه پاریسی ،بهنظر میرسد بخش قابلتوجهی از
این اضافه درآمد واقعی باشد .همین ،عصبانیت هواداران بارسلونا
را برانگیخته .آنها معتقدند که اگر مسی میماند باشگاه میتوانست
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.
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پیراهن سفید توی صورت امباپه
انتقال ستاره فرانسوی به رئال مادرید بیش از پیش قطعی شد

همزمان با انتخــاب امباپه بهعنوان 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 هماکنون فرصت مناسبی برای اعالم آن نیست .در همین
حال دی مارتزیو ،خبرنگار معتبر نقلوانتقاالت فوتبال فاش
کرده که او با رئالمادرید به توافق نهایی رســیده و خبر آن
پس از فینال لیگ قهرمانان و پیش از اردوی تیم ملی فرانسه
برای لیگ ملتهای اروپا اعالم خواهد شــد تا تأثیری روی
عملکرد تیم نگذارد .او در مراسم جوایز بهترینها در پاسخ به
اینکه آیا قصد دارد رکورد گلزنی کاوانی را در پاریسنژرمن
بزند ،پاســخ داد« :همین که بین 3نفر برتر هســتم ،برایم
کافی اســت ».برداشــت رئالیها از ایــن اظهارنظر واضح
اســت؛ یعنی او پاریس را ترک میکند .خوشحالی رئالیها
وقتی مضاعف شــد که دیدند امباپه توسط هواداران
پیاسجی در این مراسم هو شــده! البته یکنفر
هــم یکپیراهن رئالمادرید به ســمتش
پرت کرد .رئال مبلغ 100میلیون یورو
بهعنــوان پاداش امضــای قرارداد
به این ســتاره میدهد و ســالی
25میلیون دســتمزد و 5سال
قرارداد .این ســومینبار پیاپی
بود که امباپه جایــزه بهترین
بازیکن لیگ فرانسه را دریافت
میکرد .کریم بنزما هم بهترین
بازیکن شاغل در خارج کشور شد.

در بازی با کادیس که یک-یک مساوی شد ،تونی کروس
17پاس بلند داد که هر 17پاس به مقصد رســید .این آمار
صددرصد پــاس بلند صحیــح از نوامبــر  2019در اللیگا
بیسابقه 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 بازیهایی که در این 3فصل از دســت داده؛
66بازی66 ،بازی از دســت داده بهدلیل مصدومیت و تنها
16تأثیرگذاری روی گل.
سرمربی فعلی کادیس سرمربی لونین در وایادولید بود و
در آن زمان فقط 2بار به او فرصت بازی داده بود .لونین از این
مربی انتقام گرفت؛ با 6مهار توپ و یک مهار پنالتی.
لونین از 12پنالتیای که به ســمتش زده شده6 ،پنالتی
را گرفته .او با ۲۳سال و ۹۳روز سن ،از سال 2008-09
جوانترین گلر رئالمادرید شد که پنالتی میگیرد.
رودریگو در غیاب بنزما و وینیسیوس بار
خط حمله را به دوش کشید و به ماریانو
پــاسگل داد .رودریگو در 10بازی
اخیر؛ 7گل3 ،پاسگل.
دیهگو ســیمئونه در تساوی
 1 -1مقابل سهویا به 400بازی
روی نیمکت اتلتیکــو مادرید
رســید؛ ۲۴۴برد۹۳ ،مساوی،
۸۲۵امتیاز و ۲عنــوان قهرمانی
اللیگا.

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 میماند پیروزی قرمزها در بازی امشــب مقابل
ساوتهمپتون که خیالش بابت سقوط نکردن آسوده
اســت و دیدار هفته آینده مقابل ولــوز و البته بازی
رودرروی منسیتی با استونویال در هفته پایانی .این
رویارویی از آن جهت دارای اهمیت است که سرمربی
استونویال 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 یکامتیاز کاهش مییابد و جرارد
کافی است با استونویال در هفته پایانی یک تساوی
از منسیتی بگیرد؛ آن هم در ورزشگاه اتحاد و زمین
منچسترسیتی .در بازی هفته آینده جک گریلیش که
پریشب موفق شد به وستهم گل بزند ،روبهروی تیم
سابقش قرار میگیرد.

بازی وســتهم مقابل منچسترســیتی،
آخرین حضور مــارک نوبل مقابل هواداران
این باشگاه بود .نوبل که وفادارترین بازیکن
کنونی 5لیگ معتبر اروپایی محسوب میشود ،در
پایان فصل وستهم را ترک خواهد کرد.
منچسترســیتی در فصــل 2021-22تنهــا
یکبازی خارج از خانه را باخته ،رکوردی که با فصل
2017-18برابری میکند.
برناردو ســیلوا به رکورد 250بــازی با پیراهن
منچسترسیتی رسید.
محمد صالح ،ویرجیل و فابینیــو قطعا به بازی
امشب لیورپول نمیرســند اما گفته میشود برای
فینال 2هفتــه آینده لیــگ قهرمانان در
دسترس خواهند بود.

گواردیوال از
ساوتهمپتون
خواسته در هفته
پایانی تیم لیورپول
را با نتیجه 4بر صفر
شکست دهد! پپ
گفته« :در برابر
این لیورپول شما
نمیتوانید  ۴بازی
قبل از پایان لیگ
قهرمان شوید .باید
تا لحظه آخر جنگید.
بزرگترین امتیازی
که االن داریم این
است که بازی آخر در
خانه انجام میشود
و دست باال را داریم.
یک پیغام هم برای
ساوتهمپتون دارم؛
لیورپول را 4بر صفر
شکست دهید!»
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ایرانآمدهام
به 
تاکارمدیدهشود

جهان

فینال با طعم جادوی لوکا
لوکا دانچیچ ،ستاره داالس در شب حذف ناباورانه
فینالیستهای فصل گذشته ،یکی از فراموشنشدنیترین
عملکردهای مرحله حذفی  NBAرا ثبت کرد
بسکتبال و بهخصوص هواداران فونیکس سانز ،هرگز عملکرد خیرهکننده
لوکا دانچیچ را فراموش نخواهند کرد؛ ستاره اسلوونیایی با ارائه یکی از
بهترین عملکردهایی که  NBAبهخود دیده است ،به پیروزی خیرهکننده
تیمش در خانه فونیکس کمک کرد تا تیــم داالس به فینال کنفرانس
ب برسد.
غر 
داالس به لطف عملکرد خیرهکننده دانچیــج ،در فونیکس به پیروزی
قاطع 123بر 90رســید و در پلیآف نیمهنهایی کنفرانس4 ،بر 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  NBAهمین تیــم فونیکس را برده بود در بــازی هفتم در خانه
بوســتون مقهور 3امتیازیهای موفقیتآمیز جیسون تیتوم و یارانش
شد و 109بر 81مغلوب شد و از راهیابی به فینال کنفرانس شرق باز ماند.
عامل تحقیر سانز در خانه ،لوکا دانچیچ بود که یکتنه تیمش را به پیروزی
رساند .دانچیچ در بازیهای 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 پوینتگارد اسلوونیایی استفاده
کرده بود .در بازیهای قبلی درگیریهای خارج از جریان بازی هم بین
دو ســتاره روی داده بود و همان موقع گفته میشد که دشمنی دونفره
جدیدی در  NBAشکل گرفته است .دانچیچ که از سوی هوادارانش لوکا
مجیک بهمعنای جادویی خوانده میشود ،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 درحالیکه 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 پلیآفها در تاریخ  NBAثبت شده است .دانچیچ که در همان نیمه
اول کلک سانز را کنده بود ،در نیمه دوم بهخود فشار نیاورد و بازی را با
آمار 35امتیاز10 ،ریباند و 4پاس به پایان رساند و در تمام کوارتر چهارم
استراحت کرد.دانچیچ و همتیمیهایش در حالی سانز را حذف کردند
که بسیاری از ابتدای فصل فونیکس را مدعی قهرمانی میدانستند .او
بعد از بازی گفته است« :همه فکر میکردند که سانز این بازی را میبرد
اما همه ما ایمان داشتیم برنده میشویم و به همینخاطر بازی را بردیم».
داالس در فینال کنفرانس باید با گلدن اســتیت وریرز و ستارههایش
استفن کری و کلی تامپسون بازی کند .در آن سو ،جدال جیسون تیتوم
با جیمی باتلر و بم آدبایور ســتارههای میامیهیت هم بسیار تماشایی
خواهد بود .فینال  NBAبین قهرمانان دو کنفرانس برگزار خواهد شد.

وسلین وویوویچ ،سرمربی تیم ملی هندبال اطمینان دارد بهزودی
قرارداد 10ماههاش 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 مونتهنگرو به ایران
آمده ،کشوری که مســاحتش 14کیلومترمربع
است و جمعیتش کمتر از یکمیلیون نفر ،شلوغی
تهران عجیب اســت« :هر روز 40دقیقه طول
میکشد 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 میآیند اما این اتفاق نباید برای بازیکنان بیفتد.
از آنها هم میخواهم که آنتایم باشند».وســلین
کارنامه درخشانی دارد که چهارمی المپیک سیدنی
با تیم ملی یوگســاوی و ســومی جهان با تیم ملی
اسلوونی مهمترین آنهاست .اما او چرا به ایران آمده است
و میخواهد با تیمی کار کند که بهترین دســتاوردش
سومی آسیاست و 2بار ســهمیه مسابقات قهرمانی جهان
را گرفته است؟ ایران یکبار سال2015به مسابقات قهرمانی
جهان رسید که در رده21قرار گرفت و حاال هم سهمیه مسابقات
قهرمانی جهان را برای سال2023بهدست آورده است .وسلین درباره
دلیل آمدنش به ایران گفت« :از وقتی با ایران قرارداد بستهام خیلی
میپرسند در هندبال همهچیز را بهدست آوردهای و حاال چرا ایران
را انتخاب کردهای .من تا حاال با ایران هیچ بردی بهدست نیاوردهام و
این بزرگترین انگیزه من برای انتخاب این تیم است .من همیشه در
انتخابهایم با 2گزینه روبهرو هستم؛ تیمی را انتخاب کنم که بردهای
زیادی داشته و شانس پیروزیاش 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 میشود».
کاری میکنم پیشرفت را ببینیدفدراسیونی که مربی سطح باال استخدام میکند،
توقع باالیی هم باید داشته باشد .فدراسیون از وسلین چه خواستهای دارد؟ برای
فدراسیون مدال گرفتن در بازیهای آسیایی 2020هانگژو اهمیت ویژهای داشت
اما با لغو این بازیها همه برنامهریزیها به هم ریخت .حاال مهمترین کار وسلین آماده

منهای فوتبال

سومی ایران در المپیک
ناشنوایان
کاروان ورزشی ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان سوم شد .ایران با 14
مدال طال 12 ،نقره و  14برنز بعد از اوکراین و آمریکا روی سکوی سوم قرار
گرفت .کشتیگیران سهم قابل توجهی در این مدالها داشتند .کشتی
فرنگی قهرمان و کشــتی آزاد نایبقهرمان این مسابقات شدند .فرنگي
كاران با 4مدال طال ،یک نقره و یک برنز برای نخستینبار بهعنوان 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 رستمآبادی
در65کیلوگرم ،فرود حجتی در70کیلوگرم و حسین نوری در74کیلوگرم
نیز صاحب مدال برنز شدند .در مجموع آزادکاران با کسب یک مدال طال،
3نقره3 ،برنز و کسب عنوان نایبقهرمانی المپیک بهکار خود پایان دادند.
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اگر ترافیک نبود

وسلین از زندگی در ایران هم گفت و باز هم از ترافیک حرف زد« :اگر ترافیک نبود،
زندگی در ایران ایدهآل بود .دفعه اولی که از ایران به مونتهنگرو 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 همینجوری ادامه پیدا کند ،به
جای بهتری برمیگردم؛ به ایران ».وسلین از قیمه بیشتر از هر غذای دیگری خوشش
آمده« :از قیمه خیلی خوشم آمد .برنج اصال دوست ندارم .شیرینیها و مرغ ایرانی هم
خیلی خوب است ولی از همه بهتر میوههای ایران است».

قراردادش گفت« :سؤال شــد که چرا قرارداد من کوتاهمدت
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 تواناییهای خودم دارم،
مطمئنم بهزودی در جلسهای مینشینیم و درباره تمدید قرارداد
صحبتمیکنیمودربارهاینکهچقدربرایرفتنبهالمپیکزمان

الزم داریم ».در مسابقات قهرمانی آسیا که سال پیش برگزار شد،
تیم بیش از اینکه مشکل فنی داشته باشد ،بهخاطر اعتماد به
نفس پایین نتیجه را در بازیهای حساس از دست داد .وسلین
اعتماد به نفس باالیی دارد ،او میتواند این احســاس را به تیم
منتقلکند؟«اعتمادبهنفسمنصددرصدنیستولی99درصد
هست و میتوانم آن را به بازیکنان منتقل کنم».

 -1پرتابه جنگی -گوشهای
در دســــتگاه مـــاهـور-
متوسلشدن
 -2افزایش آن در خون باعث
ناراحتی قلبی میشود -صالح
 -3جوی خون -روز وصل...
یاد باد -همسر مرد
 -4عارضهای گوارشی -رمانی
نوشته محمود دولتآبادی-
لـوس
 -5نوعی مار ســمی -صلح-
ناگزیر
 -6عطــر مایــه -ضامــن
سالمتی -پارسا
 -7فلزی برای گالوانیزهکردن
آهن -جس 
توجو -درگذشت
 -8بــدن -حقــه و نیرنگ-
فیلمی ساخته ابراهیم فروزش
با داســتان دو کودک که در
خانه تنها میمانند -کله
 -9مربوط به شهر -کامیاب-
ماده آرایشی ناخن
 -10لطافــت -فــراوردهای
لبنی -فرمانها
 -11بند چرمی -خشــک-
بیحرکتشدن
 -12گـــــودال عــمیق-
رواجدهنده -روشنکردن
 -13برهنه -شیرینی سوغات
ارومیه -صد مترمربع

 -14ماده خطرناک سیگار-
دقیق و نکتهسنج
 -15مــردد -خارپشــت
استرالیایی -جمله قرآنی
عمودی:

 -1دســتنخورده -فیلــم
کودکانه -بیمعنی و نامربوط
 -2کارگــردان و بازیگر فیلم
شــجاع دل -نوعی ماشین
چاپ خودکار
 -3کافی -در بیان علت بهکار
میرود -نقشــی زینتی در
تذهیب -رمزینه
 -4گــردآوری و تنظیــم-
شریک -پیرامون
 -5همســر مرغ -چهار پا-
نمایشنامهای از شکسپیر
 -6کتاب زرتشت -تنومند-
خواب خیالانگیز
 -7واحد اندازهگیری اختالف
پتانســیل الکتریکی -جاده
شنریزیشده -بالکن
 -8در نزدیکی -تیم فوتبال
مازندران
 -9تـــجزیه شیمیایـــی-
نویسنده -وسیعترین شبکه
ریلی آسیا را دارد
 -10ز ...بود مرد را راستی  -آش
سنتی یزد -از درجات نظامی

 -11تــاج پرندگان -فدراســیون
جهانی کشتی -پرتابه ورزشی
 -12گلخــن حمام -رهــا -بچه
کنجکاو و پرتحرک
 -13سیستم عاملی در کامپیوتر-
گیاه -رنگی برای قالی -آش
 -14پدیدآورنده -جنگجوی سنتی
ژاپن
 -15هرگوشــه زمیــن فوتبال-
تأخیر -داستانی نوشته شاتو بریان
فرانسوی
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قد خیلی مهم نیست

در چند سال اخیر میانگین قدی بازیکنان پایین آمده ،آیا این نگرانکننده است؟
سرمربی مونتهنگرویی نظر مثبتی به بازیکنان ایرانی دارد« :من خیلی در ایران
نبودهام و فقط چند بازی از لیگ را دیدهام .فعال یک گروه از بازیکنان در اردو بودند
و دقیق نمیتوانم 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 قویهیکل 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
نمیکند .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 میتوانیم دفاع مستحکمی داشته باشیم .من در
این 10ماه نمیتوانم فقط گالیه کنم که بازیکنان بلندقد ندارم .من واقعگرا هستم
و سعی میکنم با ظرفیتهای موجود راندمان کاریمان را باال ببرم».بعد از این
جلسه پاکدل به کمیته ملی المپیک رفت تا برای حضور تیم در بازیهای کشورهای
اسالمی رایزنی کند .حضور تیمهای مصر ،تونس و مقدونیه بهترین فرصت است
که وسلین از تیمش شناخت پیدا کند .اینکه چرا کمیته ملی المپیک ،هندبال را از
بین رشتههای اعزامی کنار گذاشته هنوز مشخص نیست.
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سخت

وسلین طوالنیتر است .بهخاطر شرایط مالی نمیتوانیم برای
مدت بیشتری قرارداد ببندیم .البته اگر بعد از این مدت طرفین به
توافق برسند ،قرارداد تمدید میشود ».وقتی از وسلین سؤال شد
که آیا هندبال ایران میتواند به المپیک برسد ،او با توجه بهمدت

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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قرارداد وسلین با فدراسیون ایران10ماهه است تا بعد از مسابقات
قهرمانی جهان .چرا نگاه فدراسیون به حضور مربیان خارجی
کوتاهمدت است؟ توضیح پاکدل قانعکننده نبود« :قراردادهای
مربیان خارجی که قبال به ایران آمدند ،پنجشش ماه بود و قرارداد
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ساده

مطمئنم قراردادم تمدید میشود

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 .رزومهام میگوید که
میتوانم کارهای مثبتی انجام بدهم .هدف اول حضور در بازيهای هانگژو بود که
متأسفانه فعال برگزار نمیشود و بعد از آن جدیترین هدف ما حضور در مسابقات
قهرمانی جهان است .تا این مسابقات زمان کافی داریم و من هم برنامههایی طراحی
میکنم که در این مسابقات نمایش خوبی داشته باشــیم و همه پیشرفت تیم را
احساس کنند ».قرار بود تیم ملی هندبال در بازیهای 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 بازیها اعزام میشود یا نه.
وسلین از این موضوع شاکی است چرا که برنامهریزیهایش به هم ریخته است.
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استیفای حقوق ارامنه
به استناد پیمان با پیامبر

دریاداری که آمریکا را
به زانو درآورد

در ششمین سالگرد شهادت سردارشهید
«محمد ناظری» مرد شماره یک خلیجفارس
22

(ص)

«جهاد تبیین»
در نمایشگاه

فروش كتاب در نمايشگاه
خواسته ناشران بود

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

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

23

24

گپ

کتابهــای «جهاد تبیین»،
«تفسیر سوره حمد»« ،روش
تحلیل سیاسی» و «تفسیر
سوره جمعه» از پرفروشهای
انتشــارات انقالب اسالمی
وابسته به دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آیتاهلل العظمی
خامنــهای (مدظلهالعالی)
در سیوســومین نمایشگاه
بینالمللی کتــاب تهران
هستند.
به گزارش همشهری «جهاد
تبیین» موضوعی اســت که
در بیانات حضــرت آیتاهلل
خامنهای بارهــا مورد تأکید
و اشــاره قرار گرفته و رهبر
انقالب اسالمی ابعاد مختلف
آن را توصیف کردهاند .ایشان
«جهاد تبیین» را یک فریضه
قطعی و فــوری میدانند و
در این عرصه ،هر کســی که
میتواند باید اقــدام کند و
سکوتدربرابرتحریفاتجایز
نیست .کتاب تفسیر سوره
حمد ،متن ویراسته جلسات
تفسیر این ســوره است که
توســط مقام معظم رهبری
طی سالهای  ۱۳۶۹و ۱۳۷۰
در حسینیه امام خمینی(ره)
با حضور دانشجویان برگزار
شدهاست.کتابروشتحلیل
سیاســی ،مجموعه بیانات
رهبری دربــاره مهارتها و
فنونتحلیلسیاسیاست.

سهشنبه27اردیبهشت 15 1401شوال  1443سالسیام شـماره8498

ممیزی
در تلویزیون
جواب نمیدهد
عکس :زینب حمزه لوئی

همشهری از عرضه کتابهای با موضوع دفاعمقدس در نمایشگاه کتاب تهران گزارش میدهد

آن8سال در غرفههای نمایشگاه
کتاب

فهیمه پناهآذر
روزنامهنگار

روزگاری نهچندان دور برگزاری جشنواره کتاب سال دفاعمقدس
و کنگره شــعر دفاعمقدس در ســطح ملی و همچنین استانی
به شــکل تخصصی توســط بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای
دفاعمقدس که بعدها عنوان سازمان بهخود گرفت ،باعث شده بود
حجم قابلتوجهی کتاب باکیفیت با موضوع جنگ و دفاعمقدس
به بازار کتاب عرضه شــود؛ کتابهایی از نویسندگان نامدار این
مرز و بوم از احمد دهقان گرفته تــا محمدرضا بایرامی و ...حتی
نویسندگان حرفهای در عرصه رمانهای دفاعمقدس که در رده
سنی کودک و نوجوان فعالیت میکردند .اما تعطیلی و نامنظم
شدن برگزاری این جشنوارهها از یکسو و از سوی دیگر تغییر در
مدیریت و نگاه مدیران برای برگزاری این جشــنوارهها و تشدید
سختگیریها باعث شد که نویسندگان این عرصه کاهش یابد.
بیشتر کتابها به سمت زندگینامهنویسی و خاطرهنویسی سوق
پیدا کرد و رماننویسان کمترین فعالیت را در این سالها داشتند.
البته فعالیت در این حوزه همچنان ادامه دارد و ناشران تخصصی
این حوزه به نشر و توزیع کتابها میپردازند اما بهزعم برخی از
کارشناسان،کمتر استقبالی از این کتابها با موضوعات مختلف
میشود.
آثار صوتی و تصویری دفاعمقدس

در نمایشــگاه بینالمللــی کتاب امســال هم ناشــرانی چون
دفاعمقدس و اســناد و تحقیقات دفاعمقدس 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 دفاعمقدس با ۲۱۶جلد کتاب و انتشــارات مرزوبوم
با ۴۵جلد کتاب در این نمایشــگاه حضور دارند .این آثار مربوط
به بهار ۱۴۰۱هســتند و بهتازگی وارد بازار نشر شدهاند ازجمله
کتابهای «پدافند هوایی ســپاه پاســداران»« ،اطلس جبهه
میانی»« ،شناسنامه لشکر  ۳۱عاشــورا»« ،اطلس نقش کرمان
در دوران دفاعمقدس»« ،شناسنامه لشکر  ۱۱امیرالمؤمنین»،
روزشمارهای  ۳۴و  48.1و «تاریخ شفاهی مرحوم زارعی» ،کتاب
«نبرد ماووت»« ،تاریخ تحلیلی دفاعمقدس» با ویراست جدید
و 5جلدی «سیری در جنگ» با ویراست جدید به عالقهمندان
عرضه میشوند.

بیش از هزار عنوان کتاب در نمایشگاه سیوسوم

انتشارات انقالب اسالمی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیتاهلل العظمی خامنهای(مدظلهالعالی) با بیش از ۱۲۰عنوان
کتاب از منشورات رهبر معظم انقالب اسالمی در سیوسومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حاضر شده است.
در این دوره از نمایشــگاه در بخش ناشــران حوزه دفاعمقدس
نشان میدهد که بالغ بر 1834عنوان کتاب بهطور مستقیم در
دستهبندی آثار دفاعمقدس قرار دارند .البته الزم به یادآوری است
که آثار دیگری هم در این بین هستند که دستهبندی اصلیشان
مربوط به حوزههای دیگر است اما دستهبندی فرعی آنها مربوط به
آثار دفاعمقدس است .انتشارات سورهمهر هم با 159اثر در حوزه
دفاعمقدس در نمایشگاه حضور دارد .از کتابهای جدید این ناشر
میتوان به «مقر گردویی» خاطرات شفاهی رزمنده علی کریمی،

«سرباز» در نمایشگاه کتاب تهران

مکث

بسته محصول فرهنگی «سرباز» منتشر شــد و در نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران در دســترس عموم عالقهمندان قرار
گرفت .این بسته شامل 2عنوان کتاب۲۲ ،قطعه تصویر و یک قطعه
پوستر است .اولین محصول این بسته ،کتاب «یاران سلیمانی»
است که بیانات رهبر معظم انقالب در جمع خانوادههای شهدای
مدافع حرم را دربرمیگیرد که برخی از این بیانات برای نخستینبار
منتشر شده است .کتاب مصور «قاف» ،دیگر محصول بسته سرباز،
شامل خاطرات حاجقاسم سلیمانی از جنگ 33روزه لبنان است که در قالب داستان تصویری منتشر شده است.
۲۱قطعه از عکسهای شهید حاجقاسم سلیمانی همراه با بیانات حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای در مورد شهید
سلیمانی به چاپ رسیده است که ۴قطعه از این تصاویر برای نخستینبار منتشر شده است.
همچنین عکس ویژهای که به دیدار خانواده حاجقاسم سلیمانی با رهبر معظم انقالب در سال ۱۳۹۳اختصاص دارد
همراه با متن سخنرانی معظمله در این جلسه ،برای نخستینبار منتشر شده است .پوستر «یا حسین فرماندهی از
آن توست» محصول دیگر بست ه سرباز است.

چالشهای دوران گذار

عضو سابق شورای پروانه نمایش میگوید :بسیاری از فیلمهای سینمای ایران محصوالتی مردود هستند
سینما

شهاب مهدوی
روزنامهنگار

انتقاد عضو سابق شورای پروانه نمایش از روند فعالیت
این شــورا ،ترکیب اعضا و در نهایت فیلمهایی که
موفق به دریافت پروانه شــدهاند ،یکی از نشانههای
آشکار چالشهای دوران گذار سینمای ایران است.
انبوهی فیلم تولید شده در دوران مدیریت سابق در
صف دریافت پروانه و اکران عمومی هستند .بهعلت
بحران ناشی از کرونا ،این صف طوالنیتر و فیلمها هم
پرتعدادتر از شرایط مشابه به هنگام تغییر دولتها
هستند .آنچه مشخص است تالش رئیس سازمان
سینمایی و همکارانش برای تعیین تکلیف فیلمهایی
اســت که در فاصله ســالهای  ۹۸تا  ۱۴۰۰تولید
شدهاند؛ فیلمهایی که پروانه ساختشان را در زمان
دولت دوازدهم گرفتهاند و حاال باید در دولت سیزدهم
اکران شوند .شورای پروانه نمایش با الزام کاستن از بار
این صف طوالنی ،فیلمها را بازبینی میکند و گاهی
مجوز اکران فیلمهایی را صادر میکند که شاید در
شرایطی دیگر ،خیلی موافق نمایششان نباشد .این

را میشــود از صداهای مخالفی که از برخی اعضای
شورای پروانه نمایش شنیده میشود مشاهده کرد.
از انتقاد سعید مستغاثی در سال گذشته تا مصاحبه
اخیر پرویز شیخطادی با خبرگزاری مهر ،یک صدای
واحد به گوش میرسد؛ « کاش میشد این فیلمها
را اکران نکرد!»
شــیخطادی که از حضور در شــورای صدور پروانه
نمایش کنارهگیری کــرده و بهگفتــه خودش در
هیچکدام از جلســات شــورا هم شــرکت نکرده،
میگوید :فیلمهای سینمای ایران با اغماض پروانه
نمایش گرفتهاند .نارضایتی از محصوالت سینمای
ایران که در یک دستهبندی کلی اغلب یا کمدیهای
تجاری هســتند یا درامهای تلخ اجتماعی ،موضوع
تازهای نیست .این خط تولید سینمای ایران در این
سالها بوده که معموال به ابتذال یا سیاهنمایی متهم
میشده است .سازمان سینمایی با وجود انتقادهایی
که به محصوالت ســینمای ایران وارد میداند ،باید
این دورانگذار را پشــت ســر بگذارد و اگر قرار بر
آرمانگرایی و سختگیری شــورای پروانه نمایش
باشد ،اکران عمومی دچار بحران میشود و فیلمهای
زیادی برای روی پرده رفتن باقی نمیماند.

البته موضوع از دید شیخطادی ،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 جشنوارهها
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 دقیقتر نمایندگانی متخصص
از سوی مردم باید در این شورا باشند؛ از روانشناس تا
مردمشناس .افرادی که برخاسته از بدنه مردم باشند
و هیچ مناســباتی با چرخه تولید و توزیع در سینما
هم نداشته باشند .این افراد باید بهصورت مستقیم
منافع مصرفکننده یا همان مخاطب را مدنظر قرار
دهند و بدون هیچ مالحظــهای همه مصلحتهای
او را درنظر بگیرند .این اعتقاد من اســت که شورای
پروانه نمایش بههیچعنوان 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 میتوانیم بر محصول خودمان
نظارت داشته باشــیم؟ این غلط اســت ».در واقع

«میهمانانامالرصاص» خاطرات خودنوشــت غواص لشکر،31
سیدجعفر حســینی ودیق« ،من میآیم» خاطرات سیدهزهرا
حمیدی همسر شــهید ،مریم طالبیامرایی ،خاطرات اسماعیل
نادری ،مهدی علیمرادی و ...اشــاره کرد .همچنین کتابهایی
ازجمله «بازیدار؛ جنگ به روایت یک شــهروند عراقی» و «مرد
سایهها» براساس زندگی سپهبد قاسم سلیمانی اشاره کرد.

نشر شاهد و کتابهای 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 74اثر در دسته موضوعی دفاعمقدس است.
«فرشتهها گریه نمیکنند» برداشــتی از زندگی شهیدان ترور،
ابوالفضل علیآبادیان« ،به پاکی شبنم» هاشم ثانی؛ «سکاندار
مادر» روایتی از زندگی یک شهید دانشآموز ،مهری رکابطالیی
ازجمله کتابهایی است كه در نمایشگاه عرضه میشوند.
فتحیها با 66اثر

انتشــارات روایتفتح در این دوره از نمایشگاه با 66اثر مرتبط با
حوزه دفاعمقدس حضور پیدا کرده است« .باران تشنه» خاطرات
آزاده جانباز احمد شیدا« ،سرباز شهر ممنوعه» مستندروایی از
خاطرات ستوان دوم و «حاجقاسم سالم» روایتی از شهیدقاسم
سلیمانی« ،دفترچه نیمسوخته» خاطرات سرباز شهید مرتضی
قربانزاده و «یادگاران شــهیدناصر کاظمی»
از عباس رمضانی ازجملــه کتابهای جدید
روایتفتح هستند.

پیشنهاد شیخطادی خروج سینماگران و نمایندگان
و وابستگان دولت از شــورای صدور پروانه نمایش
است .میشود حدس زد که با ترکیب غیرسینمایی،
غیردولتی شورای پروانه نمایش چه اتفاقی رخ خواهد
داد؛ با چنین اقدامی احتماال خیلی از فیلمها موفق
به دریافت مجوز اکران نخواهند شــد .این خروجی
دیدگاهی اســت که نگاهی آرمانگرایانه به سینما
دارد و مصلحت جامعه را ارجــح بر مصلحت اهالی
سینما میداند .ترکیب پیشنهادی این عضو سابق
شــورا ،چیزی نزدیک به اعضای هیأتمنصفه است
که بدون وابســتگی جناحی و درنظر گرفتن روابط
و سوابق به شکلی بیواســطه با فیلمها طرف شود؛
«ما باید از دســتهبندیهای جناحی در این حوزه
فرار کنیم .قرار نیست محصوالت فرهنگی ما در یک
دوره چهارساله و توسط یک جناح بهگونهای بررسی
شود و بعد از 4ســال که ما رفتیم ،یک جناح دیگر
بیاید و بهگونهای دیگر آثار را بررســی کند .موضوع
این اســت که «ســلیقه»« ،دانش» نیست .سلیقه
تولیدکنندگان و ذینفعان ،چه چپ باشــند و چه
راست ،نباید مالک باشد .اص ًال 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 میدهند و نگاه
به سابقه و پیشکسوتی فالن کارگردان و پیشکسوت

نمیکنند ،گرفتار رفاقت نمیشوند ». ...مسئله اصلی
این طیف از منتقدان ســینمای ایران این است که
فیلمها در مرحله تولید به درستی بررسی نمیشوند
و به قول شــیخطادی دانش محور نیســتند؛ «این
شورا قرار است درباره محصولی نظر بدهد که هیچ
پشتوانه علمیای ندارد .از آنجا که مشاورهای صورت
نمیگیرد ،وقتی محصول نهایی به شــورای پروانه
نمایش میرسد ،این شورا گرفتار میشود .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 ندادهایم و نمیخواهیم 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 مصرفکننده و حق و حقوق
آن کجاست؟» مشکالت ســینمای ایران محصول
مناسبات تولید و سیاســتگذاریهای دولتی است.
بدون تغییر مناســبات تولید نمیشود سیاستها
را یکشبه و با بخشــنامه عوض کرد و انتظار داشت
ســینما متحول شــود .موضوع کمی پیچیدهتر از
اینهاســت و فعال باید با همین فیلمهــای مردود از
نگاه عضو سابق شورای پروانه نمایش ،ساخت تا این
دورانگذار سپری شــود و نکته اینجاست که بعد از
آن هم الزاما این سینما به شکلی
که مخاطب میپسندد و مدیریت
میخواهد متحول نخواهد شد.

علیرضا افخمــی درباره
ممیزیها درتلویزیونگفت:
باید دید این مدیران جوان تا
چهاندازهتواناییایجادتغییر
در این ممیزیهــا را دارند؛
ممیزیهایی کــه بهنظرم
سختگیرانه است و روزبهروز
بدتر میشود .این کارگردان
به ایســنا گفت :روزبهروز
وضعیــت ممیــزی بدتر
میشود به جای اینکه بهتر
شود .مسائل جامعه را درنظر
نمیگیرند و مهمتر از آن این
است که ممیزیهای کنونی
تلویزیونبههیچوجهنتیجه
قبل را ندارد؛ بهدلیل اینکه
در دنیای امروز ،شبکههای
اجتماعی و ماهوارهها آنقدر
فراگیر هستند که ممیزی
در تلویزیون خیلی فایدهای
ندارد و یک گــروه خاص و
محدودیراشاملمیشودکه
به فضای مجازی و ماهوارهها
دسترسی ندارند یا خودشان
مراجعه نمیکنند .این گروه
هم خیلی محدود هستند
و تلویزیون نباید براساس
یک گروه خیلــی محدود
برنامهریزی و فعالیت کند.
باید تالش کند مخاطب خود
را افزایش دهد و الزمه این
افزایش مخاطب تغییرات
جدی و متناسب با شرایط
روزجامعهدرممیزیهاست.

نمایشگاه
«ماه دوم» در
نگارخانه الله

آیین گشایش نمایشگاه
«مــاه دوم» روز جمعــه
30اردیبهشتماه 1401از
ســاعت  ۱۶تا 19با حضور
هنرمندان و عالقهمندان
به نقاشــی در نگارخانه
اللــه برگزار میشــود.
در ایــن نمایشــگاه،
24نقاشی از 24هنرمند
از نســلهای مختلف به
نمایش درمیآید .تالش
برای فرارفتن از مرزهای
نقاشی ســنتی و دست
یافتن بــه تجربههایی نو
در طبعآزمایی روی بوم،
وجه مشــترک این آثار
اســت .این نمایشگاه تا
10خرداد از ساعت  ۹تا 18
و پنجشــنبهها از ساعت
 9تا  13بهجــز روزهای
تعطیل دایــر خواهد بود.
عالقهمنــدان میتوانند
بــرای بازدیــد از این
نمایشگاه به نگارخانه الله،
واقــع در خیابان فاطمی،
ضلع شمالی بوستان الله،
روبهرویپارکینگطبقاتی
اللهمراجعهکنند.

آرش نهاوندی
روزنامهنگار

خرمشهر
در آیینه ایرانشهر
گفتوگو با ناشر رمان چند جلدی
«ایرانشهر»

همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب از آثاری که
مورد توجه خوانندگان قرار گرفته ،جلدهای
چهارم و پنجم رمان تاریخی «ایرانشــهر»
در ژانر جنگی و بــا محوریت دفاعمقدس به
قلم محمدحسن شهســواری است .در این
رمان ،وقایع ماههای ابتدایــی جنگ با اتکا
به یافتهها و مستندات حقیقی روایت شده
است .شهسواری در این کتاب بهطور عمومی
به جنــگ و بهطور اختصاصی بــه ماههای
ابتدایی جنگ در خرمشهر و دفاع حماسی
و قهرمانانه مردم این شــهر در برابر حمالت
بیرحمانه نیروهای دشمن میپردازد .یکی
از ویژگیهای این رمان شــخصیتپردازی
خالقانه و غیرتکراری نویســنده اســت.
رمان چند جلدی«ایرانشــهر» را انتشارات
شهرستان ادب منتشر کرده که در نمایشگاه
کتاب سالجاری به پرفروشترین رمان این
انتشارات تبدیل شده اســت .بهرغم اینکه
نگارش این رمان هنوز تمام نشده ،اما جلدهای
اولیه انتشــار یافته «ایرانشهر» با استقبال
کمنظیری از ســوی مخاطبان مواجه شده
است .با محمدامین اکبری ،مدیر انتشارات
شهرســتان ادب گفتوگوی کوتاهی درباره
کتاب ایرانشهر انجام دادیم که در پی میآید.
تاکنون چند جلــد از این رمان
تاریخی – جنگی انتشار یافته است؟
 5جلد تاکنون 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 هماکنون مشغول نوشتن جلدهای دیگر
این کتاب است.
از داستان رمان ایرانشهر برایمان
بگویید.
داســتان رمان از 29شــهریور 1359آغاز و تا آبان
ماه 59ادامه دارد؛ در واقع در این رمان وقایع  2روز
قبل از شــروع جنگ تا زمان سقوط شهر خرمشهر
روایت میشود .این رمان با محوریت اتفاقاتی که در
خرمشهر در ماههای اول دفا ع مقدس رخ داده نوشته
شده است .نویســنده همچنین تالش کرده در این
رمان به همه گروهها ،قشرها و طبقاتی که در ماههای
اول دفا ع مقدس در خرمشــهر حضور داشــتهاند،
بپردازد و تا حد امکان زندگی و اقدامات حماســی
آنها را در ماههای اولیه دفاعمقدس پوشش دهد.
در این داســتان از شخصیتها و
اسامی واقعی استفاده شده یا شخصیتهای
رمان ایرانشــهر زاییده تصور نویســنده
هستند و مابازای بیرونی ندارند؟
از آنجایی که تعداد زیادی از شــخصیتهای رمان
ایرانشــهر نظیر شــهید جهانآرا ،در ماههای اول
دفاعمقــدس و در رونــد عملیــات بازپسگیری
خرمشهر از دشمن شهید شدند ،در این رمان اغلب
از شخصیتهایی با نامهای غیرواقعی استفاده شده؛
با این حال شخصیتهای این رمان مابازای بیرونی
دارند و نویسنده در شخصیتپردازی شخصیتهای
این داســتان به مســتندات و مکتوباتی که درباره
شخصیتهای واقعی این برهه از تاریخ ایران وجود
داشته ،توجه کرده است.
نویسنده «ایرانشهر» در نگارش
این رمان صرفا قصد داشته وقایع ماههای اولیه
رفاع مقدس را بهصورت داستانی روایت کند
یا برای شخصیتپردازی دقیقتر 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 «ایرانشهر» از تمام منابع مکتوب و
تصویری موجود از ماهها و سالهای اول دوران دفاع
مقدس استفاده کرده است.
این رمان تــا چه انــدازه مورد
اســتقبال مخاطبان قرار گرفته و آیا  5جلد
اولیه رمان ایرانشهر دوباره توسط انتشارات
شما تجدید چاپ خواهد شد؟
استقبال از این رمان بســیار زیاد بوده تا جایی که
امروز این رمان پرفروشترین رمان انتشاراتی ما در
نمایشگاه کتاب بوده است .با این استقبالی که از این
رمان چند جلدی شده ،تجدید چاپ  5جلد اول این
رمان را مدنظر داریم.
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معرفی فیلم

فراخوان جشنواره
کتاب ایثار و شهادت منتشر شد

سردار ناظری در قاب سینما

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
کتابهای حوزه ایثار و شهادت»« ،حمایت از آثار فاخر و کیفی
ناشران و نویسندگان حوزه ایثار و شهادت»« ،انگیزهدهی به
نویسندگان نوقلم برای تولید محتوا در این حوزه» و «تدوین
نقشه راه و سند راهبردی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی» را پی میگیرد.
در جشنواره کتاب ایثار و شهادت ،کتابهای چاپ نخست منتشر
شده در سالهای  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۹در 2گروه «کودک و نوجوان»
و «بزرگسال» در 3بخش «ادبیات و هنر»« ،مستندنگاری» و
«نقد و پژوهش» موردارزیابی داوران قرار خواهد گرفت .تمامی
ناشران و نویسندگان تا پایان شهریورماه  ۱۴۰۱فرصت دارند
پس از نامنویسی 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.comآماده
پاسخگویی به پرسشهای بیشتر درباره فراخوان هستند.

خبر

معرفی آثار شایسته تقدیر
درباره سردار سلیمانی
بنیاد مکتب حاج قاســم ،همزمان با آغاز نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ۱۴ ،اثر شایسته تقدیر درباره
شهید سلیمانی را معرفی خواهد کرد .کتابها از میان
نزدیک به  ۵۰۰عنوان اثر منتشر شده درباره سردار
حاج قاسم سلیمانی ارزیابی و انتخاب شدهاند .یکی از
این کتابها« ،حاج قاسمی که من میشناسم :روایت
رفاقت چهلساله» نام دارد .راوی کتاب ،حجتاالسالم
شیرازی از سالهای آشنایی با سردار شهید حاجقاسم
سلیمانی در مقاطع مختلف دفاعمقدس و نیروی قدس
سپاه خاطراتی مطرح کرده است که بیانگر شخصیت و
نگرش حاجقاسم 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 گفتوگو کردنــد .محمد بابایی در بیســتونهم
بهمنماه ســال  ۱۳۴۲در تهران متولد شد .پدرش
اسداهلل و مادرش کونیکو یامامورا نام داشت .این شهید
دانشجوی کارشناسی در رشته ریاضی بود و بهعنوان
تودوم
بســیجی در جبهه حضور یافت و در بیســ 
فروردینماه ســال  ۱۳۶۲در کرمانشاه بر اثر اصابت
ترکش به شهادت رسید.

خبر

ذائقهشناسی مخاطب برای
تولیدات ادبی دفاعمقدس
سردار بایرامی ،رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاعمقدس
با تأکید براینکه ذائقهشناســی براســاس مخاطب نســل
امروز و نوجوانــان دهه  ۹۰نیازمند تخصص و مهم اســت،
گفت :تولیــدات ادبی کــودک دفاعمقدس که براســاس
ذائقهشناســی مخاطب شکل گرفته شده باشــد در تولید
انیمیشن ،موشن گرافیک ،تولید مستند و حتی فیلم کوتاه
میتواند مورداســتفاده قرار گیرد .بایرامی افزود :امسال در
قالب 2نشر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس و
صریر در3غرفه در نمایشگاه کتاب تهران سعی کردهایم به
یک چیدمان خوب یک شــخصیت خوب برای کتابهای
دفاعمقدس قائل باشــیم؛ چراکه معتقدیم ظاهر غرفه نیز
در جلوهگری به مردم مؤثر اســت و قصد داریم زیباییهای
دفاعمقدس را در این جلوهگریها نشان دهیم .وی با تأکید
بر اینکه تولیــد کتاب کودک و نوجــوان دارای هزینههای
سنگینی است ،افزود :دفاتر اســتانی بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاعمقدس ساالنه چند کتاب کودک و نوجوان
باکیفیت با اســتفاده از ســوژههای خوب تولید میکنند و
تأکید شده است هر آموزه دفاعمقدس و جریان مقاومت را با
شکیلترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کنند؛ موفقیت
در این مسیر سختیهایی دارد که با استفاده از روانشناسان
و جامعهشناسان سعی کردهایم محصوالت خوب و بهروزی
را تولید کنیم .بایرامی خاطرنشان کرد :سال ۱۴۰۰حدود
 ۱۷۰عنوان کتاب کودک و نوجــوان تولید کردهایم که در
نوع خودش خوب بود ،اما زمانی ایــن را مطلوب میدانیم
که بهلحاظ کمی ساالنه هزار عنوان کتاب بهچاپ برسانیم
و پایبند به این حرف هستیم بهشرط اینکه سوژههای خوب
را دنبال کنیم.

دریاداری که آمریکا را به زانو درآورد

 سردار حاج محمد ناظری از فرماندهان دوران دفاعمقدس و جزو
زبدهترین نیروهای سپاه پاسداران بود که در فیلم «موج مرده»
ابراهیم حاتمیکیا سابقه بازی داشت اما داســتان آشنایی او با
کارگردان مشهور به دیدار سردار با پرویز پرستویی برمیگردد .از
قضا پرستویی از شهید ناظری میخواهد که در فیلم «موج مرده»
بازی کند و سردار هم شــرط میگذارد که درصورتی که نقش
خودش را بازی کند .پرســتویی موضوع را با حاتمیکیا در میان
گذاشته و او هم استقبال میکند .پرویز پرستویی درباره شهید
ناظری میگوید« :قبل از اعالم رسانه از طریق ابراهیم حاتمیکیا
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 زندهیاد را داشتم و نهتنها استاد
خوب بلکه انسانی شریف ،معتقد و بیریا بودند و در این مدت بسیار
از ایشان آموختم».

در ششمین سالگرد شهادت مرد شماره یک خلیجفارس ،سردار محمد ناظری یادی از رشادتهایش کردیم

با آن همه هیبت و جذبــهاش چه دلی میبرد از
مژگان مهرابی
خلیجفارس؛ عروس همیشه زیبای ایرانزمین.
گزارش روزنامهنگار
سردار شــهید محمد ناظری؛ مردی که ایران تا
پابرجاست بهوجودش افتخار میکند .دالوری که پاسدار حریم آبی ایران بود و برای حفظ آن از جان مایه
گذاشت .حماسهآفرینیهای او اگر بازگو شــود کتاب قطوری میخواهد .دریادار روزهای دفاعمقدس
پابهپای دیگر فرماندهان جنگ در عملیاتها حضور داشت و عالوه بر طراحی جنگ ،تاکتیکهای نظامی
و تکاوری هم آموزش میداد .سرداران سلیمانی ،باقری ،قاآنی و متوسلیان و شهید کاوه و دهها فرمانده
زبده دیگر شاگردانی هستند که ناظری مربیشان بوده است .سردار شهید ،کارنامه درخشانی دارد .او بعد
از جنگ بهدلیل برقراری امنیت بیشتر در مرزهای آبی ،یگان ویژه نیروی دریایی سپاه را ایجاد کرد .حضور
پررنگش در خلیجفارس و جسارتی که برای دفاع از آبهای 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
 ۲۲اردیبهشت در بندرلنگه بر اثر عارضه شیمیایی بهسوی خدا پرواز کرد .به مناسبت ششمین سالگرد
شهادتش همراه با خانواده و همکارانش خاطراتی از او را مرور میکنیم.

ســردار محمد ناظری در یکی از محلههای 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
میکرد .از اینرو تحت نظر ساواک بود و حتی یکبار
هم نیروهای گاردی به خانهشان 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 ،شبها همراه با دیگر
بچههای کمیته در کوچه و خیابان گشــت زده و
حواسش همه جوره جمع بود که مبادا اخاللگری
نظم شــهر را برهم زند .با شکلگیری نیروی سپاه
به این نهاد پیوســت و بهدلیل توانمندیاي که در
فعالیتهای نظامی و تکاوری داشت از سوی سردار
طوسی ،یکی از نیروهای زبده شهید دکتر مصطفی
چمران برای آموزشهای بیشــتر انتخاب و بعد از
گذران دورههای تکاوری خود بهعنوان مربی سپاه
برگزیده شــد .در ابتدا به نیروهای نظامی آموزش
میداد اما با شروع جنگهای نامنظم همه توانش
را بهکار گرفت تا آموختههــای خود را به نیروهای
مردمی یاد دهد .سرداران سلیمانی ،باقری ،قاآنی،
شهید کاوه و جاویداالثر متوسلیان ازجمله شاگردان
ســردار بودند .آخرینشان هم شهید سیاوشی بود
که در شهر حلب سوریه به شــهادت رسید .البته
آموزشهای ســردار مختص نظامیان ایران نبود و
در حزباهلل لبنان هم نیروهای زبدهای تربیت کرده
بود .مصداق بارز این گفته شهید مغنیه و سیدحسن
نصراهلل است .او با توجه به مهارتی که در فعالیتهای
چریکی داشــت در اکثر عملیاتهای دفاعمقدس
شرکت کرد .یکی از عملیاتهایی 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 بعثیها مردانه مبارزه کرد.
عارضه شیمیایی؛ یادگار عملیاتها

مکث

مکث

عارضه شیمیایی را به یادگار از دوران جنگ داشت.
با اینکه درد جانکاه اذیتش میکــرد ولی نه به زبان
میآورد و نه در چهره نشان میداد .دوست شده بود
انگار با اثرات گازهای شیمیایی که در تاروپود جسمش
جا خوش کرده بود .با توجه به بیماریاش ،همیشه
خود را مهیای خدمت میدید .بیشــتر وقتش را در
جزیره فارور میگذراند .هر از چند گاهی هم به خانه
میآمد و سری به همسر و بچهها میزد .البته این کمی
رفتوآمدش مختص فعالیت او در خلیجفارس نبود.
پیش از آن در زمان جنگ هم همسرش دیر به دیر او
را میدید .همیشــه یا در ماموریت بود یا در جبههها
مشغول انجام عملیات .برادر کوچکترش تیمور در
سن ۱۵سالگی و در عملیات فتحالمبین شهید شد.
مدتی بعد هم مادرش در ســفر حج با قتل عامی که
سعودیها کردند به درجه رفیع شــهادت رسید .از
اینرو تکیهگاه پدر و حامی خواهر و برادرهای دیگرش
به شــمار میآمد .پدر و مادر محمد کارمند وزارت
بهداری بودند .پدرشان بیشــتر از هر چیز به روزی
حالل اهمیت میداد .مادرشان هم عاشق محمد بود.
وقتی راه میرفت کلی قربان و تصدق محمد میرفت و
میگفت« :محمد راه برود و من قد و باالیش را ببینم».
مؤسس مرکز آموزش هوابرد سپاه

از دیگر فعالیتهای این دالور ،راهاندازی مرکز آموزش
هوابرد سپاه است .او بهدلیل تسلطش در غواصی ،پرش
هوایی و هلیبرن ،دوست داشت وارد نیروی دریایی
سپاه شود و فنون تکاوری را هم در آنجا آموزش دهد.
با این حال میگفت« :من دریایی کار نکردم و دوست
دارم که فنون دریایی را بیاموزم!» این اتفاق در سال
 ۱۳۷۰رخ 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 برعهدهاش
گذاشته شده بود ،جزیره فارو را انتخاب کرد؛ جزیرهای
دورافتاده و بیامکانات .به جز ســاختمان فرســوده
پاســگاه حفاظتی ،تنها چیزی که در آنجا به چشم
میخورد چند ساختمان متروکه بود که سالها 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

پسر شهید ناظری:
سربازها؛ همه پسران پدرم

دانیال ،تنها پسر شهید ناظری است و هماکنون آموزش غواصان را برعهده دارد .او از آخرین
روزهای زندگی پدر میگوید که ســالهای آخر چقدر از عوارض شیمیایی رنج میبرده و از
سال  ۱۳۹۱بیماریاش رو به وخامت گذاشته است .او که ارتباط صمیمانهای با پدرش داشته
خاطرات زیادی هم از سردار دارد« :گاهي با پدرم در جزیره فارور بودم .همیشه میگفت من
مردن روی تخت بیمارستان را دوست ندارم .برای همین وقتی از بیمارستان مرخص میشد ابراز
خوشحالی میکرد .برای پدرم سربازها یعنی فرزندان او .پسرانش بودند .قبل از هر ماموریتی
برای بررسی منطقه به تنهایی به آنجا میرفت و مطابق با شرایط آنجا برنامهریزی میکرد».
دانیال بامداد روز  ۲۲اردیبهشت سال  ۱۳۹۵را هیچ وقت فراموش نمیکند .خودش میگوید:
«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 « اناهلل و انا الیه راجعون؛ دانیال جان تسلیت میگویم»
فهمیدم حاجی آسمانی شده است».

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

با گذشت  ۶سال از شهادت شهید ناظری ،سمیه دختر ســردار هنوز نبود پدر را غمی
بزرگ میداند و میگوید« :پدر اهمیت زیادی به کارش میداد اما برای خانواده هم کم
نمیگذاشت .یکبار جلسهای باید حضور پیدا میکرد .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
۸ماه است که من را ندیده و این وقت را به او بدهکار هستم .باید صبر میکردید» .او از
صمیمیت پدرش با شهید سلیمانی میگوید و اینکه این دو سردار همیشه با هم بودند
و برای عملیاتها دوشادوش هم میجنگیدند؛ «پدر و حاج قاسم مثل  ۲برادر بودند؛ ۲
رفیق .کسانی که پدرم را میشناختند میدانستند که هر جا سردار سلیمانی هست،
سردار ناظری هم هست».

بهداشتی نداشت و از جزیرههای اطراف آن هم با لنج
آب میآوردند .با این وصف او ماند و یگان را سروسامان
داد .نامش را اباعبداهللالحسین(ع) گذاشت .میگفت:
«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 کشــتیهای آمریکایی
در خلیجفــارس ،ماموریت تامین ســکوهای نفتی،
بازپسگیری کشتیهای 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 کردهاید ناو مســافربری ما را زدید
میتوانید هر غلطی بکنید و ما هــم کاری به کارتان
نداریم .ما پای هر متجاوزگری را به آب و خاک ایران
قطع میکنیم».
ی میشد
با افراد سست ایمان صمیم 

محمد برخالف چهره جدی و هیبتی که داشت خیلی
خوشرو و بذله گو بود .سر به سر همه میگذاشت .با
ورودش به هر جمعی دنیایی شادی با خود میآورد.
همین عاملی شده بود تا از کوچک و بزرگ دوستش
داشــته باشــند .حتی کودکان و نوجوانان همسایه
ســعی میکردند مثل او راه بروند یا شــبیه او حرف
بزنند .جایگاه خاصی داشت در دل همه .محمد مرام
عجیبی داشــت .داشمشــتی و لوطی بود .با اینکه
خودش اعتقاد مذهبی باالیی داشت اما سعی میکرد
با کسانی که ظاهر مذهبی ندارند خوب برخورد کند.
حتی گاهی با افراد سست ایمان صمیمیتر بود .پای
درددلشان مینشست و سعی میکرد با امر به معروف
از دغدغههایشان باخبر شود و علت بیراهه رفتنشان
را متوجه شــود .بعد کمکشــان میکرد .در قالب
شوخی و خاطره ارشاد میکرد .آنها هم کمکم جذب
محمد میشدند و کمی بعد میدیدی 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 میرساند .میاندار بود وقتی وسط
دسته میایستاد و فریاد یا حسین(ع) سرمیداد زن
و مرد گریه میکردند .رفتار خالصانه او پای خیلی از
جوانهای محل را به هیئت باز کرده بود .او حتی به
جشن عروسی تکتک آنها میرفت؛ بیریا و بیتکلف.
با همان لباس رزمی و جلیقه نظامیاش وارد مجلس
میشد و دنیایی شور و شادی با خودش میآورد».
از تیم بنفیکا تا بازی در جامجهانی

محمد برای اینکه جوانهای محله مسیر اشتباهی
نروند تیم فوتبالی ایجاد کرده بود .البته خودش هم
عالقه زیادی به بازی فوتبال داشت .بچهها را دور هم
جمع میکرد و با هم بازی میکردند .اسم تیم را بنفیکا
گذاشته بود .مرادی نه معنی اسم بنفیکا را میداند و
نه دلیل اینکه چرا محمد این نام را انتخاب کرده است.
خودش میگوید« :محمد در تیمهای شاهین ،رامین،

مکث

مکث

ایران ما و جوانان پرسپولیس بازی میکرد .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 میکرد .یکیشان
بیوک میرزایی هنرمند کشــورمان اســت .مرادی
میگوید« :بیوک میرزایی از همسایههای قدیمیمان
بود .بچه یک محل بودیم .در خاطرهای تعریف کرد
یکی از مشوقهای 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 میکرد .همیشه خود را خادم مردم
میدانست .همه ســعیاش را هم بهکار میگرفت تا
بتواند گرهای از کار دوست و آشنا باز کند .برای همین
اوایل انقالب دوســتانش را جمع کرد و پیشنهاد داد
که میخواهد گروه جهادی راهانــدازی کند .این را
هم گفت که هر کس پایه است بســماهلل .مرادی به
آن روزها برمیگردد« :محمد تازه ســرکار رفته بود
و شاید درآمد چشمگیری هم نداشــت .با این حال
هرماه هزینهای را برای تهیه مایحتاج نیازمندان کنار
میگذاشت .کسانی هم که عضو گروه بودند همین
کار را میکردند .با پول جمع شــده لوازم موردنیاز
خانوادههای بیبضاعــت را میخریــد و پنهانی به
دستشان میرساند .جالب اینکه این گروه همچنان
به اسم گروه جهادی شــهید محمد ناظری فعالیت
میکند ».البته عطوفت و مهربانی او خاص انسانها
نمیشــد و حتی حیوانات هم از محبــت او بیبهره
نمیماندند .مرادی به لولهکشــی آبشیرین برای
آهوها در جزیره فارور اشاره میکند« :شهید ناظری با
ورودش به جزیره فارور متوجه آهوها در آنجا میشود
که چطور بدون آب و غذا ماندهاند سریع دست بهکار
میشــود .با هزینه خودش برای آنها غذا تهیه کرده
و آب شــیرین مهیا میکند .بعد هم دستور میدهد
هیچکدام از نیروها و سربازان حق شکار آهو ندارند».
سردار سفرهدار

از دیگر خصلتهای شهید ناظری که در هر محفلی
نقل کالم دوستان و آشنایان اســت ،سفرهداربودن
اوست .کسانی که با او صمیمی بودند تعریف میکنند
که هیچ وقت خانهاش خالــی از مهمان نبود .مرادی
میگوید« :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 نمیداد که فرمانده است .یادم میآید یکبار
پدر و مادر سربازی میآید و چون جایی برای اسکان
پیدا نمیکنند درخواست میکنند شب را در پادگان
بخوابند اما سردار آنها را به خانهشان میبرد و پذیرایی
میکند ».البته همسرشان هم بانوی همراهی بود و
الحق برای سربازان مادری میکرد .یکبار نشد بگوید
که از مهمانداری خسته شده است .سردار سلیمانی
در خاطراتش بارها گفته بود« :هر بار از کرمان به تهران
میآمدم خانه شهید ناظری بودم».

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 میگوید« :شــهید ناظری برای تقویت نیروی دریایی سپاه سعی میکرد
سربازانش را تکاور تربیت کند تا در هر شرایطی بتوانند از مرزهای آبی کشور دفاع کنند .وقتی
دزداندریایی،کشتیهایمانرادرسومالیوخلیجعدنگرفتارکردند،شهیدناظریماموریت
آزادسازی آن را برعهده گرفت .نیروهای آماده به خدمت همراه با سردار مهیای سفری ۱۲۰روزه
شدند .سردار با همه وجود اقتدار ایرانی را به رخ کشید و از این ماموریت سربلند بیرون آمد.
او همچنین حضور پررنگی در خلیجفارس داشت او کاری کرد که آمریکاییها به گریه افتادند.
و گاهي پیش میآمد ماهها به خانوادهاش سر نمیزد .خودش در جزیره بود و خانواده در شهر
بندرعباس .با اینکه از نظر زمانی فاصله زیادی نداشتند و به راحتی میتوانست به دیدار آنها
برود ولی محل خدمتش را به سختی ترک میکرد».

دوست و همرزم شهید:
فرماندهای که جویای حال همه بود

علی اکبر قبادی ،دوست و همرزم شهید درباره او میگوید« :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 میتوانست
جذبش شود .جاذبهاش طوری بود که بسیاری از رفتارهای او از راهرفتن گرفته تا حرفزدن
و منش بزرگوارانهاش تقلید میکردند .از کســبه تا همسایه و دوست و غریبه جذبش
میشدند .یکبار هنگام ردشــدن 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 میکنند .او خیلی بیریا بود و از
تجمالت و فخرفروشی خوشاش نمیآمد .برای همین اغلب برای اصالح مو به سلمانی
محله قدیمیاش میآمد .با این کار هم به همسایهها سری میزد و هم از احوال کسبه
خبر میگرفت».

معرفی فیلم

داور مسابقه تلویزیونی
اغلب مردم سردار ناظری را با برنامه تلویزیونی «فرمانده» بهخاطر
دارند .ایده این برنامه تلویزیونی در سال1390و توسط خانه مستند
انقالب اسالمی سازمان هنری رسانهای اوج شکل گرفت .نخستین
سری آن در سال1393در شبکه افق پخش شد .در واقع مسابقهای
بود که اجازه میداد تا کالهسبزهای 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 شرکتکنندگان تعریف
میکردند و پس از آموزشهای اولیه مسابقه آغاز میشد و فرمانده
و دســتیارانش بر عملکرد شــرکتکنندگان نظارت میکردند.
داور این مسابقه شهید محمد ناظری بود که با توجه به استعداد
شرکتکنندگان آنها را انتخاب یا از ادامه مسابقه حذف میکرد.
سردار محمد ناظری در سری دوم و سوم این مجموعه بهعنوان
فرمانده حضور داشــت که یک روز قبل از پخش آخرین قسمت
سری سوم این مجموعه برای همیشه از میان ما پرکشید.

یاد
ناگفتههای 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 صحبتهایی درباره شخصیت این فرمانده
دلیر ایراد میکنند که مرور آنها خالی از لطف نیست .او اینچنین از
سردار ناظری گفته بود« :بزرگترین ویژگی شهید ناظری این بود
که در این سالها ،از ابتدای انقالب تاکنون هیچ تغییری در ایشان
ایجاد نشد .همیشه پرکار و در صحنه و هر جای انقالب که نیاز بود
مسئولیت سختترین کارها را بهعهده میگرفتند .با وجود جایگاه
و سنشان 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 سال 58که نیروی آموزشی ایشان
بودم ،تاکنون تغییر یا خستگی در ایشان ندیدم».

یاد

نظر سردار ناظری
درباره جوانهای امروزی
ســردار ناظری پیش از شهادتشــان گفتوگویی 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 میکنیم .او در پاسخ به سؤال
خبرنگار که میپرسد« :شما فرمانده هستید و با نیروهایی مثل
شهید سیاوشی کار میکنید .بهنظرتان وجود افرادی مثل ایشان
در بدنه نیروی دریایی بهخصوص با شرایط امروز منطقه چقدر
به بنیه نظامی نیروی دریایی کمک میکند؟» گفته بود« :شاید
بعضیها صحبت کنند و بگویند این جوانها مثل جوانهای
نسل قدیم نیستند ولی بهنظر من هر گلی یک بویی دارد .آن
زمان جوانهای نسل قدیم در دفاعمقدس امتحان پس دادند
و االن جوانان نسل امروز به این خوبی امتحان پس میدهند.
شما نگاه کنید از سالیان قبل ما 3مورد برخورد با آمریکاییها
داشتهایم که منجر به دستگیریشــان شده است .یک بارش
اعالم نشــده و 2بار دیگرش اعالم شده است .آن یک باری که
اعالم نشــده بچههای اروند پایگاه منطقه سوم نیروی دریایی
سپاه حضور داشتند .انگلیســیها و سایر کشورهایی که جزو
نیروهای ائتالف هستند و نیروی ویژه دریایی و تفنگدار دریایی
در منطقه دارند ،همه ضربشست سپاه را نوشجان کردهاند.
تمام این کارها را همین جوانان عزیزمان انجام دادهاند».
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هواردزاند

ارامنه و انقالب اسالمی ایران در جستاری کوتاه

اجتماع زیر لوای توحید

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

بیتردیــد انقــاب کبیــر اســامی با شــعارهای

انسانی خویش ،توانست نهتنها حمایت مردم

مســلمان و شــیعه کــه تأییــد دیگــر اقلیتهای
مذهبی ایــران را نیز با خود داشــته باشــد .این

رهبــر کبیــر انقــاب اســامی در دوران تبعید و
بهویژه مقطع اقامت در نوفللوشاتو ،بر آزادی

تمامی مذاهب الهی در انجام مناسک خویش
تأکید و آنان را درحکومت آینده ،صاحب نقش

قلمداد کرد

ارامنه ایران اوج حساسیت خویش بر دفاع از ایران و مرزهای آن
را ،در دوران دفاعمقدس نمایان ساخته و با حضور در جبهههای
جنگ ،همدوش با برادران مسلمان خویش ،به حماسهآفرینی
شــدند .تعداد فراوان شــهدای ارمنی در مقطع 8ساله جنگ،
شــاهدی بر این مدعاســت .این پاکبازی مخلصانه در دفاع از
میهن و مردم ،از منظر امام خمینــی(ره) دور نماند ،چنانکه
در سال 1361و در دیدار با عدهای 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 میخواهند به همه ماها تعدی کنند ،چه با اسم اسالم ،چه با
اسم سایر مذاهب به مسلمین جهان و به ملتهای مظلوم جهان
ظلم و ستم روا میدارند ،با هم تشریک مساعی کنیم ،در اینکه
یک راه پیدا کنیم ،برای جلوگیری از ســتم در تمام قشرهای
انسانهای دنیا.»...
تجلیل از نقش ارامنه در دوران دفاعمقدس و پس از آن ،از منظر
حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،نیز دور
نماند و حضور مکرر ایشان در منزل شهدای ارمنی دفاعمقدس،
شاهدی بر این معناست .اثر نفیس و تاریخی «مسیح در شبهای
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 اسالمی دارد.

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

گزارش

محسننیکبین

دکتری حقوق بینالملل

مقال پی آمده ،در معرفی مجموعهای از اسناد،
پیرامون رواداری دینی حاکمان مسلمان ایرانی،
در مواجهه با اقلیت ارمنی است .این اسناد نشان
میدهد که زمامداران کشــورمان چگونه و به
درازای 4قرن ،با اســتناد به رویهای که پیشتر
وجود داشته است و البته در نهایت با مبنا قراردادن
پیماننامه پیامبر اسالم(ص) ،با ارمنیان از در تعامل
وارد شده و خویش را به رعایت حقوق ایشان ملزم
میدانستهاند .به عالوه این مجموعه اوراق تاریخی
نشان میدهد که نثر ،عالئم و هنری که در تهیه این
دست از معاهدات یا نامهها بهکار میرفته ،چگونه و
از چه قرار بوده است .امید آنکه تاریخپژوهان ایران
و عموم عالقهمندان را مفید و مقبولآید.

تا پیش از انتشــار نخســتین جلد از فرامین فارسی
گنجینه نســخ خطی مِسروپ ماشــتوتس ایروان
(ماتناداران) ،بهدست هاکوپ پاپازیان (1298تبریز-
1376پاریس) در سال 1956میالدی ،اطالع چندانی
از وجود این مجموعه ارزشــمند تاریخ ایران وجود
نداشت؛ مجموعهای که به شکل کامل و مستند ،پرده
از تعامل تاریخی چندصدساله اقلیت ارمنی -مسیحی
با دولت مسلمان ایران برمیداشت .پاپازیان ،جلد دوم
فرامین را در سال 1959به چاپ رساند9 .سال پس از
آن ،حاصل کوششهای او در مورد قبالجات فارسی
موجــود در گنجینه ماتنــاداران ،در مجموعهای 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  2005جلد
سوم ،در سال  2008جلد چهارم و در سال  2021جلد
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 پاسخهای قانعکنندهای برای آن ارائه شود.
آینهای از مشی حکمرانان ایران
در احترام به باورهای ساکنان غیرمسلمان

در مجموعه فرامین فارســی ماتناداران ،پاپازیان و
گوستیکیان کوشیدهاند تا آنچه تحتعنوان فرمان
به زبان فارســی از پادشــاهان ایران در مورد اقلیت
ارمنی مسیحی وجود داشته را در نسخهای صحیح
جمعآوری کرده و به زبانهای ارمنی و روســی (در
جلدهای پاپازیــان در دوران شــوروی) و ارمنی و
انگلیسی (در جلدهای گوستیکیان پس از استقالل
جمهوری ارمنســتان) ترجمه کنند .البته عالوه بر
فرمانهای پادشــاهان ایران در ایــن مجموعه ،که
نخستین آن در ســال853هجریقمری و بهدست
جهانشاه قراقویونلو صادر شــده و آخرین آن ،قریب
به چهار قرن بعد و در ســال 1245هجری قمری با
مهر فتحعلیشاه قاجار یا عباسمیرزا نایبالسلطنه
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 کردهاند .بنابراین،
نخستین پاسخ به پرســش پیشگفته این است که
مجموعه فرامین فارسی ماتناداران ،آینهای تمامنما
از مشــی کلی حکمرانان ایران ،در احترام به باورها و
سنتهای ساکنان غیرمسلمان این تمدن به شمار
میرود .رویکردی آنچنان بنیادین که تغییر و تحول
سلسلههای پادشاهی از قراقویونلوها تا قاجارها و نیز
جنگهای طوالنیمدت دوره صفوی با دولت عثمانی
و سپس با روســیه تزاری ،خللی در آن ایجاد نکرده
اســت .در تمامی این فرمانها ،نســبت به وضعیت
مالی و مالیاتی مسیحیان ،آزادی در عبادت ،برگزاری

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 جنگها و نابسامانیهای
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 اقلیتهای
دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام
مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات
دینی ،طبق آیین خود عمل میکنند» .این مقرره قانون
اساسی جمهوری اسالمی و البته پیشینه قانونی آن
پس از انقالب مشــروطه (ماده دوم از قانون انتخابات
شعبان 1326هجری قمری) ،بر مجموعهای از اسناد
تاریخی که بخشی از آن اکنون به همت پژوهشگران
ارمنیتبار همچون پاپازیان و فارسیدانان ارمنی چون
گوستیکیان منتشر شــده ،مبتنی شده است .بر این
اساس ،عجیب نیست که در دولتهای همجوار ایران
و بهویژه عثمانی ،فقدان این گنجینه اسناد با موضوع
رعایت حقوق غیرمســلمانان ،منجر به بیتوجهی به
اقلیتها در نظام حقوقی کنونی شده باشد .از اینرو
باید گفت که ترسیم یک خطمشی پیوسته در ایران
برای قریب به 4قرن ،در مورد اقلیت ارمنی مسیحی،
یکی از اهمیتهای اساســی جمــعآوری ،تدوین و
ترجمه اسناد پیشگفته 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 اقلیتها 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 خالصه میشود .این مسئله
میتواند از یک سو به آن معنی باشد که پیش از دوران
جهانشاه قراقویونلو و همسرش جانبیگم خاتون ،که
از هر دو فرمانهایی در حمایت از ارامنه وجود دارد،
ارامنه برای استیفای حقوق خود ،به رونوشتهایی از
پیمان با پیامبر اسالم(ص) استناد میکردهاند و دیگر
نیازی به صدور فرمان جداگانه از ســوی حکمرانان
مسلمان وجود نداشته است .از سوی دیگر ،میتوان
این فرض را مطرح کرد که بهاحتمال ،برای دورههای
پیش از قراقویونلوها هم ،فرمانهایی صادر شــده و
اگر از گزند حوادث مصون مانده باشد ،باید در منابع
دیگر و در ایران بهدنبال آن گشت .آنچه فرضیه اول
را قدری تضعیف میکند ،اشارهای است که در یکی
از نخســتین فرامین موجود در جلد نخست فرامین
فارسی ماتناداران ( )1956وجود دارد .منظور فرمان
تاریخی همسر جهانشاه قراقویونلو است که در سال
866هجری قمری صادر شــده و به آن اشاره شد .در
این فرمان ،جانبیگم خاتون (وفــات874 :هجری
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 میدانیم،
دوران حکومت شیخ اویس ،از حکمرانان جالیری (آل
جالیر/جالیریان) ،از 757تا 776هجری قمری بوده
ش از صدور
و بر این اســاس ،او قریب به یک قرن پی 
فرمان جانبیگم ،حکومت میکرده 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 شــدهاند .این فرض با توجه به شکل اسناد
موجود در جلد پنجم فرامین فارسی ماتناداران (ارائه
متن درخواست ارامنه و فرمان حکمران) ،با واقعیت
همخوانتر بهنظر میرسد .ارامنه با دانستن اهمیت
فرامین پادشاهان ایران ،در طول تاریخ مجموعهای
از آنها را نزد خود نگ ه داشــتهاند و حسب مورد ،برای
نشاندادن حقانیت خواستههای خود و نیز اثبات اینکه
وحدترویهای در میان حاکمان مســلمان ایران در
مورد معافیتهای آنان وجود داشته ،اسناد مزبور را به
پادشاه جدید ارائه میکردهاند .اگر هماکنون ،رونوشتی
از فرمان شــیخ اویس جالیری در مورد ارامنه وجود
ندارد ،بهاحتمال یا در گذر سالها و به واسطه حوادث
مفقود شده یا از میان رفته است .اما به هر حال رشته
این فرامین ،سابقهای بیش از4قرن ثبت شده در اسناد
ماتناداران را نشــان میدهد .اشاره بهاصطالحاتی 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 ،بهعنوان یکی از اقلیتهای دینی ایران.

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
 .)277تعامل دولتمردان ایرانی با کلیســای ارمنی،
البته به این نمونه ختم نمیشود ،چه به شهادت سند
شماره 57از جلد پنجم فرامین فارسی ماتناداران ،در
فرمانی به تاریخ 1234هجــری قمری ،عباسمیرزا
نایبالسلطنه 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 شگفتانگیز و
بیسابقه است( .جلد پنجم؛ ص )460
اسنادی به مثابه خط بطالن
بر ادعاهای دروغین برخی پژوهشگران غربی

فرمان نادرشاه افشار
در لزوم برخورد با تغییر مذهب مسیحیان ایران

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

عباسمیرزا قاجار ،نمادی از تعامل حکام ایرانی با ارامنه

همدلی هنگامی افزون شد که امامخمینی(ره)

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

در تمامــی فرما نهــای 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 منتشرشــده ،حتــی
جنگها و نابهســامانیهای سیاســی
نیز توقفی در آن ایجاد نکرده است

با وجود اینکه فرامین فارسی ماتناداران به جلد پنجم
و نهایی رســیده و امروز میتــوان گفت که مجموعه
اسناد موجود در گنجینه مزبور ،بهصورت شایسته از
سوی ارامنه ایراندوست 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 1956تا
2021میالدی ،ازجمله پژوهشهایی است که میتواند
تاریخ حقوق اقلیتها در ایران را تا حد زیادی روشن کند
و خط بطالنی 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 بینظیری را برای پژوهشــگران تاریخ،
حقوق ،علوم اجتماعی و علوم سیاسی فراهم میآورد.
ناگفته پیداست که فارغ از جنبههای ماهوی هر سند،
مجموعه فرامین فارســی ماتناداران ،آینه تمامنمای
تحول نثر فارسی از دوران حکام قراقویونلو تا دوره دوم
جنگهای متجاوزان روس با ایران نیز هست؛ منبعی
آماده که میتواند موضوع مطالعه تاریخ تحول ادبیات
دیوانی ایران ،برای 4سده به شــمارآید .افزون بر این،
نباید از جنبههای هنری هر ســند غافل شد .خط و
تذهیب هر سند ،میتواند نمایانگر تکامل تدریجی هنر
ایران نیز باشد؛ تکاملی که تغییر دودمانهای پادشاهی
و جنگهای خانمان برانداز نتوانســته هیچ مانعی در
مسیر آن ایجاد کند .به عالوه چهکسی تا زمان انتشار
این اسناد ،میدانست که سجع مهر جانبیگم ،همسر
شیعه جهانشاه ،بیت زیر بوده است؟
دارین حضرت منان
چو داد ،دولت َ
مباش غره به تعظیم چرخ ،خاتون جان
انسجام مجموعه فرامین فارســی ماتناداران ،زمینه
پژوهش در مورد مهرهــا و نیز رجــال و حکمرانان
منطقهای تاریخ ایران را برای چند قرن فراهم میکند؛
زمینهای که با از دســت رفتن چندباره آرشــیوهای
دولتی ایــران در نتیجه حــوادث تاریخی و حمالت
بیگانگان ،پیش از این از بین رفته پنداشــته میشد.
بنابراین جنبههای اهمیت این مجموعه ،بیشمار و
اثر تمدنی آن برای ایرانمان ،بســیار بزرگ است .از
این نباید غافل شد که نگهداری از این آرشیو در طول
اعصار ،برای بقای اقلیت ارمنی مسیحی ایران ،حیاتی
دانسته میشده 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
دودمانهای سابق مستند کند .در مجموعه فرامین
فارسی است که میبینیم 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 دادهاند .این وحدترویه حاکمان
ایران در رفتــار با اقلیتهای دینــی را  ،مدیون خود
اقلیتهای دینی است.

تصویر ارنست هولستر ،مهندس آلمانی ،از 2راهبه کلیسای جلفای اصفهان

ارزشهای فطری ،میان تمامی انسانها مشترکاند .همگان با
هر مذهبی ،از ظلم ،تحقیر ،استثمار و وابستگی ،به تنگ میآیند
و اگر راهی مسالمتآمیز برای تغییر نیابند ،رو به عصیان خواهند
نهاد .بر این امــر اما ،میان ادیان الهی و اهــل کتاب که بیش از
دیگر گرایشهای مذهبی بر کرامت انسان و مبارزه بر هر عامل
فروکاهنده از این مرتبت تأکید دارند ،اتفاق بیشتری وجود دارد.
بیتردید انقالب اسالمی با شعارهای انسانی خویش ،توانست
نهتنها حمایت مردم مسلمان و شیعه که تأیید دیگر اقلیتهای
مذهبی ایران را نیز ،با خود داشــته باشد .این همدلی هنگامی
افزون شــد که امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقالب اسالمی در
دوران تبعید و بهویژه مقطع اقامت در نوفللوشــاتو ،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 اسالمی ،یک دولت دمکراتیک بهمعنای واقعی است و
برای همه اقلیتهای مذهبی ،آزادی بهطور کامل هســت و هر
کس میتواند اظهار عقیده خودش را بکند.»...
«تمام اقلیتهای مذهبی در ایران ،بــرای اجرای آداب دینی و
اجتماعی خود آزادند و حکومت اسالمی خود را موظف میداند
تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل ســایر مردم
مسلمان ایران ،ایرانی و محترم هستند.»...
«ما برای اقلیتهای 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 بهمنماه
1357و در مدرســه علوی تهران ،به دیدار امامخمینی(ره)
رفت و مراتب حمایت جامعه ارامنه از ایشان و نیز آرمانهای
انقالب اسالمی را با پیشوای نهضت اسالمی در میان نهاد .از
سوی دیگر و چندی بعد ،در دیداری که نمایندگان ارمنی با
رهبر انقالب اسالمی داشــتند ،نامهای از سوی اسقف اعظم
به ایشان تقدیم شد که فرازهایی از آن ،به قرار پی آمده بود:
«برخی هنوز به عمق و کنه نهضت اسالمی پی نبردهاند 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 انقالب همگام با برادران
مسلمان خود ،با صدور بیانیهها و تشکیل اجتماعات و شرکت
در اعتصابات و تظاهــرات و راهپیمایــی و منعکس کردن
اخبار انقالب در روزنامه ارمنی زبان «آلیک» و دادن شهید
به مبارزه برخاســتند و مفتخرند که در این نهضت عظیم،
سهمی گر چه بینهایت کوچک برعهده گرفتند .ارامنه ایران
همگام با برادران مسلمان خود ،مبارزه را ادامه خواهند داد
و در ریشهکن کردن ظلم و تبعیض و بیدادگری ،با برادران
مسلمان خود همراه خواهند بود.»...
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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
داستاننویسی و نقد ادبی دارد.
«هواردز اِند» نام دگرشده خانهای
اســت که در عالم واقع نیــز وجود دارد؛ تصویــر زندهای 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 خانههای تاریخ ادبیات تبدیل کرد؛
خانهای که اختالف بر ســر به ارث بردن آن تالشی نمادین
است برای به تصویر کشیدن آینده یک کشور.
این خانه ،زمانی به خانواده هواردز تعلق داشــته End .هم
در زبان انگلیســی بهمعنای فرجام و هدف است و هم مکان
را به ذهن میآورد .فورستر با نام این خانه ،بازی کردهاست.
هم نام خانه مطرح اســت و هم تباهی خانــواده هواردز که
دهقانانی خرده مالک بوده و در ســالهای نخســتین قرن
بیستم کمکم ریشهکن شــده بودند .فورستر از 4سالگی تا
14سالگی ( )۱۸۹۳–۱۸۸۳در این خانه که در هرتفوردشر
واقع است ،زندگی کرد .او در کتاب ماریان ثورنتون نیز از این
خانه یاد کردهاست.
مهارت بینظیر فاســتر در کمدی و طنــز در «هواردز اند»
بهروشنی مشهود اســت و نیز قدرت بیپیرایه سبک او که
گهگاه به مرز شعر میرسد .بسیاری از منتقدان ادبی این اثر
را شاهکار فاستر میدانند.
نشر نو این اثر را با ترجمه ،زنده یاد احمد میرعالیی ،به بهای
160هزار تومان ،منتشر کرده است.

تاریخ جهان

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 ۱۹۸۵
تاکنون بهعنوان کتاب درسی در دانشگاههای معتبر
دنیا تدریس میشــود .هافمری دیوی کیتو بهجای
اینکه با شتاب شــرح حال یونانیان را بیاورد ،بیشتر
درباره نکاتی ســخن گفته که جالبتوجه بودهاند.
کتاب از چگونگی شکلگیری ملت یونان آغاز میشود،
جغرافیای آن سرزمین را بررسی میکند ،از هومروس،
مهمترین شاعر یونان و خالق ایلیاد و اودیسه سخن
میگوید ،به پولیس (دولت -شهر) و چگونگی بهوجود
آمدن این نظام سیاســی میپردازد ،یونان کالسیک
را مرور میکنــد ،یونانیان به هنگام جنگ را شــرح
میدهد و ذهن یونانی و زندگی و خصائل آنان را از نظر
میگذراند .نویسنده پرداختن به یونان قرنهای بعد را
به جلد دیگری موکول میکند .تایمز از نویسنده کتاب
با عنوان مورخی نمونه ،سرزنده و دقیق و کامال آشنا
با آخرین پیشرفتهای این رشته نام برده؛ کسی که
هیچگاه مبهم نمینویسد ،شوخطبع است و سرشار از
نیرو .این کتاب 310صفحهای به بهای 95هزار تومان
منتشر شده است.

تاریخ جهان

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 مغولها با بدنامی ،دوری
از تمدن و وحشــیگری نام برده
و یاد کردهاند .اقوام و مللی که در
کشورگشــاییهای چنگیزخان
تارومــار شــدند ،تا توانســتهاند
مغولها را بدترین نوع بشــر تصویر کردهانــد ،آنهم بدون
درنظر گرفتن این نکتــه که مگر بســیاری از اقوام فاتح در
سراســر تاریخ ،رفتاری جز این داشــتهاند؟ غیراز این است
که بسیاری از کشورگشــایان تاریخ از آن روی این همه بد
نشنیدهاند که نتوانستهاند 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 میدهد که با کشتن فرستادگان چنگیز،
دست روی نقطه حســاس انتقامجویی مغولها گذاشت و
آنها را به شــور و عصبیتی کمنظیر در تاریخ رساند تا به آنجا
که شمشــیرها و کمانهای مغولها تا به قلب اروپا نرسیده
بود ،پایین نیامده و غالف نشــد .این کتاب ،پژوهشــی نو از
منظر تاریخی ،مردمنگاری و قومشناســی است که به ابعاد
گوناگونی از مغولهــا در عهد به قدرت رســیدن چنگیز و
فرزندانش میپــردازد .کتاب عالوه بر پرداختــن به تاریخ
مغولها اطالعاتــی جامع و کامل و درعینحــال تحلیل از
سبک زندگی ،جنگاوری ،شیوههای حکومتداری و قوانین،
دین و آداب و رســوم و مناسک ،مســائل مربوط به زنان و
فرزندان و خانواده مغولها به خواننده ارائه میدهد .این اثر
520صفحهای به بهای 155هزار تومان منتشر شده است.
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گـپ

قفسه

عالقه به موراکامی و آنا گاوالدا

شهر و رسانه
به روايت انتشارات همشهری

از احمدوند چند سوال کوتاه ،خارج از حیطه وظایفش ،هم
پرسیدیم تا سلیقه ادبی او دستمان بیاید و بدانیم معاون
فرهنگی به چه کتابهایی و چه نویسندگانی عالقه دارد.
نویسنده ایرانی مورد عالقه؟

من در حوزههای مختلفی کتــاب میخوانم .در حوزه تخصصی
خودم ،عرفان و معارف دینی ،کتــاب میخوانم .در حوزه ادبیات
کتاب میخوانم .در حوزه تاریخ کتاب میخوانم .اینها حوزههای
عالقهمندی من است .به اقتضای کارم از حوزههای دیگر هم کتاب
میخوانم .منظور چه نویسندهای است؟
من با نثر ارزشمند گذشته ارتباط
زیــادی برقــرار میکنــم و به آن
عالقهمندم .مثال ترجمه تفســیر
نســفی قرآن را میخوانم و خیلی
لذت میبرم و برایم خیلی شیرین
اســت .این چند وقت «تاریخنامه
طبری» به ترجمه منسوب به بلعمی
به همت استاد بزرگوار دکتر محمد
روشــن را میخوانم که انتشارات
سروش منتشر کرده است .گاهی هم رمان میخوانم.
رماننویس محبوبتان؟

در میان رماننویسهای خارجی ،موراکامــی و آنا گاوالدا عالقه
شخصیام هستند .حاال از داخلیها نام نبرم شاید بهتر باشد.
مترجم مورد عالقهای هم دارید؟

نه ،خیلی اینجوری نیستم .البته در حوزه ادبیات عرب هستم چون
ترجمهها را میخوانم ،اما در حوزه ترجمه از روســی یا ایتالیایی
خیلی هم دقت نمیکنم چون آنقدر هم دامنه انتخابمان در حوزه
ترجمه زیاد نیست و به همه مترجمان مشهور اعتماد میکنیم.

جوايز ادبي

جایزه جالل مهمترين جايزه
تاریخ ادبیات ما
انتقادهایی به جایزه جالل میشود و برخی معتقدند
که این جایزه اثرگذار نیست .احمدوند درباره جايزه
جالل ميگويد« :جایزه جالل جایزه مهمی اســت.
یکی از دالیلی که حاشیه ایجاد میشود این است که
جایزه مهمی است .جوایز ادبی در کشور ما تعدادشان
زیاد است و حاشیهای دربارهشان ایجاد نمیشود چون
اهمیتی ندارند؛ نه برای نویسنده ،نه برای ناشر ،نه برای
رسانه و نه برای مخاطب؛ چون جوایز محفلی محسوب
میشــوند .طبیعتا هر داوریای مخالفان و موافقی
خواهد داشت .بزرگترین 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 کردهاند .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 میشود و پاسخگویی هم نمیشود.
رسانهها هم بدون راستیآزمایی این ادعاها را ترویج
میکنند و هرچه هم پاسخ داده شود ،به اندازه ادعای
کذب دیده و شنیده نمیشود .از انتخابهایی که در
دوره گذشته شد ،من مجموعا دفاع میکنم .اگرچه
باید دید ما چه جایزه ادبیای در کشــور داشتیم که
مهم باشــد و جریانســازی کند .بهنظرم همچنان
جایزه جالل در تاریخ ادبیات ما مهمترین جایزه است،
اگرچه اثرگذاریاش به نسبت آنچه از آن توقع میرود
اندک است».

نظارت

كتابها بالتكليف نميمانند
يكی از دغدغههاي هميشگي ناشران و نویسندگان و مترجمان،
بحث ممیزی است .همیشــه از این صحبت میشود که ممیزی
سلیقهای است و قاعدهای که بتواند تکلیف ناشر را مشخص کند
وجود ندارد .احمدوند در اينباره ميگويد«:اینکه موضوع ممیزی
سلیقهای اســت ،باالخره اظهارنظر درباره ممیزی هم سلیقهای
است .اینکه یک نفر بگوید در جایی ســلیقه اعمال شده ،بر چه
مبنایی میگوید؟ براساس سلیقه خودش است که این حرف را
میزند .آنچه در ممیزی اتفاق میافتاد 2-3 ،موضوع است؛ اول
اینکه نظارت بر محتوا باید وجود داشــته باشد و در آن تردیدی
نیست .دوم اینکه این نظارت باید مالکها و معیارها و چارچوب
روشنی داشته باشد .ما باید ضوابط روشنتری 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
میگیرد .از یک متن واحد ممکن است شــما برداشتی داشته
باشید و فرد دیگری ،برداشت دیگری .بخشی از سلیقه که دوستان
اعالم میکنند ،این اســت که از قواعد ممکن است برداشتها و
استنتاجهای مختلفی شــود .امکان گفتوگو و تعامل با ناشران
باید پررنگتر شود که دنبال این هستیم ».در سالهای گذشته
کتابهایی بودهاند که نامشــان مطرح بوده اما مجوز نگرفتهاند
مثل «زوال کلنل» محمود دولتآبادی .احمدوند چنين پاســخ
ميدهد« :در دوره من هیچ کتابی نیامده که ما بخواهیم بالتکلیف
بگذاریمش یا اعالم میکنیم این کتاب مجوز دارد یا اعالم میکنیم
که این کتاب قابلیت انتشــار ندارد .موافــق بالتکلیفبودن اثر
نیســتم .تعدادی کتاب از قبل مانده که بالتکلیفاند .اینها را در
دستور بررسی مجدد گذاشتم .دوستان دارند میخوانند و بررسی
میکنند .مواردی که قابلیت صدور مجوز دارد ،مجوزشان صادر
میشود و مواردی که مجوز ندارد هم اعالم میشود به این دالیل
امکان صدور مجوز وجود نــدارد .حتما نباید کتاب بالتکلیف در
ارشاد وجود داشته باشد».

عکس :همشهری /امير رستمي

نویسندهای که حالتان را خوب میکند؟

گفتوگو با یاسر احمدوند ،معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد ،درباره نمایشگاه کتاب ،ممیزی ،جایزه جالل و...

فروشكتاب درنمايشگاهخواستهناشرانبود
چند روزی به نمایشگاه کتاب مانده بود که یاسر احمدوند ،معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
محمدناصر احدی
اسالمی ،به مؤسسه همشهری آمد و فرصت شــد که با او درباره موضوعات مختلف حوزه کاریاش به
گفتوگو روزنامهنگار
توگو بنشینیم .عمده فعالیتها و مأموریتهای معاونت فرهنگی در حیطه کتاب و نشر است و طبیعتا
گف 
سؤاالت ما از احمدوند حول همین موضوعات بود .احمدوند مدرک دکتری عرفان و تصوف اسالمی از دانشگاه ادیان و مذاهب قم دارد و عالوه بر سابقه کار اجرایی
و مدیریتی در سازمانها و نهادهای مختلف ،سابقه کار رسانهای و مطبوعاتی هم دارد .با اینکه وقت تنگ بود ،احمدوند سر حوصله و با تأنی به سؤالهای ما جواب
داد و ما هم سعی کردیم تا جایی که میتوانیم در مطرحکردن مسائل و موضوعاتی که دغدغه کتابخوانان و فعاالن حوزه نشر است کوتاهی نکنیم.
نمایشــگاه کتاب امســال با همه
حرفوحدیثها در مصالی تهران برگزار شــد.
احتمال دارد که ســال آینده مکان نمایشگاه
تغییرکند؟

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 مناسبتری 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 نمایشگاه مدنظر
دارید ،به تفکیک بخشهای مختلف نمایشگاه
هم فکر شده؟ مثال از سالها پیش این ایده مطرح
است که اگر بخش دانشآموزی و دانشجویی از
نمایشگاه جدا شود و بهصورت مستقل در مهرماه
و همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاهها برگزار
شود ،از ازدحام در نمایشگاه جلوگیری میشود.

شیوههای 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 سالهای گذشته
نمایشگاههای موضوعی هم داشتیم که با استقبال
مخاطبان مواجه نشــدند و تجربههای کامال موفقی
نبودند .نکات مختلفی را درباره نمایشگاه باید در کنار
هم دید و در یک همنشینی معنادار نیازها و پاسخ به
نیازها به راهحل مطلوب رسید.
یکی از انتقادات وارد به نمایشــگاه
کتاب این است که نمایشگاه به جای اینکه محلی
برای معرفی آثار ناشران ،تبادل نظر اهالی نشر و
بازخورد گرفتن از کتابخوانان باشد به فروشگاهی
بزرگ تبدیل شده است .برای حل این مسئله در
سالهای بعد فکری کردهاید یا همچنان فروش
کتاب در نمایشگاه به قوت خود باقیمیماند؟

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
بهدلیل مشکالت اقتصادی و برگزار نشدن نمایشگاه
در 2سال گذشــته مکررا تقاضا داشتند که از فروش
مستقیم آثارشان بهرهمند 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  -بهرغم
میل قلبی ما و بهرغم تصمیم شورای سیاستگذاری
 احترام گذاشته شد و فروش مستقیم به نمایشگاهامسال اضافه شد .البته با اضافه شدن بخش فروش
مجازی ،پیشبینی ما این است که خود ناشران هم
در نمایشگاه امســال تجربه خواهند کرد که فروش
اینترنتی میتواند 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 حمایت از ناشران ،اجازه فروش
آثارشان در نمایشــگاه به آنها داده شد اما آیا
برای حمایت از کتابفروشان طرحهای تخفیف
فصلی همچنان برگزار میشــود؟ عیدانه کتاب
در اسفندماه سال گذشــته برگزار نشد و هنوز
مشخص نیست که طرح بهاره کتاب تا آخر بهار

برگزار میشود یا 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 کتابفروشی
ندارند و در نزدیکی محل زندگیشــان با یک فاصله
مناســب و منطقی کتابفروشــی وجود ندارد .در
روستاها که بهطور مطلق وجود ندارد .حدود20درصد
جمعیت کشور ما ساکن روستاها هستند یعنی حدود
18میلیون نفر ساکن روستا داریم .اینها بهطور مطلق
دسترسی به کتابفروشــی ندارند .اکثر شهرهای
کوچک ما کتابفروشی ندارند یا کتابفروشیشان
بهصورت بسیار محدودی کتاب عرضه میکند .حتی
در شهرهای بزرگ هم وضع همین است؛ بنابراین ما
با فقر کتابفروشی مواجهیم .شما ببینید در کشوری
که به راحتی میشود گفت اکثریت مخاطب جدی
کتاب دسترسی خوبی به کتابفروشی 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 کتابفروشی هم توانایی ارائه همه
آثار ناشــران را ندارد .ابعاد و حجم کتابفروشیها
آنقدر نیست که همه کتابهای ناشران را عرضه کنند.
عناوین منتشرشده خیلی زیاد است و اصال تناسبی با
ظرفیت کتابفروشیها ندارد .بهطور طبیعی بخشی
از کتابهای ناشــران اصال در کتابفروشیها ارائه
نمیشود یا در اکثر کتابفروشیها نیست .خب ،باز
این امکان جدی را هم از مخاطــب گرفتیم و هم از
ناشران که کتابهایشــان عمال وارد چرخه فروش
نخواهد شــد .با کنار هم گذاشــتن همه این موارد
میبینیم که به راحتی نمیشود گفت امکان فروش را
از ناشران سلب کنیم و صرفا از کتابفروشیها حمایت
کنیم .البته در آینده باید به سمتی رفت که دسترسی
به کتابفروشیها 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 راهاندازی کتابفروشی
در روســتاها از نظر اقتصادی بهصرفه نیست.
برای توزیع منصفانه کتاب در سراســر کشور و
برای قشری که دسترسی به کتابفروشی ندارد
طرحهایی مثل فروش آنالین درنظر دارید؟

همین است که میفرمایید؛ امکان اینکه کتابفروشی
در روستا شکل بگیرد تقریبا نیســت اما با امکانات
جدیدی که وجود دارد ،فراهم کردن امکان دسترسی
مردم روستایی و شــهرهای کوچک و حاشیهنشین
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 کتابها فراهم شود .جزئیات این طرح حتما
اطالعرسانی خواهد شد.
در تهران بیشــتر از ســایر شهرها
کتابفروشــی داریم اما کتابفروشان رقبایی
در گوشــهوکنار خیابانها دارند که کتابهای
ناشران ناشناس و گمنام را با 50درصد تخفیف
میفروشــند .این ناشــران متهم هستند به
رونویسی از ترجمههای ناشرانی که برای تولید
کتاب خوب هزینه کردهاند و زحمت کشیدهاند.
طرحی برای برخورد با این ناشران کپیکار دارید؟

قانونا ما ملزم هســتیم به هر ناشری که کتابش را به
وزارت ارشــاد ارائه میکند ،طبق ضوابط نشر مجوز
بدهیم .کتابها بررسی میشــوند و اگر مغایرتی با
قانون نداشته باشــند ،مجوز میگیرند .در گذشته و
تا امروز امکان مشابهتیابی در کتاب وجود نداشت.
این کار هم باید توسط نرمافزار صورت بگیرد .طبیعی
اســت که افراد نمیتوانند مشــابهتیابی را انجام
دهند .از سال گذشــته که من وارد وزارتخانه شدم
گفتوگو با 2شــرکت جلو رفته تا نرمافزار مناسب
برای مشابهتیابی کتاب را مستقر کنیم .انشاءاهلل

این اتفاق بیفتد تا بتوانیــم جلوگیری کنیم از دادن
مجوز به کتابهایی که مشابه هستند .یک کار دیگر
هم باید بکنیم .سالها جلســات هیأتنظارت برای
اجرای ضوابط نشر در کتاب بزرگسال و هیأتنظارت
برای اجرای ضوابط نشــر در کتاب کــودک برگزار
نمیشد .این دو هیأت را به شــورایعالی فرهنگی
معرفی کردیم ،افراد را تعیین کرديم ،اسامی تصویب
شد و جلساتشان شروع خواهد شــد .در آنجا باید
مصوباتی شکل بگیرد که از مالکیت ناشران و مترجمان
و نویسندگان بر آثارشان بيشتر 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 ماههای گذشــته ،قیمت کتاب
سر به فلک زده و آن بخشــی از مردم که کتاب
میخرند ،تقریبا از خرید کتاب ناتوان شدهاند.
قیمت کاغذ باالست و طرحهایی که برای راهاندازی
کارخانه تولید کاغذ در داخل وجود داشته فعال به
سرانجامی نرسیده .برای حل این مسئله به چه
تمهیدی اندیشیدهاید؟

در گرانی کتاب عوامل مختلفی نقش داشــتند .یک
بخش گرانی کاغذ اســت و بخش دیگر گرانی انواع
خدمات نشر و دستمزدهاست .همه هزینههایی که
در چرخه نشر هســت ،دچار گرانی و افزایش قیمت
شدهاند و طبیعی است که روی قیمت محصول نهایی
اثر خواهد گذاشت .کاغذ هم بخشی از این گرانیها را
بهخودش اختصاص داده است .یک علت گرانی کاغذ
افزایش قیمت جهانی آن است که در چند ماه گذشته
قیمت جهانی کاغــذ  20-30درصــد افزایش پیدا
کرده است؛ تقریبا از 6-7ماه پیش که قیمت هر تن
کاغذ حدودا 900دالر بود ،حاال به هر تن 1200دالر
رسیده ،به اضافه هزینه حمل و تحویل در کشور ما.
این هزینه ،قابلتوجه اســت .قیمت عمده کاغذ هم
با ارز آزاد یا ارز نیمایی محاســبه میشود .با یک بند
کاغذ 100در  70که میشود حدودا 24.5کیلوگرم و
قیمت هر کیلو 1.2دالر ،به همین عددهایی میرسیم
که در بازار هست .گرانفروشی در بازار کتاب حدودا
10-15درصدی است .ما باید تولید داخلیمان را به
سرانجامی برسانیم .این موضوع زیرساختهایی الزم
دارد .در چند ماهی که ما هستیم ،مکرر و مرتب پیگیر
آماده شدن امکان تولید کاغذ و افزایش ظرفیت تولید
کاغذ در تولیدکنندههای داخلی هستیم .تقریبا هر ماه
3-2جلسه 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 دستگاهها و خیلی مسائل دیگر که
اینها را حل کردهایم .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 موردنیاز را تامین کنیم .ظرف یکی ،دوسال آینده
هم میتوانیم بخش عمدهای از نیاز کشور را در داخل
تامین کنیم؛ این شدنی اســت .عزمش هم در دولت
وجود دارد .اهتمام صاحبان کارخانهها هم وجود دارد.
بخشخصوصی در این مورد با شــما
همکاری میکند؟

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

اگــر ناشــرانی کاغــذ دریافــت کردهانــد

امــا کاغــذ دولتــی باعــث نشــده کــه
قیمتها یشــان کاهــش پیــدا کنــد
حتمــا بایــد ایــن رونــد اصــاح شــود و

باید آن افزایش قیمتی کــه از مخاطب

گرفتهاند ،جبران شود

شود .کارخانه کاغذ مازندران که بخشخصوصی
نیست و توسط هلدینگ اداره میشود ،اما آنها هم
به حوزه توزیع و تولید کاغذ وارد شدهاند .با اینکه
سال گذشته تولیدشان تقریبا زیر 10هزار تن بود،
فکر کنم امســال به حدود 30هزار تن برســند و
امیدواریم سال آینده به حدود 50هزار تن برسند.
کارخانه پارس میتواند فعــا تا باالی 10هزار تن
تولید کند تا بعدا بیشتر شود .کارخانههای کارون و
شوشتر هم بعدا میتوانند به خط تولید اضافه شوند.
اگر همه شرایط فراهم شود ،میتوان باالی150هزار
لونیم فعال
تن توان تولید داخلی را ظرف  2تا دوسا 
کرد ،منتهــی احتیاج دارد که همــت گروهی در
بخشهای مختلف دولت شــکل بگیرد که داریم
برای این تالش میکنیم.
همیشــه حرفوحدیثهایی درباره
توزیع کاغذ دولتی میان ناشران وجود داشته است.
آماری منتشر شد که نشان میداد  -بهرغم تصور
عمومی  -برخی ناشران خصوصی از کاغذ دولتی
منتفع میشوند اما همچنان قیمت کتابهایشان
خیلی زیاد است .شما سازوکار اختصاص کاغذ
دولتی به ناشران را تغییر میدهید و آیا فهرست
ناشرانی که کاغذ دولتی دریافت میکنند بهطور
شفاف اعالم خواهد شد؟

بخش عمدهای از کاغذی که در سال 1398با ارز
ترجیحی گرفته و در ســال 1399توزیع شد ،در
بخش خصوصی مصرف شد .در وزارت ارشاد عدهای
برای شــفاف شــدن آمار در حال تالش هستند.
آماری که اعالم شد ،آمار اعالمشده از طرف وزارت
ارشاد نبود .آن آمار کامال دقیق نیست و تغییراتی
دارد .برخی از ناشران خصوصی بیش از آنچه اعالم
شــد کاغذ دریافت کردهاند؛ همینطور ناشــران
دولتی .گروهی در وزارت ارشاد بدون سروصدای
رسانهای دارند کارشان را انجام میدهند تا واقعیت
ماجرا معلوم شــود .خب ،اگر ناشری به نادرستی
بیش از آنچه باید کاغذ دریافت کــرده ،حتما در
حمایتها و تســهیالت آینده وزارت ارشاد لحاظ
خواهد شــد .حتما باید به نسبت بهرهمندیاش،
خدمات فرهنگی ارائه میکرده .اگر ناشرانی کاغذ
دریافت کردهاند اما کاغذ دولتی باعث نشــده که
قیمتهایشــان کاهش پیدا کند ،حتما باید این
روند اصالح شــود و باید آن افزایــش قیمتی که
از مخاطــب گرفتهاند ،جبران شــود .اینها حتما
پیگیری میشــود و بهطور دقیق و شــفاف اعالم
خواهد شد .این موضوعی نیست که وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی از آن به راحتی بگذرد اما هیاهو
هم دربارهاش نمیکنیم .در مورد آینده هم ،چون
فعال ارز ترجیحی به واردات کاغذ و وزارت فرهنگ
تخصیص داده نشده ،اگر ارزی در اختیار قرار گرفت
که قولهایی 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 باالرفتن قیمت کتاب را میبیند و
ممکن است برایش این سؤال پیش بیاید که چرا
دولت نظارتی روی قیمت کتاب ندارد ،درحالیکه
اهلفن میدانند دخالت دولت در تعیین قیمت
کتاب تقریبا نشدنی است.

مجموعا ورود دولت بــه قیمتگذاری حوزه کتاب
کار موفقــی نخواهد بود .یعنی اینکــه فکر کنیم
دولت میتواند روی همه کتابها قیمتگذاری 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 نمیشود قیمت تمامشده 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 تمامشده قیمتگذاری شود و
رقابت بازار باعث میشود که قیمتها غیرمنصفانه
نباشد .عمده تولیدات ناشران کشور هم همینطور
است .اگرچه ممکن است گران باشد ،اما خب عوامل
مختلف در گرانیاش اثر گذاشته .گرانفروشی نیست.
درصد اندکی وجود دارد که ممکن است بیانصافی
رخ دهد که آنها هم طبیعتا توســط خود مخاطب
طرد خواهد شد و در بازار رونق نخواهد گرفت.

نشر همشــهری از سال۱۳۷۵خورشــیدی فعالیت خود را
آغاز کرد و تا سال۱۳۸۵خورشــیدی در مجموع ۶۵عنوان
کتاب در حوزههای مختلف منتشر کرد و در این سالها بر
موضوعاتی شــامل کتابهای برگرفته از مجموعهنشریات
مؤسســه ،کتابهای حوزه علوم ارتباطــات و کتابهایی
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 روزنامهنگاری
چاپ کرد.
نشر همشهری در سال ۱۳۸۶با اشراف و اذعان به فقر منابع
موجود در حوزه علــوم ارتباطات و روزنامهنگاری کشــور،
تمرکز خود را بر کتابهای تخصصی دانش ارتباطات و رسانه
گذاشت و با بهرهگیری از چهرههای شناختهشده و دانشگاهی
در انتخاب ،تالیف و ترجمه کتابهــای این حوزه ،به چاپ
کتاب در ایــن عرصه پرداخت .در ادامه با هدف آشــنایی با
ی ـ اسالمی فرهنگ و تمدن بشری ،مجموعه
بنیانگذاران ایران 
 50جلدی «اندیشهمندان ایران و اسالم» را منتشر کرد که به
زندگینامه ،شرح احوال ،آرا و آثار اندیشمندان ایران و اسالم
در حوزههای 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 قابلتوجهی از این تعداد را کتب تخصصی در
زمینههای رسانه و ارتباطات تشکیل میدهد .گفتنی آنکه
در طول سال 1400خورشــیدی ،بیش از 50عنوان کتاب
تخصصی (تالیف و ترجمه) در حوزه مسائل نظری شهر ،امر
شهری ،پژوهشهای میدانی شهری و ...توسط نشر همشهری
منتشر شده است.
نشر همشهری هماکنون با گسترش فعالیت خود قصد دارد
عالوه بر انتشار کتابهای تخصصی در حوزه رسانه و علوم
ارتباطات به موضوعات زیر نیز بپردازد:
چاپ و نشــر کتابهــای موردنیاز و ناظر بــه گرایشها
و عالقهمندیهــای مخاطبــان ،در دیگــر حوزههــای
علومانسانی ،فعالیت در حوزه انتشــار کتاب ویژه اقشار
اجتماعی مختلف مانند انتشــار کتاب کودک و نوجوان،
انتشــار کتاب دانشآموزی و ،...فعالیــت در زمینه ارائه
خدمات نشر ،کتاب و محصوالت فرهنگ و ارائه خدمات
در شبکه توزیع.
طی سال گذشــته ،پرفروشترین آثار انتشار یافته در نشر
همشهری از این قرارند:
نظریههای رسانه؛ اندیشــههای رایج و دیدگاههای
انتقادی /سيدمحمد مهديزاده /چاپ هشتم
گزارشــگری خوب /آبراهام امیدور /برگردان :سالومه

ابطحی /چاپ دوم
تاریخ اجتماعی رسانه /دکتر حسن نمکدوست تهراني/
چاپ دوم
روزنامهنگاری در عمل /هلن سیسونز /برگردان :محمد
تقیزاده مطلق /چاپ دوم
قصههای هزاوه /رضا مهدویهزاوه /چاپ اول
لحظهای و سخنی :دیدار با جمالزاده /چاپ دوم
تبلیغات و اقناع /گارث جاوت /برگردان ،حسین افخمی/
چاپ چهارم
تکنولوژی رسانهای از منظرانتقادی /یوست ون لون/
برگردان :احد علیقلیان /چاپ سوم
نشر همشهری در سالجاری نیز در سیوسومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب حضور دارد و میتوانید در راهروی26غرفه
 7کتابهای نشر همشهری را ببینید.

نـمايشگاه

سازمان زیباسازی با
«داستان یک شهر زیبا» در نمایشگاه
سازمان زیباسازی شهرداری تهران که بهصورت تخصصی بر
انتشار کتابهای دانش زیباسازی شهر تمرکز دارد ،امسال
با دســت پر به نمایشــگاه کتاب تهران آمده است .بهگفته
حمید رحمانی ،معاون برنامهریزی ســازمان زیباســازی
شهرداری تهران ،این انتشارات امسال با 290عنوان کتاب
به سیوسومین نمایشگاه کتاب تهران آمده که 265عنوان
آنها تالیفی و شامل  53عنوان زیباسازی شهری33 ،عنوان
ضوابط و مقررات زیباسازی شهری28 ،عنوان کتابچههای
تهرانپژوهــی و 35عنــوان کتابهای هنــری و هنرهای
شهری اســت .همچنین این انتشــارات 116عنوان کتاب
دانشگاهی دارد که مخاطب اصلی این کتابها دانشجویان
رشتههای معماری و شهرسازی و مدیریت شهری هستند.
بهگفته رحمانی ،مولفان و مترجمان این کتابها از استادان
دانشگاهی و استادان فعال این رشتهها هستند و با استفاده
از دانش این اســتادان باتجربه و صاحبنــام این آثار تالیف
و ترجمه شــدهاند .از دیگر کتابهای انتشــارات سازمان
زیباسازی 25عنوان کتاب ترجمهشده در حوزه زیباسازی
شهری است که این آثار دربرگیرنده تجارب و دانش روز دنیا
در حوزه زیباسازی شهری است و 12عنوان جدید از این آثار
در نمایشگاه عرضه خواهد شد .این انتشارات ،بنا بر رسالتی
که در آموزش و اطالعرســانی دارد ،مجموعهای 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 کتابهای جذاب و خواندنی و
البته دیدنی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در سالیان
گذشته کتاب «رازهای خط و نقاشیخط :نگاهی به زندگی
و آثار رضا مافی» تالیف کاوه تیموری و جلیل رســولی بوده
اســت .این کتاب به بررســی هنر و آثار یکی از بزرگترین
خوشنویسان ایرانی میپردازد .مافی خوشنویسی قدر و توانا
بود که هم در حوزه خوشنویسی و هم در حوزه نقاشیخط
آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشت .این استاد خوشنویس
با اینکه در سال1361در 39ســالگی درگذشت ،اما یکی از
خوشنویسان برجسته معاصر محسوب میشود.
ســازمان زيباســازي شــهرداري تهران را در شبســتان،
راهروي ،17غرفه 11پيدا ميكنيد.

