
سقف اجاره بها، بدون ضمانت اجرا 
  سقف قیمت در بازار اجاره مانند 2سال گذشته،  در 

تهران 25درصد  قابل افزایش است
  ساماندهي بازار اجاره، به واسطه ضعف سامانه ملي 

امالك و اسكان با چالش مواجه است
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سالم فرمانده 
پنجشنبه 

ورزشگاه آزادی 

سوداگراِن عمر 

دومین سیل بهاره 
خراسان رضوی را 

شوکه کرد

 منشی مطب
پشت پرده سرقت از 

خانه مستند ساز 

قیمت گوشت 
متعادل شد

جهت حضور و ثبت نام در این 
اجتماع بزرگ خانوادگی، عدد یک 

را به 3000212 پیامک کنید.

 این اجتماع بزرگ 
ساعت 17 برگزار می شود

بیمه عمر چگونه ممكن است 
باعث سرمایه گذاري و سود بیشتر 

متخلفان باشد؟

سیالب در شهرستان های کالت 
و قوچان با 3کشته و 1مفقودی، 
خسارت قابل توجهی به بار آورد

 سارقان مسلح  که 
کلیپ سرقت آنها جنجالی شده بود 

دستگیر شدند

قیمت گوشت قرمز که در هفته 
 گذشته  با افزایش زیادی همراه بود

حاال متعادل شده است
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جنگ سنگ
بهروز رسایلیتیتر یک

روزنامهنگار

کلیشهایترینجملهایکهدراین2سالاززبان
گزارشــگرانفوتبالشــنیدیم،اینبود:»جای
هوادارانفوتبالدرورزشگاههاواقعاخالیاستو
مسابقاتبدونآنهاشوروحالیندارد.«البتهکه
اصلحرفدرستاست،امااستثناهاییهموجود
دارد؛درستمثلآنگروهازهوادارانتراکتورکه
درجریانمســابقهعصرپنجشنبهاینتیمبرابر
پرسپولیس،باانواعبداخالقیهاازجملهپرتاب
سنگبهزمین،جانبازیکنان2تیم،گروهداوری
وعکاسانوخبرنگارانرابهخطرانداختندونهایتا
منجربهقطعبازیشدند.اینروندازابتدایبازی
وجودداشتودرنیمهاولبهوضوحبهچشمآمد؛
درستهمانزمانیکهگزارشگرمسابقهازشکوه
حضورتماشــاگرانحرفمیزدوچپوراست
نماهایزیبایگرفتهشدهبادوربیناچدیرابر
فرقسرمانمیکوبید.بااینحالنیمهنخست
بههرشکلیبودپایانپذیرفت،امادرنیمهدوم
کاربیخپیداکرد.عمالدیگرنمیشدکارراادامه
داد.درچندنوبتارسالکرنرازسویبازیکنان
پرسپولیسبهمشکلخوردوهوادارانتراکتور
حتیوساطتکاپیتانوکادرفنیاینتیمرابرای
پایاندادنبهخشونتنپذیرفتند.امیدعالیشاه
کرنرزناصلیپرســپولیسبود،درادامهرامین
رضاییانبرایارســالضرباترفت،امابهاوهم
رحمنکردند.گزارشگربازیکهگویاازهیاهوی
جهانفارغبود،بهبازیکنانپرسپولیستوصیه
میکرد:»زودترکرنررابزنیدوقالکاررابکنید.«
اماسنگپرانهاهمینقدرهممجالنمیدادند.
جالباینجاســتکهرامینرضاییانبرایزدن
آخرینکرنربازیکمکداوربینواراســپرکرد،
امابازهمفایدهاینداشــت.نهایتاکادرداوری
تصمیمبهقطعبازیگرفت.آنهاهمراهبابازیکنان
پرسپولیسزیررگبارسنگوبطریبهرختکن
رفتندتایکبازینیمهتمامدیگردرفهرســت
مســابقاتفوتبالایرانبهثبتبرسد.یکقاب

زشتوکریهدیگرازرفتارهایغیرفرهنگی.

  مورد ویژه عالیشاه
ازهماندقیقهاولبازیبیشترینحساسیتها
رویامیدعالیشاهبود؛بازیکنیکهبین2نیمفصل
لیگشــانزدهمبرایگذراندنخدمتسربازی
راهیتراکتورشــد،امابرایشمصدومیتپیش
آمدوخیلیکمدراینتیمبهبازیگرفتهشــد.
ازهمانزمانبرچســبکمکاریتعمدیروی
عالیشاهچسباندهشدوهوادارانتراکتوردرهر
فرصتیازخجالتاودرآمدند.داســتانمسابقه
پنجشنبههمآخرینســکانسازاینماجراها
بود.دراینمسابقهآنقدربهعالیشاهفشارآوردند
کهاوازکورهدررفتوســنگهایجمعشدهاز
رویزمینرابهسمتتماشــاگرانپرتابکرد.
اینواکنش،نقطهعطفمسابقهبودودرگیری
رامیانبازیکنان2تیمداخــلزمینآورد.بعد
هموضعیتبدترشــدوداوربازیراقطعکرد.
حاالهمباشــگاهتراکتوربیانیهدادهوتقصیرها
راگردنکاپیتانپرسپولیسانداختهاست.البته
کههیچکسازرفتارعالیشاهدفاعنمیکند،اما
شرایطیکهبرایاودراینمسابقهبهوجودآوردند
غیرقابلتحملبود.شمانمیتوانیدازیکانسان
انتظارداشتهباشیداینهمهفشارراتاببیاورد،
جانخودشرازیربارانسنگدرخطرببیندو
مثلفرهیختههارفتارکند.بررسیواکنشبدون
اعتنابهماهیتکنش،رویکرددرستینیستو
نتیجهچندانیهمندارد.هرچندتکرارمیکنیم
عالیشاهبایدطاقتمیآوردوچنینعکسالعملی

نشاننمیداد.

  عواملی که تفرقه ایجاد کردند
داستانکشداربداخالقیبعضیهوادارانتراکتور،
حتماریشــههایگوناگــونداردوبایدبهطور
کاملموردبررسیقراربگیرد.پدیدآمدنچنین
فرهنگیتنهایکمقصرنــداردونقشعناصر
مختلفرادرآنبایدزیــرذرهبینبرد،امابدون
شــکیکیازعواملیکهگروهــیازهواداران
تراکتورراتااینحدبهخشمآوردهومنجربهوقوع
چنیناتفاقاتیشده،اظهاراتتفرقهافکنانهبرخی
عواملباشگاهدرسالهایگذشتهبوده؛ازجمله
مالکباشگاهکهبهدفعاتعدمتوفیقخودشرا
گردنعواملبیرونیانداخت،آنقدربدونسندو
مدرکازتبعیضسخنگفتکهیکعدهواقعا
باورکردندزمینوزمانعلیهتراکتوراست.کاش

میشدازاینآدمهاجوابخواست.

  تعیین نتیجه با ماده 62
دیدارتراکتوروپرســپولیسروزپنجشنبهدر
ورزشگاهیادگارامامتبریزنیمهکارهماندوحاال
صحبتبرسرایناســتکهکمیتهانضباطی
دربارهاینبازینیمهتمامچهتصمیمیخواهد
گرفــت.ماده62آییننامهکمیتــهانضباطی
دربارهاینموضوعبــهصراحتمیگوید:»اگر
بهعلترفتاریکتیمیارفتاریکهیکباشگاه
مسئولآنشناختهمیشود،یکمسابقهبرگزار
نشودیانیمهتمامبماند،باشگاهیکهمسئول
شناختهمیشودتوسطکمیتهانضباطی3بر
صفربازندهاعالمشــدهوبهپرداختحداقل
۵۰میلیونتومانجریمهنقدیبهعالوهکلیه
خساراتواردهبهســازمانلیگوفدراسیون
فوتبالمحکوممیشود.«دراینمادههمچنین
آمدهکهکمیتهانضباطیحداکثرتایکهفته
بایدبهموضوعرسیدگیونتیجهرااعالمکند.
درصورتیکهداوراینبازیرامعلقکردهبود
میتوانست24ساعتبعد،مسابقهراازهمان
دقیقهایکهتعطیلشــدهازســربگیردوبه
پایانبرساند.امااینبازیبهصورتنیمهتمام
تعطیلشدهونتیجهآنبااســتنادبههمین

ماده62مشخصخواهدشد.
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دوربرگردان تاریخی
امباپه انگار از رفتن به مادرید پشیمان یا  برای 

ماندن در پاریس وسوسه شده. برای روشن شدن 
تکلیف این ستاره باید تا یکشنبه صبر کرد
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پیله کردن های جواد به سرمربی تیم ملی 
ادامه دارد. این نخستین بار نیست که او 
علیه کادرفنی تیم ملی صحبت می کند

نکو علیه اسکو
عبور از تونل تاريخ

استقالل مجیدی از تونل آلومینیومي 
عبور کرد اما از سد آلومینیوم عبور 
نکرد. سپاهان نوید کیا اما خوب برد 
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 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

فرایبورگ

الیپزیش
22:30

جام حذفی آلمان

فیورنتینا

یوونتوس
23:15

سری آ ایتالیا

سه شنبه 3 خرداد 1401

فوالد

پرسپولیس

آلومینیوم

سپاهان

شهرخودرو 

پیکان

20:00

20:00

20:00

لیگ برتر ایران - هفته 28

مس

هوادار

استقالل

گل گهر

20:00

20:00

ذوب آهن

تراکتور

نساجی

فجر 

20:00

20:00

نفت م.س

صنعت نفت
20:00
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صفحه17

یادداشت
مسعود درستی؛ مدیرعامل شرکت متروی تهران

تجربه رویدادهای تاریخی نشــان داده اســت که 
اتفاقات مهم و تأثیرگذار در دوران سخت اقتصادی 
و اجتماعی رخ داده است؛ در واقع به نظر می رسد در 
شرایط دشوار و تنگناهای اقتصادی، انسان ها بیشتر 
به توانمندی ها و ظرفیت های اجرایی خود توجــه می کنند و همین امر باعث 

می شود با انرژی و انگیزه بیشتری سراغ تحقق خواسته های خود بروند.
در حوزه فعالیت های شــهری نیز می توان مصادیق متعــددی از این واقعیت 
تكرار شده را مثال زد. اما یكی از ادوار خاص مدیریت شهری، شاید همین دوره 
کنونی باشد که تورم را به سختی می توان کنترل کرد و منابع مالی نیز با زحمت 
تحقق می یابند، با وجود این، تالش برای وقوع اتفاقات خوب برای مردم تهران، 
متوقف نشده است. برخی از این رخدادهای امیدوارکننده در عرصه فعالیت های 
توسعه ای شبكه متروی پایتخت ان شاءاهلل شكل خواهد گرفت. به طور مثال، در 
سال1۴01 به تفكیک ۴ایستگاه در خط ۶ به بهره برداری می رسد و خط 7 نیز از 
3ایستگاه جدید برخوردار می شود؛ یک ایستگاه هم در بخش توسعه غربی خط۴ 
افتتاح خواهد شد. از سوی دیگر، پروژه توســعه جنوبی خط ۶ به پایان مرحله 
حفاری مكانیزه خواهد رسید و کار ساخت ایستگاه های چهارگانه آن همچنان 
دنبال خواهد شد. این در حالی اســت که عملیات اجرایی پروژه توسعه شرقی 
خط ۴ نیز از چندی پیش شروع شــده و مطالعات توسعه شرقی خط 2 مراحل 

نهایی خود را پشت سر می گذارد.
از طرف دیگر قول داده ایم پروژه خط متــروی تهران- پرند در بخش حدفاصل 
فرودگاه امام خمینی )ره( تا شــهر جدید پرند به طول 1۹ کیلومتر را درصورت 
تامین بموقع منابع مالی، تا پایان امســال تقدیم مــردم کنیم تا جمعیتی بالغ 
بر نیم میلیون نفر از ساکنان این شــهر از مواهب آن برخوردار شوند؛ پروژه ای 
که می توانــد کارکرد اصلی خــط 50کیلومتری تهران - پرنــد را احیا کرده و 
سرمایه گذاری صورت گرفته در آن را موجه و منطقی سازد. به این موارد می توان 
بهره برداری از فاز نخست بزرگ ترین پایانه زیرزمینی قطارهای شهری در کشور 
را که همان پایانه اکباتان اســت، افزود ؛ پروژه ای که 1۴سال از زمان شروع آن 
می گذرد و تأثیرات آن در بهبود کارایی خط ۴ به مرور زمان مشخص می شود، 
این پایانه در خرداد ماه افتتاح می شود. البته پایانه های مترویی آزادگان )خط 3(، 
دولت آباد )خط ۶( و فاز دوم پایانه شــهید کالهدوز )خــط ۴( نیز همچنان به 

پیشرفت عملیات عمرانی خود ادامه خواهند داد.
در کنار مواردی که به آنها اشاره شد، امسال اتفاق مسرت بخش جلب مشارکت 
بخش خصوصی برای احداث خطوط جدید مترو را بعینه شــاهد هســتیم که 
حرکت زیرساختی عظیم و تأثیرگذاری به شمار می آید؛ کمااینكه هفته گذشته 
تفاهمنامه ای در ارتباط با ساخت فاز نخست خط 11 با مشارکت بخش خصوصی 

منعقد شد تا سرفصل تازه ای در احداث خطوط جدید )خط ۸ تا   11( باز شود.
به جریان افتادن قرارداد فاینانس تولید ۶30دستگاه واگن از سوی شرکت های 
چینی و نیز ســفارش ساخت 113دســتگاه واگن داخلی براساس مدل موفق 
تولید قطار ملی مترو، اقدام ارزنده دیگری اســت که البتــه ورود این واگن ها 
به شــبكه متروی تهران، احتماال اواخر ســال 1۴02 خواهد بود  اما به هر حال 
باید اقدامات پیش نیاز آن، امسال محقق شــود. تمام آنچه گفته شد، با همت و 
تالش دست اندرکاران امر )کارگران و مهندسان شاغل در شرکت  های کارفرما، 
پیمانكاران، مشاوران و...( و البته حمایت و پیگیری های شورای شهر و مدیریت 
شهری تهران در حال انجام است و لزوما اینطور نیست که کل منابع مالی مورد 
نیاز این اقدامات متعدد و پرهزینه، دم دست فراهم باشد. اما وقتی عزم عمومی 
جزم باشد، در شرایط دشــوار اقتصادی نیز می توان کارهای تأثیرگذار و مهمی 
انجام داد و هرجا نیت خیر در میان باشــد، برکت همراه حرکت درست جمعی 

خواهد شد.

توقف اکیداً ممنوع
داستان عثمان محمدپرست را از کودکی اش در خواف 
شــروع کنیم چرا که در انتها قرار است دوباره به 
»کودکی« بازگردیم. در خراسان آن زمان، عالقه 
به موسیقی را نه با صفت »مطربی« که با انِگ 
»دهلی« می شناختند و والدین معتقد بودند 
فرزندی که دنبال  ساز و آواز می رود نه فقط از 
خدا دور می شود بلکه تربیت ناشایستی هم 

پیدا خواهد کرد.

عثمان محمدپرست، دوتارزن خراسانی درگذشت
بدرود فرزند خواف
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مسیری که مهرجویی طی کرد  تا به »المینور« رسید
راه طی شده

24

برای تماشاگری که با پیش زمینه ذهنی فیلم های شاخص مهرجویی 
به سینما می رود، »المینور« فیلم حیرت انگیزی است. تماشاگری که 

نام مهرجویی برایش تداعی کننده »هامون«، »پری«، »درخت 
گالبی« و حتی »سنتوری« است، المینور نمی تواند فیلم 

قانع کننده ای باشد. داریوش مهرجویی فیلمساز محبوب 
طبقه متوسط در دهه های 6۰ و 7۰ و موفق ترین کارگردان 
جریان روشنفکری در دهه5۰، دست کم یک دهه است 

که مسیر فیلمسازی اش را عوض کرده است.
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

دیدنی  ترین های ابوظبی
 ابوظبی کــه تا همین چنــد ســال قبل تمــام تکیه اش 
به ذخایر ســوختی »اعم از نفــت و گاز« بــود اما ماجرا 
به شــکل دیگری رقم خــورد. امارات، بــه فکر میزبانی 
مسابقه اتومبیلرانی فرمول یک افتاد و شهرهایی را که 
واحه ای بیابانی بودند و تقریبا هیچ ویژگی ای در میان 
شهرهای مطرح جهان نداشتند، سر زبان ها انداخت.  

طرز تهیه متفاوت ترین ساالد خیار
خیار یک افزودنی خوشمزه به انواع ساالد، ساندویچ 
و حتی نوشــیدنی ها و دتاکس واترهاست، اما آن طور 
که باید بــه آن توجه نمی شــود. بهترین و آســان ترین 
راه برای لذت بردن از مزه خیــار و بهره مندی از خواص 
فوق العاده ای که دارد، درســت کردن یک ساالد خیار 

است در این گزارش با تهیه آن آشنا می شوید.

گردشگری

آشپزی

داده نما
حامد فوقانی/گرافیک: مهدی سالمی

دانستنی های شبكه راه آهن ریلی زیرزمینی پایتخت

300میلیون لیتر صرفه جویی ساالنه
 در مصرف سوخت به مدد بهره مندی از متروی تهران

252کیلومتر
طول مسیر ساخته 
شده شبکه متروی 

تهران است. 

10میلیاردنفر
مسافر تا کنون از 

شبکه متروی تهران  
استفاده کرده اند. 

55میلیون دالر
 برای ساخت هر 

کیلومتر مترو در تهران 
هزینه می شود.

4دقیقه
زمان انتظار برای 

رسیدن هر قطار در 
خطوط مختلف است.

1500واگن
برای سرویس دهی 

استاندارد به مسافران 
در مترو الزم است.

2.5میلیون
سفر روزانه، در تهران 

توسط مترو انجام 
می شود.

1میلیون دالر
 هزینه خرید هر واگن 

مترو می شود.

12میلیون دالر
هزینه ساخت هر 

ایستگاه است.

2میلیارد تومان
هزینه تامین برق یک 
ماه شبکه مترو است.

852نفر شغل
برای ساخت هر کیلومتر 

خط مترو به صورت 
مستقیم ایجاد می شود.

44مسافر
ظرفیت پذیرش هر 
واگن مترو به صورت 

نشسته است.

30 کیلومتر
در صورت ساخته نشدن 
مترو،به طول  ترافیک 
معابر اضافه می شد.  

متروی تهران بــه لحاظ طول مســیر، تعداد ایســتگاه های احداث شــده، 
کیفیت ساخت و نگهداری یکی از 20متروی برتر جهان به حساب می آید.

در سال های اخیر برای تامین تجهیزاتی از قبیل آسانسور، پله برقی، درهای 
ورودی، تجهیزات برقی و... از تولیدات داخلی استفاده شده است.

امــروزه تمــام مراحــل ســاخت ایســتگاه ها و مســیر خطــوط مترو توســط 
مهندسان و متخصصان ایرانی انجام می شود.

یک قطار مترو با 7واگن به طور متوسط روزانه 325برابر یک وسیله نقلیه 
خصوصی، مسافر جابه جا می کند.

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper

t e l e g r a m

i n s t a g r a m

 تالش  برای جبران 
10سال عقب ماندگی
مدیران عامل شرکت های بهره برداری مترو و اتوبوسرانی
 از  تحول در روند نوسازی، در شرایط سخت گفتند

 مدارس ابتدايي 
در چالش بازگشت امتحان
ماجراي برگزاري آزمون هاي کتبي براي دانش آموزان 

دبستاني  پس از 1۴سال اجراي ارزشیابي توصیفي
صفحه5

ایجاد سازمان مهاجران 
ضرورتی اجتناب ناپذیر

گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس درباره چند و چون الیحه تشكیل سازمان مهاجران

صفحه13

صفحه7

 سهم روسیه و اوکراین 
در محصوالت کشاورزی جهان

سازمان ملل هشدار داده که جهان از یک ماه دیگر وارد بحران 
جدي تامین مواد غذایي شود

75 درصد 
از روغن آفتابگردان

29 درصد 
از جو  جهان

15 درصد 
از ذرت جهان

28 درصد 
از گندم جهان

400ميليون
انسان كالری موردنيازشان را از  
صادرات غذايی اوكراين تامين 

می كنند 

12 درصد
بازار جهانی غذا سهم روسیه و 
اوکراین است که پس از جنگ 

حذف شده  است
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رئیس جمهــور روز جمعــه در 
بیست ویکمین سفر استانی خود 
عازم شمال غرب کشــور، استان 
آذربایجان غربی شــد. ســیدابراهیم رئیســی در 
بدو ورود به اســتان آذربایجان غربی در فرودگاه 
شــهیدباکری ارومیه با اشــاره بــه ظرفیت های 
متنوع این استان گفت: آذربایجان غربی به عنوان 
یکی از قطب های کشــاورزی در کشــور مطرح و 
از ظرفیت های زیادی در حــوزه معدن برخوردار 
اســت و عالوه بر اینها دارای مراکز دانشــگاهی، 
علمی و نیروی انســانی کارآمــد و تحصیلکرده 
نیز اســت. براســاس گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاســت جمهوری، رئیســی در اجتمــاع مردم 
مهاباد با پاسداشــت وحدت و انسجام موجود در 
آذربایجان غربی گفت: رمز توسعه یافتگی کشور و 
رفع مشکالت وحدت و انسجام ملی است و اختالف 
همه فرصت ها را خواهد ربود. انســجام و وحدت 

زمینه بسیار خوبی برای پیشرفت و توسعه است.

تأکید بر اشتغال، بومی گزینی و بازارچه مرزی
رئیسی با بیان اینکه آذربایجان غربی ظرفیت های 
بسیاری دارد که باید در جهت رفع بیکاری مورد 
بهره برداری قرار گیرد، گفت: مسئله بیکاری برای 
بنده خیلی رنج آور اســت و رفع بیکاری و ایجاد 
اشــتغال جزو برنامه های محوری دولت اســت. 
رئیس جمهور با اشــاره به تالش مستمر دولت 
برای حل مشکالت اقتصادی کشور تصریح کرد: 

همه کارگزاران دولتی بداننــد که امروز مردم از 
دولت انتظار بحقی دارند که مشــکالت به ویژه 
بیکاری در زمان کوتاهی برطرف شود. دولت تمام 
تالش خود را برای ایجاد اشتغال به کار گرفته و 
در همین ۸ماهه سپری شــده حجــم تجارت با 
همسایگان به شــکل قابل توجهی افزایش یافته 
اســت و امیدواریم این اقدامات باعث آرامش و 

آسایش بیشتر مردم شود.
او رونق تولیــد را موضوعی محــوري در زمینه 
رفع مشکل اشــتغال عنوان کرد و افزود: تولید 
علم پایه و فنــاوری پایه می توانــد زمینه ایجاد 
اشــتغال ازجمله بــرای جوانــان تحصیلکرده 
کشور باشد. همچنین بنده همواره به مسئوالن 
استان های مختلف تأکید کرده ام بومی گزینی و 
اســتفاده از نیروهای کارآمد هر منطقه قطعا در 
اولویت است. او موضوع مهم دیگر درباره استان 
آذربایجان غربی را موقعیت مرزی آن عنوان کرد 
و گفت: یکی از کارهایی که مسئوالن شهرستان 
و اســتان حتما باید دنبال کننــد فعال کردن 

بازارچه های مرزی اســتان به ویژه در شهرستان 
مهاباد است تا تجارت مرزی به صورت قانونمند 
انجام شــود. همچنین به مسئوالن استان تأکید 
کرده ام کــه در زمینه ســامان دادن به راه های 
مواصالتی استان و شهرستان مهاباد و نیز مرکز 
درمانی مجهز و با ظرفیت مناســب برای مهاباد، 
براساس اولویت های تعیین شده برای پروژه های 

نیمه تمام تسریع شود.

بازدیدهای هوایی از دریاچه ارومیه
براســاس گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، ســیدابراهیم رئیسی در آغاز 
بیست ویکمین ســفر اســتانی دولت مردمی از 
نمایشگاه دســتاوردهای مرکز رشد هوا و فضای 
شهیدباباســاعی واقع در فرودگاه ارومیه بازدید 
کرد. رئیس جمهور در ایــن بازدید با توضیحات 
دست اندرکاران نمایشــگاه از نزدیک در جریان 
توانمندی های داخلی در ســاخت هواپیماهای 
نیمه سبک، ماهواره های اروم ست، سهند و اسپوتا 

و پهپاد سمپاشــی قرار گرفت. رئیس جمهور با 
تأکید بر اینکه پیش از ســفر به استان اولویت ها 
و مسائل این منطقه شناسایی شده است، گفت: 
مسائل زیادی برای پیگیری در استان وجود دارد 
که در جلســات کارشناســی مورد بررسی قرار 
گرفته است. در آخرین بخش ســفر در شورای 
اداری مصوبات ســفر اعالم خواهد شد تا مردم و 
اصحاب رسانه از آنها مطلع باشند و مدیران هم 
خود را پیگیر مسائل بدانند. رئیسی در مسیر سفر 
از ارومیه به مهاباد به صورت هوایی از روند احیای 
دریاچه ارومیه و اقدامات انجام شده در این طرح 
بازدید و دســتورات الزم را برای تسریع در روند 
احیای این دریاچه صادر کرد. او در ادامه ســفر 
خود به اســتان آذربایجان غربی در پایانه مرزی 
و گمرک »تمرچیــن« در منطقه صفرمرزی و از 
توابع شهرستان پیرانشــهر حضور یافت. در این 
بازدید، رئیس جمهور پــس از حضور در یادمان 
شهدای حاج عمران و زیارت قبور شهدای گمنام، 
در جمع راننــدگان خودروهای باری و ترانزیتی 
حاضر شــد و پس از شــنیدن مشــکالت آنها، 
دســتورات الزم را جهت رفع نواقص و کمبودها 
صادر کرد. مــرز تمرچین نقطــه صفرمرزی با 
کردســتان عراق و یکی از فعال ترین پایانه های 
مرزی کشور اســت که رئیسی در دوران ریاست 
قوه قضاییه با حضور در این منطقه، دســتوراتی 
برای بازگشایی مرز و حل مشکالت عبور و مرور 

خودروها صادر کرده بود. 

 رئیس جمهور در سفر استانی آذربایجان غربی مطرح کرد

  قدردانی از همراهی مردم در اصالحات اقتصادی

سناریوسازی برای بازداشت غیرقانونی دیپلمات ایرانی در بلژیک
  46ماه بازداشت غیرقانونی اسداهلل اسدی، نقض آشکار حقوق بین الملل عرفی و رویه های دیپلماتیک به حساب می آید

46ماه از بازداشــت غیرقانونی اسداهلل اسدی، دیپلمات 

ایرانی در بلژیک می گذرد و جمهوری اسالمی ایران کل دیپلماسی
فرایند بازداشت، استرداد، دادگاه، صدور حکم و رفتارهای 
صورت گرفته در قبال این دیپلمات ایرانی را غیرمشــروع و غیرقانونی 

می داند.
به گزارش فارس، ۱۱تیرماه ۱۳۹۷ بود که بلژیــک و اتریش، همزمان با 
سفر حسن روحانی، رئیس جمهور سابق به اروپا، از بازداشت 5نفر، ازجمله 
یک دیپلمات ایرانی به ظن تالش برای بمبگذاری در نشســت گروهک 
تروریستی منافقین در پاریس خبر دادند. براساس اعالم بلژیک، یک زوج 

ایرانی االصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند.
این کشور همچنین مدعی شد یک دیپلمات ایرانی نیز با این زوج در ارتباط 
بوده و ازسوی دیگر در همان زمان عنوان شد یک دیپلمات ایرانی به نام 
اسداهلل اسدی، دبیر سوم ســفارت ایران در اتریش در ایالت بایرن آلمان 
بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در 
دادگاهی در »بامبرگ« حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود 
این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی 5۰۰گرم 

ماده انفجاری »استون پروکسید« داده است.
این بازداشت ها که براساس اطالعات ارائه  شده ازسوی »موساد«، سرویس 
اطالعاتی رژیم صهیونیستی انجام شــد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که 
»حسن روحانی« رئیس جمهور سابق ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش 
بود. در همین خصوص محمدجواد ظریف، وزیر سابق امورخارجه ایران 
همان روز )۱۱تیرمــاه ۱۳۹۷( در واکنش به این ســناریوی ضدایرانی 
جدید در توییتر خود نوشــت: »چه همزمانی جالبی. همزمان با شروع 

سفر رئیس  جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر 
می شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می کند و 
برای همکاری با همه مقام های ذیربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات 
پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده است.« بهرام قاسمی، سخنگوی 
وقت وزارت امور خارجه نیز ۱۲تیرماه ۱۳۹۷ به بازداشــت این دیپلمات 
ایرانی واکنش نشــان داد و آن را اقدامی برنامه ریزی شده برای تخریب 

جایگاه و موقعیت ایران و ایرانیان نزد افکار عمومی اروپا دانست.
این اقدام هماهنگ فرانسه و آلمان و بلژیک به احضار سفرای فرانسه، بلژیک 
و کاردار آلمان )در غیاب سفیر این کشور( به وزارت امور خارجه منجر شد 
و درهمین خصوص ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷ سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی 
سابق وزارت امور خارجه، در دیدار با سفیر فرانسه و کاردار آلمان مراتب 
اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی 

را اعالم و با تأکید بر مصونیت دیپلمات ها براساس کنوانسیون وین، خواستار 
آزادی فوری و بدون قید و شرط دیپلمات جمهوری اسالمی ایران شد.

در روز دوشــنبه نهم مهرماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه ای »بامبرگ« 
در بیانیه ای اعالم کرد ۲۷سپتامبر )5مهر( با استرداد دیپلمات یادشده 
به بلژیک موافقت کرده اســت. یک روز بعد یعنی در دهم مهرماه ۹۷ نیز 
بیانیه ای توسط ۳وزیر دولت فرانسه و طرح اتهام های ناروا به این دیپلمات 
ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی 
منافقین صادر شد که این بیانیه با اعتراض شدید ایران روبه رو و جمهوری 

اسالمی خواستار آزادی فوری اسدی شد.
درنهایت ۱6مهرماه ۱۳۹۷ این حکم )استرداد اسدی از آلمان به بلژیک( 
اجرا شد و رسانه ها به نقل از دادستانی آلمان، از استرداد این دیپلمات ایرانی 
به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی است. 
این بازداشت غیرقانونی ادامه یافت تا اینکه در ۱6بهمن ماه ۱۳۹۹ دادگاه 
قضایی »آنتورپ« بلژیک با رد مصونیت دیپلماتیک اسدی، با درخواست 
دادستان ها برای صدور حکم ۲۰ســال حبس برای این دیپلمات ایرانی 
موافقت کرد. همان روز سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه 
حکم این دادگاه را محکوم کرد و حق پاسخگویی برای ایران را محفوظ 
دانست. در پی حکم غیرقانونی دادگاه آنتورپ، ۲۱بهمن ماه ۱۳۹۹ سفیر 
بلژیک در تهران ازسوی دســتیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی به منظور 
ابالغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران به وزارت امور خارجه 
احضار شد. چندی پیش نیز دادگاه تجدیدنظر برگزار و حکمی درباره ۳نفر 
بازداشت شــده صادر و ادعاهایی بی اساس نیز درخصوص اسدی مطرح 

شد که واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان را به دنبال داشت.

دولت

تشکر از همراهی مردم در اصالحات اقتصادی
رئیس جمهور در بخشی از اظهارات خود در سفر آذربایجان غربی به مسئله همکاری مردم در 
اصالحات اقتصادی اخیر دولت اشاره کرد و گفت: در زمینه اقتصادی هم باید از مشارکت، همت 
مردم، مساعدت تک تک مردم و خانواده های محترم ایرانی صمیمانه تشکر کنم چراکه اگر در 
اصالحات اقتصادی که دولت آغاز کرده مشارکت و همکاری مردم نبود، دولت نمی توانست در 
جهت رفع مشکالت زیربنایی گام بردارد. همراهی مردم به دولت این امکان را می دهد که در 

جهت تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی حرکت کند.

مکث

تکاپوی ضدبرجامی صهیونیست ها
 مقام های رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر رایزنی های 
فشرده ای را با طرف های اروپایی و آمریکایی، با محوریت 

موضوع ایران در دستورکار قرار داده اند

افزایش امیدواری ها در محافل سیاسی – رسانه ای برای از سرگیری 
مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسالمی ایران و ۱+4، باردیگر 
صهیونیست ها را به تکاپو انداخته و مقام های این رژیم در روزهای 
اخیر رایزنی های پیگیرانه ای را بــرای اخالل در روند گفت وگوها 

به کار گرفته اند.
به گزارش همشهری، رژیم صهیونیستی که در روزهای اخیر به دلیل 
به شهادت رساندن »شیرین ابوعاقله« خبرنگار فلسطینی به شدت 
تحت فشــار افکارعمومی جهان قرار دارد، می کوشد با پیگیری 
رویکرد »ایران هراسی«، باردیگر رایزنی های ضد برجامی خود را 
در کانون توجه محافل سیاسی اروپا و آمریکا قرار دهد و نگاه ها را از 

تحوالت سرزمین های اشغالی دور کند.
بر همین اساس هم هست که مقام های این رژیم در روزهای اخیر 
رایزنی های فشرده ای را با طرف های اروپایی و آمریکایی، با محوریت 
موضوع ایران در دستورکار قرار داده اند؛ از یک سو وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی راهی واشنگتن شد و از سوی دیگر نخست وزیر این 

رژیم رایزنی با مقام های اروپایی را پیگیری می کند.
در چنین شرایطی هم بود که کاخ ریاســت جمهوری فرانسه از 
گفت وگوی تلفنی امانوئل مکرون با نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
خبر داد و اعالم کرد که رئیس جمهور فرانســه در این گفت وگو 
بر تعهد کشــورش برای احیای توافق هســته ای ۲۰۱5 تأکید 
کرده اســت. براســاس اعالم کاخ الیزه، ۲طرف همچنین درباره 
تقویت روابط دوجانبه و امنیــت منطقه با محوریت ایران بحث و 

تبادل نظر کرده اند.

سالح فرسوده »ایران هراسی«

ازســوی دیگر وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای اعــالم کرد لوید 
آستین، وزیر دفاع این کشور، به تازگی با بنی گانتس، وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی که به واشنگتن سفر کرده، دیدار کرده است و 
۲طرف درباره تعهد دولت آمریکا نسبت به ممانعت از دستیابی 
ایران به یک سالح هسته ای گفت وگو کرده اند. در بیانیه پنتاگون 
همچنین آمده است، گانتس و آستین درباره آنچه »فعالیت های 
ثبات زدای ایران در منطقه« عنوان شده است، گفت وگو کرده اند؛ 
»وزیر دفاع آمریکا بر تعهد راســخ این کشــور نسبت به امنیت 
اسرائیل و حفظ آمادگی نظامی اسرائیل تأکید کرد.« رایزنی های 
ضدبرجامی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در آمریکا به همین جا 
ختم نشد و گانتس در کاخ سفید با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
این کشــور نیز دیدار و درباره موضوع های مختلف رایزنی کرد. 
گانتس در اظهاراتی پس از این دیدار، گفت وگو با سالیوان را »یک 
مالقات فوق العاده« ارزیابی کرد که طــی آن درباره »حمایت از 
امنیت اســرائیل«، »راه های مقابله با ایران«، »تالش ها برای رفع 
اختالف های موجود با فلســطینیان« و »حمایــت از اوکراین« 
گفت وگو شده است. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین در 
روزهای اخیر مدعی شده بود این رژیم مانع از انتقال قابلیت های 
پیشرفته ایران به منطقه خواهد شد و این موضوع را تهدیدی برای 
تل آویو می داند. اینها درحالی است که سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در نشســت خبری اخیر خود، باردیگــر بر همکاری های 
واشنگتن و رژیم صهیونیســتی علیه ایران تأکید کرد. ند پرایس 
در این زمینه گفته بود: »ما به طور منظم اطالعات را با شــریکان 
اسرائیلی مان رد و بدل می کنیم. در بســیاری از حوزه ها دیدگاه 
مشترکی داریم، ضمن اینکه نفع راهبردی مشترکی هم داریم و 
آن این است که نمی خواهیم ایران هرگز به سالح هسته ای دست 

پیدا کند.«

حمایت روسیه از توافق در وین
چنین ادعاهایی درحالی مطرح می شود که حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با سرگئی الوروف همتای 
روس خود  ضمن اعالم آمادگی ایران برای میانجیگری میان روسیه 
و اوکراین، تأکید کرد که اگر آمریکایی ها منطقی عمل کنند، توافق 

در دسترس خواهد بود.
الوروف نیز دراین گفت وگو بر تداوم حمایت روسیه از حصول توافق 
و تالش های این کشور برای دستیابی به توافقی عادالنه در راستای 
تحقق منافع و مطالبات طرف ایرانی تأکید کرد. تقالی ضدبرجامی 
صهیونیست ها در روزهای اخیر درحالی است که مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس خبری اعالم  کرد که هیچ 
نشانه ای دال بر عدم جدیت الزم از ســوی ایران برای ازسرگیری 

مذاکرات وین در راستای احیای توافق هسته ای وجود ندارد. 
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سپاه در قامت امدادگر مردم
فرمانــده کل ســپاه در اجتمــاع بــزرگ ســپاهیان محمد 
رســول اهلل)ص( تهــران بــزرگ که در جــوار حــرم مطهر 
امام خمینی)ره( برگزار شد، با اشاره به حضور سپاه در عرصه های 
مختلف سیل، زلزله، کرونا و حوادث مختلف به عنوان امدادگر 
مردم، گفت: نمی گذاریم غبار محرومیت بر چهره مردم بنشیند.

به گزارش فارس، ســردار حسین ســالمی گفت: دشمن فکر 
می کند ملت ایران به شایعه، دروغ ها و رویاهایش پاسخ می دهد، 
اما ملت ما آگاه، بیدار و هوشــیار اســت و همواره توطئه های 
دشمنان را خنثی کرده  است. او با بیان اینکه دشمن نزول کرده، 
درحال غروب بوده و فروغش کم شده  است، تصریح کرد: امروز 
مطمئن تر و قوی تر هستیم و دشمن را در حال زوال می بینیم. 
فرار او را در افغانستان، شکست او را در یمن، فرار تدریجی او را 
از عراق و همچنین طلوع باعظمت اسالم را در منطقه می بینید. 
سالمی ادامه داد: اسالم قدرتی عظیم شــکل داده و دشمن را 
فرسوده کرده است، صدای شکستن استخوان های دشمنان را 
می شنویم. وی بیان کرد: هرچه دشمن بر طبل شایعه می نوازد، 
ملت ایران آرام تر در صحنه دفاع از نظام و انقالب و گرفتن نگین 
انگشتری انقالب با قامتی برافراشته با روح هایی بلند برای حفظ 
دستاوردهای نظام امروز، آرایش وفاداری به  خود گرفته است. 
سردار حسن حسن زاده، فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل)ص( 
تهران بزرگ نیز در ایــن اجتماع با بیان اینکه بســیجیان راه 
شکست استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را آموخته اند، گفت: 

مرحله نهایی عملیات بیت المقدس، آزادسازی قدس است. 

برخورد سازمان اطالعات 
سپاه با محتکران

روابط  عمومی کل ســپاه در اطالعیه ای اقدامات 
ســربازان گمنام امــام زمان)عج( در ســازمان 
اطالعــات ســپاه در برخــورد با محتکــران و 
قاچاقچیان پس از اجرای طرح مردمی ســازی  و 
توزیع عادالنه یارانه ها در سراسر کشور را تشریح 
کرد. براساس گزارش روابط  عمومی سپاه، در این 
اطالعیه آمده اســت: »در پی اقدامات اطالعاتی 
صورت گرفته پس از اجرای طرح مردمی سازی 
و توزیع عادالنه یارانه ها توســط سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در ســازمان اطالعات ســپاه در 
سراســر کشــور، بیش از ۳54۱۰ تن کاالهای 
اساســی به ارزش تقریبی ۱5۰۰میلیارد تومان 
از محتکران و قاچاقچیان کشــف شد. این اقالم 
که شامل ۱۲۲۰۰تن روغن خوراکی، 4۸۰۰تن 
برنج، 4۰۰۰تــن نهاده های دامــی، ۲5۰۰تن 
قندوشکر، ۱5۰۰تن ماکارونی، ۱۹۰۰تن آرد و 
سایر کاالهای اساســی مورد نیاز مردم است، با 
توجه به ضرورت تنظیم بازار کشور، با هماهنگی 
مراجع قضایی و قانونی به سرعت در بازار عرضه 
شده اســت. همچنین تأکید می شود رسیدگی 
به تخلفات سودجویان در دســتور کار سازمان 

تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه قرار دارد.

نقل قول خبر

دفاعی

 خبر

گزارش

وزیر اطالعات: به زودی اطالعات بیشتری از احمدرضا جاللی منتشر می کنیم
وزیر اطالعات در همایش اخیر دادستان های 

مراکز استان ها گفت: جاسوسی جاللی برای امنیتی
رژیم صهیونیستی، موضوعی اثبات شده است و 
حکم اعدام او کلیه مراحل قضایی را طی کرده است. دولت سوئد 
به نیابت از رژیم صهیونیستی و آمریکا، مدتی پس از بازداشت و 
محاکمه جاللی، به صورت غیرقانونی آقای حمید نوری، هموطن 

ما را در سوئد بازداشت، بلکه به نوعی گروگان گرفت. در مورد 
جاللی نیز به زودی اطالعات بیشتری منتشر خواهیم کرد. به 
گزارش فارس، اســماعیل خطیب زاده همچنین با اشاره به ۲ 
فرانسوی که اخیرا توســط وزارت اطالعات دستگیر شده اند، 
گفت: ۲ فرد فرانسوی بازداشت شده توریست نبودند، ما از قبل 
به اطالعاتی پیرامون آنها دست یافته بودیم و از لحظه ورود به 

کشــور، آنها دقیقا تحت نظر بودند. این افــراد به محض ورود، 
قرار های تشکیالتی با چند کانون و محفل غیرقانونی و سابقه دار 
برگزار کردند. طبق مستندات موجود، این دو فرانسوی به دنبال 
ایجاد ارتباط تشــکیالتی بین کانون های غیرقانونی و آشوبگر 
بودند که با اتخاذ پوشــش های صنفی، اهــداف گروهک ها و 

سرویس های جاسوسی را دنبال می کردند.

ادامه تناقض گویی ها در آمریکا
درحالی که مذاکرات هســته ای در وین میان ایران و 
گــروه1+4 به دلیل عدم تصمیم گیــری آمریکا درباره 
موضوع های باقیمانده همچنان متوقف مانده اســت و 
تقریبا همه طرف ها معتقدند درصورت وجود اراده الزم 
از سوی واشــنگتن، حصول توافق خوب در دسترس 
است، یک ســناتور جمهوریخواه آمریکایی با انتقاد از 
تالش ها برای حصول توافق در وین، مدعی شــد دولت 
بایدن به هر قیمتی به دنبال توافق هســته ای با ایران 
است. تد کروز در گفت وگو با روزنامه »اورشلیم پست« 
مدعی شد: متأســفانه دولت بایدن به دنبال یک توافق 
با ایران است و آنها نشان داده اند که مایلند هر امتیازی 
بدهند، حتی اگر این کار امنیت و ایمنی اسرائیل را نابود 
کند، حتی اگر امنیت و  ایمنی آمریکا را برهم بزند. . این 
سناتور جمهوریخواه همچنین با اشاره به برخی گزارش ها 
مبنی بر خواست ایران برای خروج نام سپاه پاسداران از 
فهرست تروریستی آمریکا، افزود: خوشبختانه همین 
یک هفته پیش در سنا به طرح باقی ماندن نام سپاه در 
فهرست تروریستی رأی دادم. این مصوبه یک پیروزی 

قاطع برای هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه است.
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انبارهای اتوبوسرانی و مترو آنقدر 

گزارش
خالی شد که دست مدیریت شهری 
جدید را برای انجام خدمت رسانی 
باکیفیت به شــهروندان بســت.  بهــرام نکاحی، 
مدیرعامل شــرکت اتوبوســرانی تهــران و حومه 
دراین بــاره می گویــد:  »حــدود یک دهــه اخیر 
اتوبوسرانی مورد بی مهری قرار گرفته؛ تا حدی که 
نه تنها در حوزه فرســودگی و کمبود ناوگان دچار 
مشکل هســتیم بلکه از نظر منابع انسانی الزم نیز 

مشکالت جدی داریم.«
به گزارش همشــهری، تامین ناوگان جدید برای 
دو ُمــد حمل ونقل انبوه بر تهــران یعنی اتوبوس و 
مترو، یک طرف ماجراســت. آن سوی دیگر ماجرا، 
به بازســازی اساســی ناوگان و تامیــن قطعات و 
نیروهای انسانی مورد نیاز برای انجام کارها ارتباط 
پیدا می کند. از قرار معلوم طی 10ســال گذشته، 
هم مترو و هم اتوبوســرانی از هر دو ســو، آسیب 
دیده اند و اکنون برای آنکه بتوانند به شکل مناسبی 
خدمت رسانی کنند، تحت فشارهای شدید هستند. 
به همین خاطر، عده ای از شــهروندان به ناچار به 
سمت اســتفاده از خودروهای شخصی رفته اند که 

نتیجه ای جز تشدید ترافیک و آلودگی هوا ندارد. 
مهدی شایسته اصل، مدیرعامل شرکت بهره برداری 
متروی تهران نیز از بی مهری های دوره های گذشته 
برای این حمل ونقــل همگانــی زیرزمینی  خبر 
می دهد و با گالیه می گوید: »ما در این دوره انبارهای 
خالی شــده را تحویل گرفتیم. بنابراین نمی توان 
در زمانی کوتــاه، اقداماتی بزرگ را که شایســته 
شهروندان است، انجام داد. با وجود این، تالش های 
فراوانی صورت گرفته تا همزمان با فروکش کردن 
کرونا و عادی شدن شرایط و بالطبع افزایش میزان 
مسافران، چرخ مترو بچرخد. خریداری 2هزار چرخ 
واگن مترو، به عنوان یکی از حیاتی ترین قطعات از 

این دست اقدامات است که باعث می شود، مشکل 
عدم ایمنی تا حد زیادی برطرف شود.«

فرسودگی در ناوگان و بازنشستگی در نیروی انسانی
شــبکه اتوبوســرانی تهــران هم اکنــون حدود 
2050دســتگاه اتوبوس فعــال دارد؛ در صورتی 
که تهران در شــرایط ایده آل بایــد حدود 10هزار 
دســتگاه اتوبوس و به فوریت بیــش از 5 تا 7هزار 
دســتگاه اتوبوس داشته باشــد. اما بی توجهی به 
باالرفتن سن ناوگان در گذشته باعث شده   اکنون 
مشکالت اتوبوســرانی، بیش از پیش سر باز کند.  
نکاحی، مدیرعامل شــرکت اتوبوســرانی در این 
خصوص می گوید: »فرســودگی در حوزه ناوگان، 
واقعیتی انکارناپذیر اســت. جدا از این، ما با کمبود 
منابع انسانی روبه رو هستیم؛ چراکه عمر خدمتی 
همکاران و رانندگان به بازنشستگی نزدیک شده تا 
جایی که سال گذشته هزار نفر از کارکنان بازنشسته 
شدند، امسال 750نفر در لیست بازنشستگی قرار 
گرفته انــد و اغلب کارکنان طي 5-4ســال آینده 
بازنشسته خواهند شد، عدم  برنامه ریزی در شرایط 
مطلوب در همه الیه ها چنین شرایطی را رقم زده 
است.« او درباره مشــکالت حقوق اتوبوسرانان هم 
می گوید:» مطالبه ایشــان در کمیته ای 6 نفره در 
حال بررسی است و قطع به یقین حقی از آنها ضایع 

نخواهد شد.«
او با بیــان اینکه 12جایگاه ســی ان جی در اختیار 
دارند، می افزاید: »همه این جایگاه ها در شــرایط 
فرسودگی بسیار شدید هســتند. پایانه ها، ابنیه ها 
و تعمیرگاه ها همگی فرسوده هستند. وقتی بستر 
الزم ایجاد نشود، واضح است که در حوزه خدمات 
هم مشکل پیدا می شــود. اگر شما به ایستگاه های 
بی آرتی نگاه کنید، به وضوح می بینید که ایستگاه ها 
هم فرسوده شده اند. حاال آقای دکتر زاکانی نه فقط 

با نگاه ُمد جابه جایی مســافر بلکه از منظر کاهش 
مشــکالت آلودگی هوا و ترافیک، موضوعات را در 
دستور کار گذاشته اند. البته بی توجهی 10ساله را 
نمی توان در یک دوره کوتاه جبران کرد، اما شناسایی 
شرایط، فراهم کردن بستر الزم و در نهایت حرکت 
در مسیر اصالح، شدنی است که ما از این دوره عبور 
کرده ایم؛ چراکه مذاکرات و پیگیری هایی را انجام 
داده ایم که ماحصل آن تامین 900دستگاه اتوبوس 
برای تهران از 2000دســتگاه اتوبوســی است که 
وزارت کشور با شــرکت های داخلی قرارداد بسته 
و بخشــی از آن، طی 4-3 ماه آینــده تحویل داده 
می شود. این شــرکت ها از ابتدای ســال شروع به 

ساخت کرده اند.«  
نکاحی در ادامه با بیان اینکه ناوگان ها چه در بخش 
خصوصی و چه مالکیت عمومی شــهرداری، دچار 
فرســودگی هســتند، می گوید: »این فرسودگی 
مربوط به 6ماه اخیر نیســت. اورهال )بازســازی( 
ناوگان شروع شــده و تا مهرماه تعداد قابل توجهی 
وارد چرخه می شــوند. البته که عدم  پشــتیبانی و 
عدم  پرداخت حقوق واقعی بخــش خصوصی، به 
این مشکالت دامن زده اســت. ما حدود یک دهم 
هزینه تمام شده را در قالب کرایه از مسافر دریافت 
می کنیــم و بقیه هزینه هــا بایــد از محلی تامین 
شود که در گذشــته چنین نکته ای را برای بخش 
خصوصی در نظر نگرفته بودند و بالطبع این حوزه 
هم دچار فرســودگی شده اســت.«  او با اشاره به 
اینکــه تولیدکنندگان داخلی وضعیت مناســبی 
ندارد، می افزاید: »عمومــا تولیدکنندگان با ثبت 
سفارش به ســمت تولید می روند؛ یعنی خودرویی 
را به نمایش نمی گذارند که درخواست کننده بتواند 
سریعا بخرد و وارد ناوگان کند. 2کارخانه اصفهانی و 
یک کارخانه تهرانی طی 10سال اخیر دیگر ظرفیت 

تولید ندارند.« 

تالشبرایجبران10سالعقبماندگی
مدیران عامل شرکت های بهره برداری مترو و اتوبوسرانی، از وضعیت سخت خدمات رسانی در این دو حوزه می گویند

حرکت متروی تهران به پرند سرعت گرفت
با پیگیری های مدیریت شهری، 

مترو
شرکت مترو، نمایندگان تهران در 
مجلــس و اســتانداری تهران، 
باالخره شرکت عمران شهرهای جدید بعد از 2 ماه، 
پای کار آمد و با تامین مالــی الزم، متروی پرند 
امسال به نتیجه خواهد رسید و این شهر به شبکه 
راه آهن شهری تهران متصل می شود. برای تامین 
هزینه های بســیار زیاد این پروژه تصمیم گرفته 
شده بود که زمینی به مساحت 25هکتار در شهر 
جدید پرند تغییر کاربری پیدا کند و بعد از فروش، 
درآمد حاصل از آن برای این خط مترو صرف شود. 
به گزارش همشهری، با رسیدن آخرین روز های 
سال 1400قرار شــد که این کار به سال جدید 
موکول شــود. پروژه حدود 80درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و عمده ریل گذاری ها انجام شده 
اســت. با تزریق منابــع مالی کافــی می توان به 
بهره برداری از آن امیدوار بود. گویا مشکل اصلی نه 
در کار عمرانی و فنی، بلکه در بخش مالی است. 
درصــورت توافــق کامــل هــر3 دســتگاه 
استانداری تهران، شهرداری تهران و وزارت راه و 
شهرســازی، مزایده برگــزار می شــود و زمین 
25هکتاری به مصرف ساخت مترو می رسد. قبال 
ارقامی بین 600تا هزار میلیارد تومان به عنوان نیاز 
مالی ساخت مترو مطرح شده بود که با توجه به 
افزایش  قیمت ها و مشــکالت کنونی اقتصادی 

ممکن است میزان آن افزایش پیدا کرده باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره می گوید: 
در ماه بهمن سال گذشته توافقنامه ای امضا شد تا 
در 15اسفند همان سال پول یا زمین را در اختیار 
مترو قرار دهند که تا کنون انجام نشده است. از آن 
زمان تا کنون جلســات دیگری هم برگزار شده، 
ولی به نتیجه الزم نرســیده است. اقبال شاکری 
با تأکید بــر اینکه تقاضا و نیاز های ســریع، ولی 

تصمیم گیری ها کند پیش می رود، گفت: آخرین 
جلسه برای تحویل زمین یا پرداخت نقدی برای 
500میلیارد تومان اول هم برگزار شد و به ما قول 
دادند که این اتفاق می افتد. اگر در این هفته این 
کار انجام نشود راسا آن را از طریق مجلس دنبال 
می کنیم. او با بیان اینکه زمین مورد بحث متعلق به 
شرکت عمران پرند است، می افزاید: خبر خوب این 
است که کار ساخت ادامه خط در حال انجام است، 
اما اگر این پول دیر برسد نمی توانند تجهیزات را 
بخرند و به سال آینده موکول خواهد شد. در آذر 
سال 1400مسئوالن دولتی بار ها از پروژه بازدید 
و جلساتی در این زمینه برگزار کردند. در نشست 
وزیر راه و شهرسازی و شهرداری تهران مقرر شد 
که موانع اجرایی پروژه برداشته و زمانبندی جدید 
طرح مشخص شود. وزیر کشور به اتفاق استاندار 
نیز از پروژه بازدید کردند و استانداری مکلف شد که 
تغییر کاربری زمین موردنظر را برای واگذاری دنبال 
کند. چند جلســه بعد از آن به دلیل کامل نبودن 
مدارک یا به دست نیامدن نتیجه نهایی نتوانست 
کمکی به پروژه کند. برخی از این جلسات با وجود 
اعالم قبلی تشکیل نشد و با وجود اعالم مسئوالن 
درباره پیگیری موضوع، نتیجه مشخصی به دست 
نیامده است. در ســال 1401 افزایش قیمت ها از 
مصالح تا دستمزد کارگران باعث دشواری بیشتر در 
اجرای عملی پروژه شده است. خط متروی تهران به 
سمت شهر جدید پرند با طول بیش از 50کیلومتر 
در امتداد خط یک طراحی شده است. ایستگاه هایی 
همچون شهرآفتاب و فرودگاه امام خمینی)ره( در 
این خط به بهره برداری رســیده است. این خط 
هم اکنون تا فرودگاه امام خمینی)ره( را پوشــش 
می دهد، اما بخش بین فرودگاه امام خمینی)ره( 
تا شــهر پرند به طول حدود 20 کیلومتر هنوز به 

بهره برداری نرسیده است.

 تالش مضاعف
 برای بهتر شدن حال مترو  

 شایسته اصل: انبارهای خالی تحویل گرفتیم و 
در حال تکمیل شان هستیم

اینطور که شــهردار تهران اعالم می کنــد خالی بودن 
انبارهای مترو میراث گذشته بود که به این دوره مدیریت 
شهری رسیده است. علیرضا زاکانی می گوید: »متأسفانه 
در بخش هایی که جزء اقالم حیاتی مترو است مانند چرخ 
و... موجودی انبارها صفر بود. ما از ماه ها قبل شــروع به 
تامین این تجهیزات حیاتی کردیم و نخســتین قسمت 
خرید و تامین چرخ های مترو وارد انبارهای مترو شــده 
است. این روند همچنان ادامه دارد تا سایر اقالمی که مورد 

نیاز است، تامین شود.«
شهرداری از ســوی دیگر قراردادهایی را برای تامین 
قطعات مورد نیاز به امضا رســانده است. برای آگاهی از 
جزئیات این قراردادها با مهدی شایسته اصل، مدیرعامل 
شرکت بهره برداری مترو گفت وگو کرده ایم. اینطور که او 
می گوید، تالش مضاعف می کنند تا هم سیستم حمل ونقل 
زیرزمینی به شکل مناسبی پاسخگوی مسافران باشد 
و هم حقوق پرســنل به ویژه راهبران قطارها به درستی 
پرداخت شــود. گفت وگو با شایســته اصل را در ادامه 

می خوانید.

آیــا در مدیریت شــهری جدید، شــرکت 
بهره برداری مترو انبارهای خالی از قطعات مترو را تحویل 

گرفته است؟
شــرکت بهره برداری مترو در دوره جدید مدیریت شهری در 
شــرایطی انبار های مترو را تحویل گرفت کــه به طور مطلق 
از تمامی قطعات راهبــردی خالی و موجــودی انبارها صفر 
بود. بســیاری از این قطعات براساس اســتاندارد های کنترل 
مدیریت انبار، حداقل باید ثبت سفارش می شد یا در موردشان 
اطالع رسانی صورت می گرفت، اما متأسفانه هیچ کدام از این 
موارد اتفاق نیفتاده بود و انبارها کامال خالی و بدون ثبت سفارش 
و پیش بینی هر نوع خریدی به مدیریت جدید شهری تحویل 
داده شد. با توجه به رویکردی که دکتر زاکانی و شورای اسالمی 
شهر تهران در این زمینه داشــتند، همکاری های الزم صورت 
گرفت تا موضوع خرید و تهیه تجهیزات و قطعات استراتژیک 
و راهبردی مورد نیاز شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
در اولویت اصلی و اساسی برنامه های مدیریت شهری و معاونت 

حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران قرار بگیرد.
ماجرای قــرارداد با بانک شــهر برای تامین 

قطعات چیست؟
در راســتای تامین قطعات مورد نیاز، قرارداد 8هزار میلیارد 
ریالی با حمایت و تامین مالی بانک شهر منعقد شد و معاونت 
مالی و اقتصادی شهرداری تهران نیز تضمین کرد که این منابع 
را تامین کند. در واقع بانک شهر با همکاری شرکت شهر آتیه 
قرار شــد تا لیســت خریدها و تجهیزاتی که از طرف شرکت 
بهره برداری مترو اعالم می شود را با قیمت مناسب تهیه کند. 
براساس جدول زمانبندی، نوع قطعه و زمانی که ثبت سفارش 
و تولید آنها طول می کشد، در سریع ترین زمان ممکن تحویل 
شرکت بهره برداری مترو بدهد تا ان شــاءاهلل در قطارها مورد 

استفاده قرار بگیرد.
چه اقداماتی برای تامین قطعات حیاتی مترو 

صورت گرفته است؟
فقط در یک مورد اساسی باید اعالم کنم به تازگی 2هزار چرخ 
ثبت سفارش و خریداری شده که در مرحله نخست 209عدد از 
این چرخ ها تحویل انبار شرکت شده است. طی هفته های آینده 
مابقی چرخ ها به صورت مرحله ای به انبار شرکت بهره برداری 
مترو منتقل خواهد شد تا در بخش تعمیرات و نگهداری ناوگان 
استفاده شوند. در سال های گذشــته به دالیل نامعلوم، برای 
تأمین قطعات یدکی به ویژه چرخ که از مهم ترین قطعات مورد 
نیاز برای نگهداری واگن هاست، اقدامی نشده بود. با ورود این 
2هزار چرخ بخش قابل توجهی از مشکالت حل خواهد شد و 
دیگر مجبور نخواهیم شد تعدادی از واگن ها را به خاطر نبود 

چرخ از ناوگان خارج کنیم.
تا پایان ســال چه تعداد قطار و واگن به طور 
اساســی بازســازی شــده و وارد مدار خدمت رسانی 

می شوند؟
براساس بررسی انجام شده هم اکنون حدود 700دستگاه واگن 
نیاز به اورهال قطعی دارد و برای اورهال این واگن ها قرار شده تا 
شرکت  واگن سازی  تهران هم ظرفیت کارگاهی و تعمیرگاهی 
خودش و هم ظرفیــت کارخانه خودش را که مدتی اســت 
غیرفعال شده در اختیار ما قرار دهد. براساس پیش بینی های 
انجام شده اورهال این 700دستگاه واگن حدود 18ماه زمان 
می برد. همچنین طبق برآوردهای صورت گرفته 2هزار میلیارد 

تومان اعتبار برای اورهال این 700دستگاه واگن نیاز است.
برای حقوق راهبــران قطارها و کارکنان مترو 
چه برنامه هایی دارید تا احیانا خدمات رسانی با مشکالتی 

روبه رو نشود؟
بحث حقوق و مزایا مسئله ای کشوری و ملی است و تصمیمات 
باید از نهاد های باالدســتی اخذ شــود. در مجموع شرکت 
بهره برداری مترو تهران و حومه جزو شرکت هایی است که 
تابع قانون کار و عددی اســت که اداره کار اعالم می کند. بر 
همین اساس ما هرتعیین تکلیفی که از طرف دولت محترم 
ابالغ شود را موظف هستیم تا براســاس همان درصد اعالم 
شده افزایش حقوق داشــته باشــیم. برای اردیبهشت ماه 
افزایش 40درصدی را به صورت علی الحســاب داشتیم و بر 
همین اساس حقوق کارکنان شــرکت پرداخت شده است. 
هر زمان کــه هیأت محتــرم دولت و شــهرداری تهران در 
رایزنی های خودشان در هیأت 6نفره ای که تعیین شده است 
به هر درصد و عدد قطعی اي برسند، ملزم به اجرای آن هستیم. 
امیدواریم هر تصمیمی که گرفته می شود هم برای کشور و 

هم برای کارکنان ما تصمیم مطلوبی باشد 
و ان شاء اهلل شــرکت بهره برداری مترو 
بتواند کیفیت ارائــه خدمات خودش 
را بهتر کند تا مســافران و شهروندان 

عزیز تهران و کالنشــهر کرج 
بیشــترین بهره بــرداری و 

میــزان دریافت خدمات 
را از ایــن حمل ونقل 

عمومــی و پــاک 
داشته باشند.

سیداحمد علوی 
 رئیس کمیته گردشگری شورای شهر 

تهران
مصوبــات حمایتــی از مالکیــن بنا های 
تاریخــی در گذشــته مطرح شــده بود، 
اما تاکنون هیچ اقدام عملیاتی صورت 
نپذیرفتــه اســت. یکــی از مشــکالتی 
کــه فراینــد مرمــت را گاه طاقت فرســا 
می کنــد، طوالنی بودن زمــان تأییدات 
معاونت میراث فرهنگی استان تهران 
اســت؛ به گونه ای کــه در مــواردی پس 
از 2ســال همچنــان پاســخی دریافــت 
نشده اســت و به دلیل گذشــت زمان، 
ضوابط شــهری حاکم بر بنا نیز تغییر و 
این موضوع سردرگمی مضاعفی ایجاد 

کرده است.

زهرا شمس احسان
عضو شورای شهر تهران

دســت اندرکاران ورزش زورخانــه ای 
و پهلوانــی در راســتای توســعه و رونــق 
این رشته ورزشی که ریشه در فرهنگ 
و ســنن ایــن کشــور دارد، بایــد تــالش 
مضاعفــی را بــه کار گیرنــد. بدیهــی 
اســت مدیریــت شــهری تهــران نیــز 
 باید ضمــن توجه ویــژه به ایــن مقوله و 
حمایــت از زورخانه هــای ســطح شــهر 
تهران، نســبت به برنامه ریزی، تجهیز 
و استاندارد سازی  زورخانه هایی که در 
اختیار خود دارد، اقدامات شایســته و 

مناسبی را به عمل آورد.

نقل قول خبر

پله برقی های مکانیزه تا پایان 
خرداد وارد مدار می شوند 

مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری تهران از 
ایمن سازی  و روشن کردن همه پله های برقی پل های 
عابرپیاده تهران تا پایان خرداد خبر داد. به گزارش 
همشهری، رضا صیادی با حضور در یکی از برنامه های 
تلویزیونی با ارائه گزارشی از پل های عابرپیاده پایتخت 
گفت: »از اول فروردین1401 کار نگهداری پل های 
هوایی مکانیزه تهران)502دســتگاه پله برقی روی 
120پل عابر پیاده( به سازمان زیباسازی واگذار شد، 
همه تالشمان را برای ایمن سازی  و روشن کردن این 
پله ها به کار بســتیم.« او ادامه داد: »از همان ابتدای 
کار)اول فروردین1401( حدود 43درصد این پله ها 
خاموش و 42درصد پله هــا هم ناایمن بودند. یعنی 
حدود 85درصد پله ها برای شهروندان قابل استفاده 
نبود. بر همین اساس بالفاصله بعد از تحویل گرفتن 
پله های برقی، پل های ناایمن را هم برای جلوگیری 
از بروز حوادثی که ممکن بود برای ســالمت مردم 
مشکل آفرین باشد، خاموش کردیم. به همین خاطر 
بار سنگینی روی دوش ما احساس می شد.« صیادی 
عنوان کرد: »من تأکید کــردم تا وقتی که پله های 
برقی ایمن سازی  نشده اند، آنها را روشن نمی کنیم. 
هم اکنون امــا 65درصد از مجمــوع پله های برقی 
پل های هوایی تهران را بعد از ایمن ســازی، روشن 

کرده ایم و در اختیار شهروندان قرار داده ایم.« 

 خبر

مهدی اسماعیل پور؛ روزنامه نگارگپ

مهمترینبرنامه
اتوبوسرانیتهران

تاپایانسالچیست؟

900دستگاه
اتوبوس از طریق عقد قرارداد وزارت 
کشور با شرکت های داخلی تامین 

می شود.
 1000دستگاه

 اتوبوس خارجی خریداری می شود.
 500دستگاه

 اتوبوس برقی وزارت کشور وعده داده 
است که به تهران اختصاص داده  شود.

 50دستگاه
 اتوبوس برقی عقد قرارداد شده است.

 1400دستگاه
 اتوبوس بازسازی می شود که پارت اول 

آن مهرماه وارد خطوط می شود.
 2هفته

 آینده نتیجه مطالعات اصالح شرایط 
برای بازنگری خطوط آماده می شود.
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شنبه 31  اردیبهشت 41401
 شماره  8501

ســتاد تنظیم بازار با بررسی بسته 

مسکن
سیاستی وزارت راه و شهرسازی در 
حــوزه مســکن، ســقف افزایش 
اجاره بها در تهران، کالنشهرها و سایر نقاط شهری را 
تعیین کرد؛ به گونه ای که سقف قیمت در بازار اجاره 
مانند 2ســال گذشــته، در تهــران 25درصد، در 
کالنشــهرهای بــاالی یک میلیون نفــر جمعیت 
2۰درصد و در سایر نقاط شــهری ۱5درصد قابل 

افزایش است.
بــه گــزارش همشــهری، نکتــه قابل تأمــل در 
قیمت گذاری بازار اجاره این است که حسن اجرای 
آن نیازمند وجــود یک بانک اطالعاتی شــفاف و 
منسجم از بازار اجاره و خانه های خالی است که عماًل 
ایجاد کامل آن از تیرماه ۱394تاکنون در پیچ وخم 
وزارت راه و شهرسازی معطل مانده و باوجود الزامات 
قانونی و اصرار مکرر مجلس، همچنان اقدامی برای 

ایجاد آن انجام نمی شود.

سقف بدون پایه
در مصوبه ستاد تنظیم، مبنای اعمال سقف قیمت 
در قراردادهای جاری و دارای مستأجر، قیمت سال 
قبل قرارداد مدنظر قــرار می گیرد و در مواردی که 
قرارداد جدید منعقد می شود نیز قیمت ثبت شده 
در قــرارداد قبلی مالک عمل خواهــد بود؛ این در 
حالی اســت که بخش قابل توجهی از قراردادهای 
اجاره تمدیدی به صورت پشت نویس یا لفظی بوده 
و کد رهگیری جدید برای آنها صادر نشده است. از 
سوی دیگر، این شیوه قیمت گذاری، عماًل در برابر 
واحدهای استیجاری جدید هیچ برنامه ای ندارد و 
فاقد قدرت اثرگذاری است؛ درحالی که در بازار فعلی، 
آگهی های مربوط به همین واحدهای تازه وارد، گرای 
رشد قیمت را به سایر قراردادهای اجاره می دهند و 
کار را برای خانه دار شدن مستأجران جدید، به ویژه 
خانه اولی ها و زوج های جوان ســخت کرده اند. در 
فضای مجازی، مردم ســؤاالتی را در مورد اجرای 
مصوبه تعیین قیمت اجاره مطرح کرده اند که برخی 
از آنها به مشخص نبودن قیمت پایه در اجرای این 

قانون اشاره دارد. 
از نگاه جامعه، در بازاری که الزام صدور کد رهگیری 
برای قراردادهای اجــاره به دالیــل مختلف اجرا 
نمی شــود و قراردادهای تمدید به واســطه فرار از 

هزینه تمدید و حق کمیسیون مکرر بنگاه، به صورت 
دســتی یا لفظی تمدید می شــوند، اجرای مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار جز با دعوای موجر و مســتأجر 
امکان پذیر نیســت. از ســوی دیگر، برخی از افراد 
به تجربه کشــورهای مختلف برای تعیین قیمت 
منطقه ای اجاره اشــاره کرده و از دولت خواسته اند 
پیش از اینکه نســخه ثابتی برای کل بــازار اجاره 
کشور بپیچد، ابتدا زیرساخت موردنیاز برای احصای 
قیمت در بازار و همچنین ابزارهای کارآمد تشویق و 
تنبیه را فراهم آورد و بعد دست به اقدام بزند. برخی 
نیز تعیین قیمت برای بازار اجاره در اقتصاد متورم 
ایران را ناروا دانســته و به مشکالتی اشاره کرده اند 
که چنین قانونی می تواند برای خانوارهای متکی به 

درآمد اجاره ایجاد کند.

بی توجهی به تجربه 2ساله
تجربه اجرای مصوبه ســتاد مقابله بــا کرونا برای 
تعیین قیمت اجاره در 2ســال اخیر نشان می دهد، 
در مواردی که مالکان طرفــدار قانون نبوده اند، کار 
به شوراهای حل اختالف کشیده و عمال دوطرف را 
درگیر جنگ اعصاب کرده است؛ باوجوداین، معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از موفقیت 
باالی قیمت گذاری بازار اجاره در سال های ۱399و 
۱4۰۰خبر می دهد و بدون اینکه آمار و اســتداللی 
ارائه دهد، به وزارت راه در کنترل و ساماندهی بازار 
اجاره نمره قبولی می دهد؛ درحالی که محاســبات 
مبتنی بر آمار رسمی از رسیدن نسبت قیمت مسکن 
به درآمد اجــاره )P/R( از میانگیــن ۱5به حوالی 
35حکایت دارد که عماًل به منزله عقب ماندگی تورم 
اجاره از تورم مسکن اســت و معنای آن چیزی جز 
احتمال رشد متوالی قیمت اجاره حتی در دوره رکود 

و ثبات قیمتی بازار مسکن نیست. 
فارغ از این محاســبات، گزارش های رسمی بانک 
مرکزی و مرکز آمار نیز در طول 2ســال گذشــته 
و به خصوص در 6ماه اخیر، بارهــا پرده از وخامت 
تورم در بازار اجاره برداشــته اســت. در بهمن ماه 
۱4۰۰، رئیس جمهور نیــز در واکنش به این تورم 
افسارگســیخته در این بازار، متولیان آن را به خط 
کرد. حاال اما، ستاد تنظیم بازار مصوبه ای در مورد 
تعیین ســقف قیمت اجاره ابالغ کرده که براساس 
تجربه کشورهای توســعه یافته می توان با اجرای 

آن از معیشت و حق ســکونت مناسب شهروندان 
دفاع کرد، اما برای اجرای این مصوبه از یک سو باید 
دولت و مجلس با فوریت راه حلــی برای راه اندازی 
کامل سامانه ملی امالک و اســکان و شفاف سازی 
حوزه امالک و مستغالت پیدا کنند و از سوی دیگر 
انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی با دقت و بدون 
غرض به بررسی اجرای چنین مصوبه ای در 2سال 
گذشته بپردازد و نتایج آن را بدون رتوش و تغییر به 
ناظران دولت و ستاد تنظیم بازار ارائه دهد تا اجرای 
این مصوبه بدون کمترین خطــا و با بهترین نتایج 

همراه باشد.

ظرفیت مغفول
مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تعیین سقف قیمتی 
در قراردادهای اجاره، بر مبنای اطالعات ثبت شده 
قراردادها در سامانه امالک و مستغالت و کد رهگیری 
صادر شده برای آنها استوار است؛ درحالی که بخش 
قابل توجهی از قراردادهای تمدیدی به صورت دستی 
نوشته شده و عمال نه قانونگذار و نه مشاوران امالک از 
سابقه قیمتی این قراردادها اطالعات شفافی ندارند. 
همچنین یکی از پشــتوانه های اجرای این مصوبه 
ستاد تنظیم بازار، تکلیفی است که برای شناسایی 
خانه های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی 
بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته، اما از تیر 
94تاکنون این تکلیف در وزارتخانه به طور کامل اجرا 
نشده و اصاًل در شرایط فعلی، بانک اطالعات جامعی 
در بازار مســکن و اجاره وجود ندارد که اجرای این 

مصوبه را تضمین کند.
این در حالی است که اگر مانند بسیاری از کشورهای 
توســعه یافته، فقط همین یک ســامانه مخصوص 
اطالعات مالکیت و سکونت در بازار اجاره و مسکن 
ایجاد می شــد و مالک اصلی ســکونت خانوارها، 
محاسبه مالیات امالک و تعیین جریمه خانه های 
خالی قرار می گرفت، نه تنها سیاستگذار دید واقعی و 
جامعی نسبت به کل بازار پیدا می کرد، بلکه کنترل 
قیمت در بازار اجاره و همچنین اجرای سیاست های 
حمایتی در بازار مســکن نیز تســهیل می شد. به 
گزارش همشــهری، ظرفیت قانــون ایجاد چنین 
سامانه ای در ایران وجود دارد و در 7سال گذشته، 
اقدامات جسته وگریخته برای ایجاد آن تحت عنوان 
سامانه ملی امالک و اســکان انجام شده است، اما 

از یک سو ابهام قابل توجه حوزه مالکیت و سکونت 
امالک و مســتغالت و از ســوی دیگر ترک فعلی 
طوالنی مدت متولیان اجرای قانون در وزارت راه و 
شهرسازی باعث شده این سامانه حداقل با توانمندی 
موردنیاز بازار مسکن و اجاره شکل نگیرد؛ همچنان 
که از ابتدای ســال گذشــته تاکنون، باوجود الزام 
قانونی دریافت مالیات از خانه های خالی، همچنان 
اطالعات واثق و مکفی برای اجرای قانون از طریق 
متولیان این سامانه به سازمان امور مالیاتی نرسیده 

و این قانون عماًل اجرا نشده است.

امید به همکاری ارکان بازار اجاره
به دنبال تصویب سقف قیمت در ستاد تنظیم بازار، 
وزیر راه و شهرسازی از موجران، مشاوران امالک و 
حتی مستأجران می خواهد به نرخ های تعیین شده 
برای افزایش قیمت اجــاره پایبند باشــند و دور 
قراردادهای صوری که یک تخلف بزرگ محسوب 
می شود، خط بکشند. رســتم قاسمی در مصاحبه 
با تلویزیون گفت: نرخ هــای ابالغی که دقیقاً مانند 
مصوبه ستاد مقابله با کرونا در 2سال گذشته است، با 
کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار تعیین شده است. او 
در مورد نحوه نظارت بر اجرای این مصوبه، گفت: در 
سامانه های حوزه مسکن، مشخص است و می توانیم 
تشخیص بدهیم که در سال گذشته قیمت چقدر 

بوده و امسال چقدر باید باال برود.
این اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی در حالی است که 
هیچ آمار مشخصی از میزان ثبت قراردادهای اجاره 
در کشور وجود ندارد و براساس گزارش های میدانی 
می توان ادعا کرد حدود نیمی از بازار، قرارداد دارای 
کد رهگیری ندارند یا قرارداد رسمی آنها در یک یا 
چند سال اخیر به صورت دستنویس یا لفظی تمدید 
شده و اساســاً قیمت آنها با چیزی که در سامانه ها 
ثبت شــده، مغایرت دارد؛ درنتیجه نظارت بر آنها 
جز با پلیس بازی در بازار امالک امکان پذیر نیست. 
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه نرخ های 
تعیین شده، حداکثر میزان افزایش مجاز اجاره بهای 
مسکن در کشور است، گفت: امسال نظارت براساس 
نرخ اجاره سال قبل است و درصورتی که مستأجری 
در آن خانه بوده برای تمدید در تهران 25درصد باید 
اجاره افزایش یابد و مســتأجر جدید هم 25درصد 

بیشتر از مستأجر قبلی پرداخت کند.

سقف اجاره بها بدون ضمانت اجرا
همشهری، اما و اگرهای اجرای مصوبه سقف قیمت اجاره را بررسی می کند

آغاز خروج دولت از سهام خودروسازان

41 درصد از سهام سایپا روی میز فروش رفت
در شرایطی که رئیس سازمان خصوصی سازی  

خودرو
از همــوار شــدن مســیر عرضــه ســهام 
خودروســازهای دولتی خبر داد، 4شرکت از 
زیرمجموعه های سایپا با انتشار یک آگهی فروش، از عزم خود 
برای واگذاری »سهام تودلی« خود در این شرکت خبر داده اند.

به گزارش همشهری، زیان انباشــته خودروسازان با مشکل 
نقدینگی و هزینه های سنگین مالی به ۱2۰هزار میلیارد تومان 
رسیده است. طبق آمار بخشی از مشکل کمبود نقدینگی در 
این شــرکت ها به معامالت درون گروهی سهام خودروسازان 
بازمی گردد؛ به این معنا که برخی شــرکت های زیرمجموعه 
خودروســازان، برخالف قانون تجارت، به خرید سهام شرکت 
مادر اقدام کرده اند که این موضوع به تحمیل هزینه های مالی 

به  خودروسازها منجر شده است. 
در چنین شرایطی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اواخر 
پارسال خواستار حل این موضوع و واگذاری باقی مانده سهام 
دولت در خودروسازها شــد حاال قرار اســت در گام نخست 
شــرکت های زیرمجموعه، ســهام خود را در 2شرکت بزرگ 
خودروســازی ایران واگذار کنند. پیش از این رئیس سازمان 
خصوصی سازی  اعالم کرده بود چون ســهام دولت، در وثیقه 
بانک هاست، امکان واگذاری سهام خودروسازان وجود ندارد 
حاال اما حسین قربان زاده تأکید کرده، این موانع رفع شده است.

فروش سهام از زیرمجموعه ها
در تازه ترین رویداد شرکت های سرمایه گذاری سایپا، رنا، نیوان 
ابتکار و سرمایه گذاری کارکنان سایپا، با انتشار یک آگهی اعالم 
کرده اند همه سهام شان را در ســایپا واگذار می کنند. مجموع 
بلوک سهام این 4شرکت در سایپا 4۱درصد از کل سهام این 
شرکت را شامل می شــود. در هفته های اخیر شایعاتی درباره 
متقاضیان خرید این بلوک سهام منتشر شده و گفته می شود 
مذاکراتی با برخی نهادها و حتی بانک ها در جریان است. گفته 
شده شــرایط واگذاری این بلوک کنترلی سهام سایپا ظرف 
چندماه آینده مشخص خواهد شــد. با عرضه این بلوک سهام 

گام نخست برای اصالح ساختار مالی یکی از 2خودرو ساز بزرگ 
ایران برداشته می شود.

عرضه سهام دولت 
شــواهد امر نشــان می دهد دولت تالش دارد باقــی مانده 
ســهامی را که مســتقیم در اختیار دارد در کنار سهامی که 
به طور غیرمستقیم در خودروسازها در اختیار دارد، به صورت 
بلوک های یک پارچه واگذار کند. هم اکنون سازمان گسترش 
و نوســازی صنایع از طرف دولت ۱7.3درصد از سهام سایپا و 
5.7درصد از ســهام ایران خودرو را به طور مستقیم در اختیار 
دارد. بخش دیگری از سهام خودروسازها به طور غیرمستقیم و 
از طریق شرکت های فرعی در اختیار دولت است که موجب شده 

مدیریت خودروسازان همچنان در قبضه دولت باشد.

دیروز رئیس ســازمان خصوصی ســازی  با اشــاره به همین 
برنامه گفــت: وزارت صنعــت پیگیر ادغام »ســهام تودلی« 
ســایپا و ایران خودرو در بلوک هایی یک پارچه است. سازمان 
خصوصی سازی  هم معتقد اســت باید سهام دولت و نهادهای 
وابسته در قالب بلوک هایی ارزنده عرضه شود تا متقاضیان خرید 

از انگیزه الزم برخوردار شوند. 
حسین قربان زاده همچنین از ارســال نامه سایپا برای تغییر 
وثایق خبر داد و گفت: این یعنی عمال وزارت صنعت در اجرای 
دســتور رئیس جمهور برای جابه جایی وثایق اقــدام کرده تا 
امکان واگذاری ســهام فراهم شــود. او ادامه داد: احتماال در 
هفته های آینده تفاهمی بیــن وزارت صنعت و وزارت اقتصاد 
حاصل می شود و در آن میزان سهام مستقیم و تودلی دولت در 

خودروسازها مشخص می شود.
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تغییر به نفع محرومان
 مشترکان پرمصرف گاز 

نقره داغ می شوند
  با تغییر تعرفه آب، برق و گاز، قبض های پرمصرف ها

به قیمت آزاد صادر می شود

تعرفه آب، برق و گاز پرمصرف ها امسال هم به حکم قانون مصوب 
مجلس افزایش می یابد. البته دولت در حال برنامه ریزی است تا 
فشار افزایش تعرفه ها بیشتر به دهک های پرمصرف وارد شود 
و بخش زیادی از مشــترکان با افزایش بهای خدمات یادشده 

مواجه نشوند.
 به گزارش همشهری، همزمان با اجرای طرحی مردمی سازی 
یارانه ها و حذف ارز ترجیحــی، گام بعدی دولت اجرای مصوبه 
دیگر مجلس اســت. طبق قانون بودجه، امسال وزارتخانه های 
نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز پرمصرف ها را اصالح 
کنند. به  گفته مقامات وزارت نفت، افزایش تعرفه گاز مشترکان  
پرمصرف خانگی با تصمیم نهایی دولت از ابتدای خرداد امسال 
اجرایی خواهد شد؛ در نتیجه پرمصرف ها در پایان خرداد ماه باید 

منتظر قبض های جدید با ارقام باالتر از سال قبل باشند.
قانون بودجه امسال مصوب مجلس، وزارتخانه های نفت و نیرو را 
موظف کرده تعرفه آب، برق و گاز مشترکان را به گونه ای اصالح 
کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی، تعرفه مشترکان کم مصرف، 
خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت 
یارانه ای، مشترکان پرمصرف باالتر از الگوی مصرف به صورت 
غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود. تعرفه 
به نرخ صفر آب، برای خانوارهای مذکور براســاس بُعد خانوار 
محاسبه خواهد شد. همچنین میزان افزایش تعرفه مشترکان 
پرمصرف باالتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین 
شــود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را 

جبران کند و به تأمین منابع جدید نیاز نداشته باشد.

دولت چه تصمیمی می گیرد؟
قرار اســت آیین نامه اجرایــی افزایش تعرفه آب، بــرق و گاز 
پرمصرف ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه 
و ظرف یک  ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران 
برسد. با گذشت 2ماه از سال هنوز این آیین نامه مصوب نشده، اما 
وزیر نفت گفته منتظر تصمیم دولت هستیم. جواد اوجی با اشاره 
به اینکه خوشبختانه یکی از اقدام های دولت سیزدهم افزایش 
تعرفه برای مشترکان پرمصرف گاز بود که پارسال در آذرماه رقم 
خورد، ادامه داد: در گام اول هیچ تغییری در قیمت 3پله نخست 
که تقریبا 75 درصد مشترکان بودند و بیش از 5۰ درصد مصرف 
را داشــتند، صورت نگرفت. وزیر نفت با بیــان اینکه در بحث 
تعرفه های گاز ۱2 پله تعریف شــده، اعالم کرد: از پله 4 تا پله 
۱2 مشترکان پرمصرف هستند که طبق مصوبه، هزینه هر پله 
نسبت به پله قبل 4۰ درصد افزایش می یابد؛ یعنی 3پله نخست 
که 75 درصد مشترکان هستند هیچ افزایش قیمتی ندارند. ولی 
از پله 4 که شروع مشترکان پرمصرف است، افزایش نرخ ها انجام 
شد ولی چون پارسال نمی خواستیم تکانه  اقتصادی اتفاق بیفتد 
اجرای بخشی از قانون را به سال ۱4۰۱ موکول کردیم. او با اشاره 
به اینکه مجلس در قانون بودجــه ۱4۰۱ مصوب کرده قیمت 
گاز برای مشترکان پرمصرف باید بدون یارانه باشد، تأکید کرد: 
کارشناسان در حال بررسی این موضوع هستند که پس از نهایی 
شدن به دولت ارائه خواهد شد. اوجی اضافه کرد: فکر می کنم این 

آیین نامه در یکی، دو ماه آینده به دولت ارائه شود.

تعرفه های جدید گاز از امروز
مدیر امور گازرســانی شــرکت ملی گاز اما اعــالم کرد: تغییر 
تعرفه های گاز امسال زودتر ابالغ می شود تا مشترکان پرمصرف 
فرصت انجام اقدامات الزم برای مدیریت مصرف را داشته باشند. 
جالل نورموسوی تأکید کرد: شــرکت ملی گاز از طریق وزارت 
نفت پیشنهادهای خود را درباره تغییر تعرفه های گاز پرمصرف ها 
به دولت ارسال کرده، زیرا طبق قانون هدفمندی یارانه ها، تعیین 
تعرفه ها از اختیارات دولت است و اگر ابالغیه جدیدی به شرکت 
ملی گاز ارسال شود، برای ما الزم االجراست و آمادگی آن را داریم. 
نورموسوی درباره زمان اجرای مصوبه افزایش قیمت گاز خانگی 
گفت: انتظار داریم از خرداد ماه بتوانیم ابالغیه را دریافت کنیم 
تا مقدمات کار برای سیستم مکانیزه و اطالع رسانی فراهم شود 
تا به دوره سرد برسیم؛ البته ابالغیه شامل دوره گرم نیز می شود، 
اما چون مصارف دوره گرم بسیار پایین است، از نظر مبلغ گازبها 
محسوس نیست ولی تشریح این موضوع نیاز به زمانبندی دارد 
و باید این فرصت را هم برای مردم فراهم کنیم که اقدامات الزم 
برای مدیریت مصرف خود را انجام دهند. انتظار داریم ابالغیه از 

اوایل خرداد به دستمان برسد.

آب و برق چقدر گران می شود؟
به گزارش همشهری، درحالی که ظرف 4سال گذشته تعرفه های 
آب و برق در اردیبهشت هر سال تغییر می کرد، هنوز مقام های 
وزارت نیرو ارقام جدید تعرفه آب و برق مشترکان پرمصرف را 
برای سال  جاری فاش نکرده اند؛ براساس مصوبه سال97 هیأت 
دولت، وزارت نیرو اجازه دارد متوسط تعرفه های آب و برق را از 
ابتدای اردیبهشت هر سال بدون تغییر ساختار تعرفه ها 7درصد 
برای همه مشترکان افزایش دهد. حاال سؤال اصلی اینجاست آیا 
وزارت نیرو همانند وزارت نفت، پیشــنهاد افزایش قیمت آب و 

برق پرمصرف ها به قیمت غیریارانه ای را به دولت خواهد برد؟ 
پیش بینی می شود قیمت آب، برق و گاز دست کم 25درصد از 
کل مشترکان از ابتدای خرداد امسال با مصوبه دولت به استناد 
قانون بودجه ۱4۰۱با قیمت آزاد حساب شود که در این صورت 
پرمصرف ها نقره  داغ خواهند شد. البته ممکن است دولت با هدف 
مدیریت بازار و قیمت ها، فعال مصوبه افزایش تعرفه آب و برق را با 

فاصله زمانی بیشتر از تعرفه گاز نهایی و ابالغ کند. 

به تشنگان آب شور ندهید
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
آشــکارا با دادن خط اعتباری از سوی این 
نهاد مخالفت کرده و می گوید: پول بانک 
مرکزی پرقدرت است و باعث ایجاد افزایش 
پایه پولی و نقدینگی و تورم می شــود. او به درستی اعالم کرده 
اعطای خط اعتباری بانک مرکزی مثل این است که ما به یک 
فرد تشنه، آب شور بدهیم. نکته ای که سکاندار بانک مرکزی به 
آن اشاره می کند نشان می دهد تقاضا برای دادن خط اعتباری 
در حال افزایش است و اگر سیاستگذار پولی در برابر این تقاضاها 
و فشارها کوتاه بیاید، اقتصاد در دام تورم بیشتر گرفتار خواهد 
شد. البته ناگفته پیداست که این شورای پول و اعتبار است که 
در نهایت تصمیم می گیرد و از آنجا که اکثریت اعضای آن شورا را 
دولتی ها تشکیل می دهند، شاید بانک مرکزی در نهایت تسلیم 
شــود اما آنچه مایه امیدواری و قوت قلب است، مصوبه سران 
قواســت که مصوب کرده اند دولت از تنخواه استفاده نکند و به 
اســتقراض موقت از بانک مرکزی روی نیاورد. نکته اینجاست 
که صالح آبادی گفته خزانه  داری کل کشور ابتدا از منابع رسوب 
 شده دولت نزد بانک مرکزی استفاده کند و در نهایت اگر ضرورت 
داشت با دریافت تنخواه به عنوان آخرین راهکار، به دنبال تامین 
منابع مالی خود باشد. ماهیت تنخواه یک استقراض موقت است، 
به شرط اینکه در موعد مقرر تسویه شود. در غیر این صورت دادن 
تنخواه به دولت یا ایجاد خط اعتباری برای بانک ها، باعث رفع 
تشنگی دولت و بخش های مختلف اقتصادی نمی شود و تنها بر 
میزان عطش آنها برای قرض گرفتن از بانک مرکزی می افزاید و 

هزینه آن را مردم با تورم می پردازند.

چالش نرخ خوراك پاالیشگاه ها
  خبر: ناصر عاشــوری، دبیر کل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت مي گوید: شرکت های 
پاالیشی هر ســال برای انتشار صورت های مالی در 
سایت کدال با مشــکل نبود اطالع دقیق از قیمت 

نفت خام مواجه اند.
  نقد: هــر ســال، تأخیــر در اعــالم نرخ ها به 
گمانه زنی های مختلف در مورد درآمد شرکت های 
پاالیشی و حتی ارائه اطالعات نادرست در شبکه های 
اجتماعی در مورد عملکرد این شــرکت ها تا قبل از 
انتشار اطالعات رسمی در سامانه کدال منجر می شود. 
درآمد پاالیشــگاه ها از محل اختالف نرخ هر بشکه 
فرآورده، در برابر نرخ هر بشکه نفت به دست می آید 
که از آن به عنوان کرک اســپرد یاد می شود. زمانی 
که قیمت نفت تغییر می کند، درآمد پاالیشــگاه ها 
نیز تغییر می کند. به طور مثال در زمان شیوع کرونا 
حاشیه سود پاالیشگاه ها کاهش یافت اما بعد از آن 
با احیای اقتصاد جهانی درآمد پاالیشــگاه ها بهبود 
یافت. در چنین شرایطی در ایران سیاستگذار هنوز 
به یک فرمول پویا که بتوانــد مبنایی برای تعیین 
قیمت نفت خام باشد، دست پیدا نکرده و نرخ های 
جدید نیز هر سال با فرمولی تازه و البته با تأخیر اعالم 
می شــود. اگرچه تعیین قیمت ها با توجه به کرک 
اسپرد پاالیشگاه ها پیچیدگی های فراوانی دارد، اما به 
زعم کارشناسان راه حل هایی نیز وجود دارد تا از طریق 
تعریف فرمول های داینامیک مشکل قیمت گذاری 
نفت تحویلی به پاالیشــگاه ها یک بار برای همیشه 
حل شــود. به عنوان مثال یکی از راهکارها، تعیین 
قیمت های پایه به عنوان مبنا براساس مکانیزم های 

معامالتی از طریق بازار سرمایه است.

چهره روز

نقد  خبر

یارانه
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امتحان به دوره ابتدایی بازمی گردد؟ 

گزارش
این سؤالی است که در روزهای گذشته 
بســیاری از خانواده هــا و فرزندان 
مدرسه ای شــان پرســیده اند.. زمزمه های بازگشت 
برگزاری امتحانات به مــدارس دوره ابتدایی در حالی 
مطرح می شود که 14سال است عملکرد دانش آموزان 
این مقطع بر پایه ارزشــیابی توصیفی )خیلی خوب، 
خوب، قابل قبول و نیاز به تالش بیشــتر( ســنجیده 
می شود . حاال پس از 2ســال کرونایی و عقب ماندگی 
بسیاری از دانش آموزان از درس هایشــان، آموزش و 
پرورش طی بخشنامه ای به مدارس اعالم کرده باید برای 
تعدادی از درس ها آزمون کتبی برگزار شــود. در این 
بخشنامه آمده که از دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی 
در 2درس فارســی و ریاضی و برای پایه های چهارم و 
پنجم، 3درس  فارسی، ریاضی و علوم در کنار ارزشیابی 
توصیفی، آزمون کتبی هم گرفته شود. وضعیت برای 
کالس ششمی ها متفاوت است. آنها در کنار ارزشیابی 
توصیفی باید آزمون هماهنگ منطقــه ای برای تمام 

درس ها داشته باشند. 
در همین بخشــنامه همچنین عنوان شــده که این 
آزمون ها باید از اول تا دوازدهم خردادماه گرفته شــود 
و نتیجه آن برای ارتقای دانش آموزان به پایه های باالتر، 
درنظر گرفته شــود. تصمیم آمــوزش و پرورش برای 
برگزاری آزمون کتبی از دانش آمــوزان دوره ابتدایی 
در شرایطی است که سیستم ارزشــیابی توصیفی از 
سال تحصیلی 88- 87اجرا می شــود. با اینکه معاون 
آموزش ابتدایی آموزش و پــرورش اعالم کرده بود که 
برگزاری آزمــون به معنای تغییر رویکرد ارزشــیابی 
توصیفی در مدارس ابتدایی نیســت، در این آزمون ها 
نمره ای به دانش آموزان داده نمی شود و رویکرد همان 
ارزشیابی توصیفی است، اما همین وضعیت، بسیاری 
از دانش آموزان و خانواده هایشــان را مضطرب و نگران 

کرده است.

اضطراب و استرس امتحان آخر سال 
زهرا خماریان، 28ســال ســابقه آمــوزگاری دارد. او  
به عنوان معلم پایــه اول یکی از مــدارس در مالرد، به 
همشهری می گوید که اعالم برگزاری آزمون برای دوره 
ابتدایی، منجر به ایجاد فشار و استرس در میان برخی 
از دانش آموزان شده است: »از وقتی ماجرای برگزاری 
آزمون در مدرسه مطرح شــده، این استرس در میان 
برخی از دانش آموزان به صورت دل درد دیده می شود. 
به هر حال خانواده ها و دانش آموزان نگران شده اند؛ حتی 

به خود معلمان هم استرس وارد شده است. دلیل منطقی 
برای این اقدام وجود ندارد، اگر ارزشیابی توصیفی است، 
باید کار به معلم سپرده شود، معلم در طول سال با کارهای 
عملی که در کالس انجام شده، دانش آموز را مورد ارزیابی 
قرار می دهد و دیگر نیازی به آزمون های پایانی نیست.« 
او به الزام برگزاری این آزمون ها در خرداد اشاره می کند: 
»هر سال معلمان تا اواسط اردیبهشت کتاب ها را تمام 
می کنند و زمان باقیمانده بــرای دوره کردن درس ها 
می گذرد، اما امسال اعالم شده برای کالس اول، دوم و 
سوم، آزمون ها در 2 تا 3 روز، آن هم حتما در خردادماه 
برگزار شود.« خماریان می گوید: »در سال های قبل تا 
کالس پنجم، ارزشیابی توصیفی اعمال می شد، اما امسال 
گفته اند که برگه های امتحانی باید آرشیو شود، تاریخ 
داشته باشــد و برای آزمون هم برنامه داده شده است. 
این شیوه در سال های قبل اجرا نمی شد. در سال های 
قبل، آزمون هایی از دانش آمــوزان می گرفتیم و حتی 
آزمون پایانی داشتیم، اما هیچ وقت به این شکل نبود.« 
با اینکه نزدیک به 14سال است مقطع ابتدایی به صورت 
ارزشیابی توصیفی ارزیابی می شود، اما انتقادهایی نسبت 

به این شیوه برای سنجش دانش آموزان وجود دارد. 
خماریان در این باره می گوید: »تــا زمانی که محتوای 
کتاب ها تغییر نکند، ارزشیابی توصیفی بازخورد مناسبی 
نخواهد داشت، هم اکنون نوعی سمبل کاری از سوی معلم 
و آموزش و پرورش و حتی خانواده ها دیده می شود. این 
سیستم به خوبی اجرا نشده است و آنچه ما در کالس ها 
شاهد هستیم، بی سواد شدن دانش آموزان و بی اهمیت 
شدن ارزشیابی توصیفی است.« یکی دیگر از معلمان 
دوره ابتدایی هم به همشــهری می گوید: »به ما اعالم 
شده به تمام دانش آموزان نمره قبولی بدهیم و ارزشیابی 
توصیفی، منجر به مردودشــدن دانش آموزی نشــود. 
گفته اند با دست باز برگه ها را تصحیح کنید، اگر هم الزم 
بود، خودتان به دانش آموز، جواب ها را بدهید که نمره 

قابل قبول بگیرد.«

آموزش مجازی؛ ممنوع
 آموزش در مدارس کامال حضوری اســت. براساس اعالم 
آموزش و پرورش بــه مدارس، آموزش مجــازی ممنوع 
اســت و دانش آموز درصورت ابتال به کرونــا، پس از چند 
روز استراحت، باید به مدرسه بازگردد. این درحالی است 
که به گفته یکی از معلمان دوره ابتدایی، ســاکنان برخی 
مناطق آنقدر توانایی مالی ندارند که از فرزندشان تست کرونا 
بگیرند؛ به همین دلیل دانش آموز با نشانه های سرماخوردگی 
به مدرسه می آید و بیماری را به سایر دانش آموزان و معلم 

منتقل می کند. همه اینها در شــرایطی است که به گفته 
معلمان قرار بود از این  سیستم شــاید برای دوره هایی که 
دانش آموزان امکان حضور در مدارس ندارند، استفاده شود؛ 
مثل تعطیلی به دلیل آلودگی هوا. اما این زمینه فراهم نشده 

و به طور کلی آموزش مجازی تعطیل شده است.

کالس ششمی، نمی تواند کلمات ساده را بنویسد!
خماریان در بخش دیگری از صحبت هایش به وضعیت 
یادگیری و رفتاری دانش آموزان پس از حضوری شدن 
مدارس اشاره می کند و می گوید: »دانش آموزان پس 
از بازگشــت به مدرســه، تفاوت های زیادی کرده اند. 
یکسری از آنها مهارت های مربوط به نظم و کارگروهی 
و مهارت های زندگی را که در مدارس یاد می گرفتند، 
آموزش ندیده اند و بیش از همه در درس های فارسی و 
ریاضی مشکل دارند.« او ادامه می دهد: »برخی معلمان 
می گویند تعدادی از دانش آموزان در پایه ششم حتی 
بلد نیستند کلمات ساده را بنویسند. در کنار آن میزان 
خشونت در مدارس دخترانه هم زیاد شده است. بچه ها 
مهارت های ارتباطی را یاد نگرفته اند و زمان معاونان و 

معلمان به شکایت دانش آموزان از همدیگر می گذرد.«
اکرم هم معلم دوره ابتدایی است و درباره تجربه اش از 
بازگشت دانش آموزان به مدرسه به همشهری می گوید: 
»ما متوجه شده ایم برخی از دانش آموزان که ترم اول 
مجازی خیلی خوب بودند، حاال به شدت دچار مشکل  
هستند و حتی اسمشــان را نمی توانند بنویسند؛ این 
موضوع در پایه های باالتر ابتدایی هم دیده می شــود. 
برخی از دانش آمــوزان صورت ســؤال را نمی توانند 
بخوانند. به هر حال به نظر می رسد نزدیک به 60درصد 
والدین به دانش آموزان کمک می کردند و با حضوری 
شــدن کالس ها و حذف آن کمک ها، میزان یادگیری 
دانش آموزان مشخص شده است.«  نگرانی از وضعیت 
تحصیلی دانش آموزان، جزو موضوعاتی است که پیش 
از این از سوی رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی 
اعالم شده بود. به گفته او، بررسی ها نشان می دهد، میزان 
یادگیری دانش آموزان در دوره کرونا بسیار افت کرده و 
در برخی درس ها آمار دانش آموزان »نیازمند به تالش« 
دوبرابر شده اســت. او همان موقع اعالم کرد که برای 
جبران افت یادگیری دانش آموزان قرار است کالس های 

جبرانی برگزار شود.

ارزشیابی توصیفی، دانش آموزان را بی سواد کرده
محمدرضا نیک نژاد، دبیر و کارشناس آموزشی است و 
درباره احتمال جایگزینی آزمون های سنتی با ارزشیابی 

توصیفی توضیحاتی به همشهری می دهد. به گفته او، 
اینکه آموزش و پرورش بخواهد ارزشیابی توصیفی را 
به طور کلی حذف کند، خالف قانون است: »اینکه امسال 
آزمون های کتبی به مدارس بازگشــته، شاید به دلیل 
وضعیت تحصیلی دانش آموزان در 2ســال گذشــته 
بوده است، اما به طور کلی براساس سیستم ارزشیابی 
توصیفی، دانش آموزان نباید هیچ امتحانی داشته باشند 
و همه  چیز بر مبنای عملکردشان در طول سال تحصیلی 
سنجیده می شود، اما نکته اینجاست که طی بیش از 
یک دهه اجرای این سیستم، مشخص شده که بسیاری 
از معلمان در این زمینه ســلیقه ای برخورد می کنند و 
بســیاری از دانش آموزان بدون اینکه واقعا پیشرفتی 
داشته باشند، به مقاطع باالتر می روند؛ البته چاره ای هم 
نیست، به دلیل باال بودن هزینه ها، از بین رفتن اعتبار 
مدرسه و همچنین اعتراض خانواده ها معلمان چاره ای 
ندارند جز اینکه ارزشیابی شان منجر به باال رفتن مقطع 
دانش  آموز شود.« براساس اعالم این کارشناس آموزشی، 
این سیستم سبب می شود دانش آموزان در مقاطع باالتر 
دچار مشکل شــوند: »خود آموزش و پرورش هم باور 
ندارد از طریق ارزشیابی توصیفی می توان دانش آموزان 
را ارزیابی کرد؛ به همین دلیل دســت به دامان آزمون 

کتبی شده است.« 
به گفته نیک نژاد، سیستم ارزشــیابی توصیفی، برای 
مناطق شهری و متوسط قابل اجراســت، در مناطق 
شهری و متوسط، بخش قابل توجهی از آموزش کودکان 
با خانواده است، اما در مناطق روســتایی و دورافتاده، 
خانواده نمی توانــد فرزندش را در آمــوزش همراهی 
کند؛ به همین دلیل سیســتم ارزشــیابی توصیفی 
برای دانش آموزان این مناطق خیلی جوابگو نیســت: 
»75درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و سیستم 
ارزشیابی توصیفی برای آنها جواب داده، اما دانش آموزان 
مناطق دیگر، با این شیوه، با سواد ضعیفی به پایه باالتر 
راه پیدا می کنند. در نهایت چنین شیوه ای منجر می شود 
دانش آموز در مقاطع باالتر سرخورده شود، احساس کند 
توانایی ادامه تحصیل ندارد و به خواست خود و خانواده 
به خیل عظیم ترک تحصیل کرده ها اضافه می شود.« 
نیک نژاد به نکته دیگری هم اشاره می کند. به گفته او، 
حتی اگر قصد آموزش و پرورش از برگزاری آزمون برای 
دوره ابتدایی سنجش میزان یادگیری آنها باشد، برای 
ادامه مسیر قرار است چه برنامه ای داشته باشد؟ چطور 
می خواهد کالس جبرانی برگزار کند؟ با چه بودجه ای؟ 
و چطور می تواند معلم را در تابستان وادار به برگزاری 

کالس های حضوری کند؟

مدارس ابتدايی در چالش بازگشت امتحان
همشهری در گفت وگو با کارشناسان آموزشی و معلمان، ماجرای برگزاری آزمون های کتبی برای دانش آموزان دبستانی را 

پس از 14سال اجرای ارزشیابی توصیفی، بررسی کرد

مدارسغیردولتیرتبهبندیمیشود
 مدارس غیردولتی از سال تحصیلی آینده به 

آموزش
3 درجه یک، دو و ســه رتبه بندی خواهند 
شــد. احمد محمودزاده، رئیس ســازمان 
مدارس غیردولتی با اعالم این خبر و تعیین شــهریه این 
مدارس براســاس همین رتبه ها، بیان کــرد: »خانواده ها 
می توانند با مراجعه به سامانه mosharekatha.ir از رتبه 
هر مدرسه مطلع شوند و شهریه را متناسب با رتبه مدرسه 
پرداخت کنند.«  به گفته محمودزاده افزایش خودســرانه 
شهریه ها تخلف اســت و مدیران مدارس موظف هستند تا 
زمان اعالم شهریه مصوب جدید برای پیش ثبت نام سال 
تحصیلی آینده طبق نرخ سال تحصیلی جاری از خانواده ها 
شهریه دریافت کنند. او همچنین از اعطای تسهیالت کمک  
هزینه شــهریه خبر داد و گفــت: »طبق توافــق با بانک 
قرض الحسنه مهر ایران خانواده ها می توانند کمک هزینه 
شهریه تا سقف 30 میلیون تومان را از بانک دریافت کنند. 
شهریه جدید آموزشگاه های زبان و کنکور نیز ابالغ شده و 
آنها موظف هســتند نرخ جدید را در معرض دید اولیا قرار 
دهند.«  البته محمودزاده هفته گذشته درباره اینکه چرا با 
وجود پیش ثبت نام زودهنگام در این مدارس، شــهریه ها 
تاکنون تعیین نشده و این مسئله خانواده ها را با مشکالتی 
مواجه کرده است به فارس توضیح داده بود که تا نیمه اول 
خرداد شهریه مدارس غیردولتی مشخص می شود: »تعیین 
شــهریه این مدارس متناســب با فعالیت ها و اقداماتی که 
می خواهند انجام دهند، مشــخص می شــود و به مدارس 

به صورت رسمی اعالم خواهد شــد. هم اکنون البته الگوی 
شهریه به استان ها اعالم شده چون شهریه مدارس براساس 
سال تحصیلی و شهریه مراکز براساس سال شمسی است. 
امسال الگوی تعیین شهریه تغییراتی داشته و جهت گیری 
به سمت اجرایی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
برای سال  تحصیلی جدید اســت. همچنین رویکردهای 
تربیتی، فرهنگی و آموزشی مدنظر است و بخشی از امتیازات 
و افزایش شهریه ها را امســال به کیفیت بخشی آموزشی و 
پرورشــی گره می زنیم. در کنار این موارد، اینکه مدارس 

چقدر اجاره می دهند، نیروی انسانی چه تعداد است، چقدر 
حقوق می دهند نیز مدنظر قرار گرفته است.« به گفته این 
مسئول پیش ثبت نام در مدارس غیردولتی ممنوعیت ندارد 
اما باید متناسب با شهریه سال گذشته اتفاق بیفتد چرا که 
هنوز شــهریه ها اعالم نشده اســت: »در بعضی از مدارس 
استقبال خوبی اتفاق می افتد و مردم به این دلیل که نگران 
هستند ظرفیت مدرسه تکمیل شــود، زودتر برای ثبت نام 
اقدام می کنند. همچنین شورای نظارت مرکزی، اجازه این 

کار را برای مدارس غیردولتی داده است.« 

آبله میمون به اروپا رسید  
مراقبت های مرزی در ایران آغاز شد 
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیردار: 
آبله میمون سرایت و انتقال پذیری باالیی ندارد، اما رصد 

و جهش های ژنتیک آن باید ارزیابی شود

تعداد کشورهای درگیر با آبله میمون به 10مورد رسید و 
تا ظهر دیروز پرتغال 34مورد، انگســتان 10مورد، اسپانیا 
36مورد، کانادا 17مورد، ایتالیا 3مورد، بلژیک و آمریکا هر 
کدام 2مورد و سوئد، فرانســه و استرالیا هر کدام یک مورد 
از این بیماری را گزارش کردند. پای این بیماری ویروسی 
که تا پیش از این محدود به آفریقای جنوبی و مرکزی بوده، 
هنوز به آسیا و ایران نرسیده، اما با توجه به اینکه بیماری های 
شایع شده در اروپا، در نهایت به ایران هم می رسد، احتمال 
ورود آن به کشور پیش بینی می شود. براساس اعالم ابراهیم 
قادری، رئیس اداره مراقبت مرکــز مدیریت بیماری های 
واگیردار وزارت بهداشت به همشهری »این بیماری می تواند 
از طریق مسافران خارجی وارد کشور شود؛ به همین دلیل 
مراقبت های مرزی از سوی وزارت بهداشت در حال انجام 
است و سیســتم مراقبت مرزی، ارزیابی های این حوزه را 
انجام می دهد. افراد مشــکوک به عالئم این بیماری ایزوله 
خواهند شد تا اقدامات بیشتر برای تشخیص آبله میمون 
صورت بگیرد. هشدارهای الزم هم به سیستم بهداشت داده 
شده است تا مراقبت های الزم انجام شود.«  البته متخصصان 
جهانی اعالم کرده اند دنیا در آســتانه شیوع سراسری یک 
بیماری دیگر نیســت و خطر آبله میمون برای عموم مردم 
کم است؛ این در حالی است که آبله میمون با وجود خطر 
مرگ بسیار کم، درمانی هم ندارد اما با پیشگیری از سرایت، 
می توان شــیوع آن را کنترل کرد. همچنین ثابت شده که 
واکسیناسیون علیه آبله می تواند تا 85درصد در پیشگیری 

از آبله میمون مؤثر باشد.

آبله میمون، پاندمی نمی شود 
ابراهیم قــادری، رئیــس اداره مراقبت مرکــز مدیریت 
بیماری هــای واگیردار وزارت بهداشــت درباره عالئم این 
بیماری به همشــهری می گوید: »آبله میمون، بیماری ای 
ویروسی و با عالئمی شبیه آبله انسانی است که دوره کمون 
یک تا 2هفته ای دارد و پس از اینکــه فرد با بیمار مبتال به 
آبله میمون یا حیوان آلوده در تماس باشــد و پس از دوره 
کمون که میانگین آن 7 تا 9روز است، عالئم بیماری بروز 

خواهد کرد. 
این عالئم در ابتدا تب، لرز بدن، ســردرد و درد عضالت و 
بعد از چند روز از شروع تب به شــکل بثورات پوستی هم 
خواهد بود که به شــکل جوش  و التهاب های پوستی اغلب 
از تنه شروع می شوند و سپس به ســایر قسمت های بدن 
و کف دست ها و کف پا می رســند.« به گفته این مسئول، 
راه های انتقال آبله میمون از طریق تماس با حیوان آلوده، 
چنگ زدگی و گازگرفتگی انسان از ســوی حیوان آلوده و 
تماس با فرد بیمار است که البته انتقال بیماری از انسان به 
انسان به راحتی صورت نمی گیرد: »آلودگی از طریق قطرات 
تنفسی قابل انتقال است که در انسان ها روند کندی دارد. 
همچنین باید مدت زمان تماس طوالنی وجود داشته باشد 

که بیماری به فرد دیگری منتقل شود.«
 قادری با تأکید بر اینکه آبله میمون از گذشــته در آفریقا 
وجود داشــته و ویروس آن در گردش بوده اســت، ادامه 
می دهد: »به علت واکسیناسیونی که در چندین دهه  قبل 
برای آبله انسانی انجام شــد، حفاظت در برابر آبله میمون 
هم ایجاد شده است؛ به همین دلیل یا موارد ابتالی انسانی 
وجود نداشت یا اگر بود به صورت خوشه های بسیار کم منجر 
به بروز بیماری می شد. در طول 2دهه گذشته خوشه های 
کوچکی از بیماری در مناطق مختلف دنیا وجود داشــته و 
بروز آن هم اکنون چیز عجیب و دور از انتظاری نیست، اما 
با توجه به افزایش موارد ابتال و اینکه چندین کشور اروپایی 
و آمریکایی را درگیر بیماری کرده، منجر به نگرانی شــده 

است.«  
رئیس اداره مراقبت مرکــز مدیریت بیماری های واگیردار 
معتقد است آبله میمون در سطح وسیع منتشر نخواهد شد: 
»احتمال این مسئله کم است؛ چراکه کشورها با حساسیت 
بسیار زیاد این بیماری را پیگیری می کنند و اطرافیان در 
تماس با فرد مبتال به خوبی شناســایی و بررسی می شوند. 
این مســئله می تواند مانع از گسترش وسیع بیماری شود؛ 
چراکه خــود بیماری هم تاکنون ســرایت و انتقال پذیری 

باالیی نداشته است.
 البته بــا وجود اینکه پیش بینی ها درباره شــایع نشــدن 
گسترده آن است، اما آبله میمون جزو بیماری هایی است 
که باید به شدت رصد و جهش های ژنتیک آن ارزیابی شود. 
در سطح دنیا مطالعات در این باره در حال انجام است و این 
امیدواری وجود دارد که آبله میمون به یک پاندمی دیگر در 
دنیا بدل نشود.« قادری درباره خطرات ابتال به این بیماری 
برای انســان ها هم می گوید: »این بیماری حدود 5درصد 
کشــندگی دارد؛ یعنی 5درصد از افــراد مبتال در معرض 
خطر مرگ قرار می گیرند که آن هم وابســته به مراقبت از 

بیماران است.
 برای این بیماری واکســن وجود دارد؛ همان واکسن آبله 
انسانی که آبله ناشی از میمون را هم پوشش می دهد.« او 
در پاسخ به این سؤال که با وجود آغاز خرید واکسن از سوی 
برخی کشورها، آیا تامین و تهیه واکسن آبله برای ایران هم 
ضروری هست یا خیر، عنوان می کند:  »ابتال به آبله میمون 
هنوز در کشور ما گزارش نشــده، اما درباره ضرورت های 
واکسیناسیون در کمیته علمی تصمیم گیری خواهد شد.«

 کمال حیدری 
 معاون بهداشت وزارت بهداشت

بیــش از 164مــورد ابتــا بــه ســرخک 
در کشــور شناســایی شــده که بیشــتر 
از  و  غیرایرانــی  اتبــاع  مبتایــان، 
کشورهای افغانســتان، پاکستان و... 
هســتند. تعــدادی از مبتایــان نیــز  بــا 
اتباع بیمــار در تماس بوده انــد. بر این 
اســاس واکسیناســیون رایــگان اتبــاع 
خارجی  در ســنین 9ماه تا 30ســال   در 

حال انجام است./تسنیم

هادی بهداد 
مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، 

کار و رفاه 
تــا امــروز یــک میلیــون کارگــر تحــت 
پوشش طرح پیشگیری و درمان اعتیاد 
در جامعه کار و تولید بوده اند.  امسال 
این تعداد باید به 3میلیون نفر افزایش 
پیدا کند. از این رو باید بنگاه های ۲0 تا 
۵0 نفر تحت پوشــش قرار بگیرند؛ چرا 
که ۸0 درصد از جامعــه کارگری در این 

بنگاه ها فعالیت می کنند. / فارس 

ساالنه ۳۷۰ هزار جنین سقط 
می شوند 

ساالنه 370هزار سقط جنین در کشور انجام می شود. 
از این تعداد تنها 3درصد براساس مجوزهای قانونی 
است. صالح قاسمی، مسئول کارگروه جمعیت مرکز 
ارزیابی اجرای سیاست های کلی نظام در مراسم آغاز 
به کار قرارگاه خانواده و جمعیت استان قزوین با اعالم 
این خبر و با تأکید بر اینکه 96درصد سقط ها مربوط به 
ازدواج های رسمی بوده است، بیان کرد: »هم اکنون 
حدود تا 20تا22درصد ناباروری در کشور وجود دارد 
که بسیار باالتر از آمار جهانی و استاندارد جهانی است 
اما بخشــی از این افراد قابل درمان هستند.« دبیر 
مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور با اشاره به 
سالخوردگی جمعیت و پیامدهای منفی در آینده، 
بیان کرد: »هم اکنون حــدود 10.5درصد جمعیت 
ایران سالخورده هســتند اما این رقم تا سال2050 
یعنی کمتر از 30سال دیگر به 32درصد خواهد رسید. 
یعنی آن زمان از یک جامعه 92میلیونی نزدیک به 
30میلیون نفر باالی 60ســال خواهند بود، پس از 
آن دیگر ایران کشوری جوان نخواهد بود. در 20ساله 
آینده هم نرخ رشد جمعیتی منفی را در کشور تجربه 
خواهیم کرد و این میزان پایین تریــن نرخ باروری 
منطقه غرب آسیا و جهان اسالم در ایران خواهد بود.« 

نقل قول 

تخــت بیمارســتانی و بیــش از 14 هــزار 
تخت ICU برای کودکان در کشور وجود 
دارد و قرار است این تخت ها به دو برابر 
افزایش پیــدا کند. بعضی از اســتان ها 
ازجمله سیستان و بلوچستان و البرز که 
از نظر سرانه  تخت شرایط خوبی ندارند 
مورد حمایت بیشتر قرار خواهند گرفت 

تا به سرانه استاندارد برسند.

نفر از جمعیت کشــور بــا وجــود تزریق 
واکســن کرونــا مصــون هســتند امــا 
نزدیــک بــه 3۵ میلیــون و بــا حــذف 
کــودکان زیــر ۵ ســال نزدیــک بــه ۲۵ 
میلیون فرد حســاس در جامعــه وجود 
دارد که ویروس کووید-19 می تواند آنها 
را به عنوان میزبان انتخاب کند. )ایسنا( 

150
هزار

50
میلیون

عدد خبر

 خبر
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در طول یک هفته 5نفر در آبگیرهــای محلی چابهار 
غرق شدند

پسر 4ساله، تازه ترین قربانی هوتگ
پسر 4ساله که برای شرکت در مراسم عروسی همراه خانواده اش 
به یکی از روستاهای چابهار رفته بود هنگام بازی در اطراف هوتگ 
داخل آن سقوط کرد و جانش را از دست داد تا در مدت یک هفته 

پنجمین قربانی هوتگ ها در این منطقه باشد.
به گزارش همشهری، پسر 4ســاله که اهل منطقه دشتیاری 
چابهار بود عصر روز پنجشــنبه همراه مادرش برای شرکت در 
مراسم عروسی به روســتای بلوچی پایین از توابع بخش پالن 
شهرستان چابهار رفته بود. آنها در خانه یکی از اقوام شان مهمان 
بودند. پسربچه همراه سایر بچه ها برای بازی به اطراف یکی از 
هوتگ ها که متعلق به اقوام شان بود رفت، اما ساعتی بعد خبر 
رسید که این کودک درحالی که نزدیک هوتگ ایستاده بود پایش 

سر خورده و داخل آن افتاده و غرق شده است.
در این شرایط بود که جان باختن  این پسربچه عروسی را عزا و 
همه روستا را سیاهپوش کرد. این کودک در شرایطی جانش را 
از دست داد که هفته گذشته 4نفر در همین منطقه در هوتگ ها 
جان خود را از دســت دادند. یکی از آنها معلمــی فداکار به نام 
یاسمین هوت بود که وقتی دید 3دختربچه در هوتگ روستای 
سلور بازار بخش پالن افتاده و با مرگ دست و پنجه نرم می کنند 
توانســت یکی از آنها را از مرگ نجات دهد اما خودش همراه 2 
دختر دیگر جانش را از دست داد. همان روز کودک دیگری در 
یکی دیگر از روستاهای بخش پالن در هوتگ افتاد و جان باخت. 
حاال با غرق شدن پسر 4ساله در روستای بلوچی، شمار افرادی 
که در یک هفته گذشته در هوتگ های این منطقه غرق شده اند 

به 4نفر افزایش پیدا کرد.
مهرداد آرام، بخشدار پالن چابهار درباره وضعیت هوتگ ها در 
این منطقه به همشهری می گوید: اغلب روستاهای بخش پالن 
از لوله کشی آب برخوردار شده اند اما همچنان از هوتگ ها که 
شخصی هســتند برای تامین آب مورد نیاز درختان و احشام 

استفاده می شود.
او ادامه می دهد: معموال هر 7، 8خانه در این روستاها صاحب یک 
هوتگ هستند که وسعت این هوتگ ها معموال حدود 10هزارمتر 
و به عمق 2متر اســت که از آب باران پر می شوند و یک مرتبه 
هم در سال آب سد رهاســازی و در هوتگ ها ذخیره می شود و 
دست کم 6ماه از سال پرآب هستند. این آبگیرهای محلی اغلب 
هیچ حفاظی ندارند و همین باعث می شود کودکان وقتی برای 

بازی کنار آنها می روند داخل آب سقوط کنند.
آرام می گوید: با افزایش تعداد قربانیان هوتگ ها با کمک افراد 
خیر و فعاالن اجتماعی پویشــی برای آگاهسازی  روستاییان، 
به خصوص کودکان راه اندازی کــرده و امیدواریم به کمک آن 

دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

دستگیری عامالن درگیری خونین 
در بیمارستان

تحقیقات پلیس درخصوص درگیری خونین در بیمارستانی 
در بندرماهشهر به دستگیری 6نفر از متهمان منجر شد.

به گزارش همشهری، این حادثه روز پنجشنبه در بیمارستان 
حاجیه نرگس معرفی بندر ماهشهر اتفاق افتاد و در جریان 
آن دو گروه در بخش اورژانس بیمارســتان با چوب و چماق 
به جان یکدیگر افتادند و به اموال بیمارســتان نیز خسارت 
وارد کردند. عبدالرضا اسکندری، سرپرست شبکه بهداشت 
و درمان بندرماهشهر در این باره گفت: این درگیری در پی 
انتقال فردی به بیمارستان که در یک تصادف مصدوم شده 
بود اتفاق افتاد و فردی برای پیگیــری وضعیت مصدوم به 
بیمارستان آمد اما همراهان مصدوم با اطالع از این موضوع، 
با آشنایان و نزدیکان خود تماس گرفتند و در ادامه چندین 
نفر سوار بر 4 خودرو به بیمارستان آمدند و با ایجاد درگیری با 
سالح سرد و تخریب اموال دولتی باعث ایجاد رعب و وحشت 

بین کارکنان و بیماران شدند.
وی ادامه داد: در این درگیری به پرسنل و کادر درمان آسیبی 
نرسید و طرفین درگیری هم به طور سرپایی و رایگان تحت 

درمان قرار گرفتند.
در همین حال فرشاد کاظمی، فرمانده انتظامی شهرستان 
ماهشهر ازدستگیری 6 نفر از عامالن این درگیری خبر داد و 
گفت: پس از شناسایی متهمان با هماهنگی مقام قضایی در 
اقدامی غافلگیرانه، 6 نفر از عامالن اصلی درگیری دستگیر و 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

 

مرگ دردناک پاکبان 30ساله 
پاکبــان جــوان هنــگام نظافت 
خیابــان بر اثــر تصــادف جان 
باخت. بــه گزارش همشــهری، 
این حادثه حدود ســاعت 6:45 
صبح پنجشــنبه در بلــوار امام 
رضا)ع( شهر شاندیز در خراسان 
رضوی رخ داد. مســئول خدمات 

شهری شهرداری شاندیز گفت: ابوالفضل ماروسی، پاکبان 
وظیفه شناس یک شــرکت خدماتی از شرکت های متولی 
نظافت شــهر شــاندیز بود که بر اثر تصادف با یک دستگاه 

خودرو جان خود را از دست داد.
مهدی زامهــران گفت: این پاکبان 30ســاله کــه با لباس 
مخصوص پاکبانی در حال انجام خدمت بود، پس از برخورد 
با خودرو و پرتاب شــدن به پیاده رو، با ستون بتنی برق کنار 

خیابان برخورد کرد و براثر شدت جراحات جان باخت.

منشی مطب، پشت پرده سرقت از خانه مستند ساز 

سرقت به خاطر ازدواج
منشی مطب که پشت پرده این سرقت مسلحانه 
بود، حاضر به گفت وگو نمی شود و فقط می گوید 
که نقشی در سرقت نداشــته است. اما سرکرده 
باند سرقت مدعی است برای تشکیل زندگی با 
خانم منشی و تهیه هزینه ازدواج نقشه این سرقت 
خشن را کشیده است. گفت وگو با این سارق جوان 

را بخوانید.

چه شد که خانم مستند ساز را برای 
سرقت انتخاب کردید؟

فریبا، منشــی مطب دکتر اطفال است و شاکی 
ســال ها بود که بچه هایش را به آنجا می برد. من 
عاشق فریبا هستم و قصد داشتیم با هم ازدواج 
کنیم. یک روز که با او حرف می زدم، برایم از زندگی 
افراد مراجعه کننده به مطب گفت. از اینکه همه 
آنها زندگی مرفه دارند و پولدارند. همین باعث شد 

تا وسوسه سرقت به جانم بیفتد.
با فریبا چطور آشنا شدی؟

او خواهرزن برادرم اســت. می خواستیم با هم 
ازدواج کنیم؛ حتی خانواده هایمان نیز در جریان 
بودند. اما من آه در بساط نداشتم و با این گرانی ها 
هم نمی توانستم هزینه زندگی و ازدواج را تامین 
کنم. با خودم گفتم برای افراد پولدار سرقت چند تا 
وسیله باارزش که چیز خاصی نیست. از طرفی فریبا 
با وجود اینکه می دانست وضع مالی خوبی ندارم اما 
اصرار می کرد که زودتر ازدواج کنیم. یک روز به او 
گفتم باید سرقت کنیم اما مخالفت کرد. با این حال 
آمار شاکی را از فریبا گرفتم و او با اینکه چندبار به 
من گفت از سرقت صرف نظر کنیم، در نهایت قبول 
کرد و حتی روز قبل از سرقت برای اینکه اوضاع 

را بررسی کند به بهانه ای به خانه مالباخته رفت.
 از چه زمانی نقشه سرقت کشیدید؟

4روز قبل از سرقت. سراغ 2نفر از دوستانم رفتم و 
آنها هم به خاطر پول حاضر شدند همکاری کنند.

از روز حادثه بگو؟
شب قبل که اصال نتوانستیم بخوابیم. حتی صبح 

هم وقتی مقابل خانه مالباخته رسیدیم ترسیدیم و 
چند ساعتی سرگردان مقابل خانه پرسه می زدیم. 
ترس و وحشــت به دلمان افتاده بود و تا ساعت 
11هیچ اقدامی انجام ندادیم و باالخره دل را به دریا 
زدیم و من به همراه مهــران، یکی از بچه ها، وارد 
خانه شدیم. سجاد نفر سوم بیرون از خانه منتظر 
ما ماند. ما فکر نمی کردیم صاحبخانه داخل خانه 
باشد. حدس می زدیم فقط زن نظافتچی باشد اما 
وقتی در باز شد با صاحبخانه، مهمانش و بچه ها 
روبه رو شدیم. دیگر وارد شده بودیم و باید تا آخر 
پیش می رفتیم. البته خیلی استرس داشتیم و اصال 

متوجه نبودیم چه کار انجام می دهیم.
سرقت چند دقیقه طول کشید؟

فکر می کنم حدود 40دقیقه. البته وقتی دیدیم 
صاحبخانه حضور دارد، شــروع کردیم به نقش 
بازی کردن تا کسی به دختر موردعالقه ام مشکوک 
نشود. به دروغ گفتیم با مرد خانواده مشکل داریم و 
اختالفمان با او بر سر معامله ماشین لندکروز بوده 
است. چون او نمایشگاه اتومبیل داشت و همه این 
اطالعات را فریبا به من داده بود. این را هم بگویم 
که ما فکر می کردیم خیلی دست پر برمی گردیم اما 
راستش چیز خاصی گیرمان نیامد؛ مقدار کمی طال، 
چندین ساعت و چند کاپشن که به نظرم ارزش این 
را نداشت که به خاطر سرقت اینها، گیر بیفتیم و 

آبرویمان برود.
ارزش طالها چقدر بود؟

همه آنها را یک طالفروش 150میلیون تومان از ما 
خرید. حتی یکی از همدستانم حاضر نشد سهمش 
را بگیرد. می گفت به خاطر رفاقت با ما آمده است. 
فردای روز سرقت هم فریبا گفت پلیس به او شک 
کرده و ما به قدری ترسیده بودیم که می خواستیم 
وسایل سرقتی را برگردانیم و بگذاریم داخل خانه. 
به همین دلیل دوستم وسایل را به دست من رساند 
تا در فرصتی مناســب به صاحبش برگردانم اما 
فریبا گفت مشکل حل شده و دیگر به او مشکوک 
نیستند. به این ترتیب وسایل دست ما ماند تا اینکه 

دستگیر شدیم.

گفت و گو

معلم هاي زحمتکش و دلسوز با چوب برخي افراد رانده 
نشوند

معلمي هستم که در یکي از شهرستان هاي کشور مشغول 
تدریس در یک هنرســتان دخترانه هســتم. من لحظه اي 
نمي توانم به فکــر دانش آموزانم و آینده آنها نباشــم و هر 
کاری که بتوانم براي آنها انجام مي دهم. درحالي که گوشی 
تلفن همراه خودم قدیمي است، براي یکي از دانش آموزان 
کم بضاعتم که گوشي تلفن نداشت تا در کالس هاي آنالین 
شرکت کند به صورت قسطي گوشــي خریدم؛ بدون اینکه 
مطلع شود من چنین کاري کرده ام. در کنار درس هاي مقطع 
تحصیلي سعي مي کنم درس زندگي هم براي بچه ها داشته 
باشم و بسیاري از همکارانم نیز همین طورند. این روزها که 
فیلم هایي از برخي بداخالقي ها توسط چند معلم در فضاي 
مجازي پخش شده و برخي گوشه و کنایه ها نصیب معلماني 
مي شود که واقعا دلســوز بچه ها و آینده کشورند حق این 
است که از معلمان نیکورفتار و فداکار نیز سخن گفته شود.

معلم گمنام از اصفهان 

هزینه هاي عجیب و غریب برق را چگونه هضم کنیم 
قبض برق خانــواده 4نفري ما اغلب حــدود 60 تا 70هزار 
تومان مي آمد، امــا یکباره با یک قبــض 210هزار توماني 
روبه رو شــده ایم. هر چقدر هم اعتــراض کردیم نتیجه اي 
نگرفتیم و در نهایت مجبور به پرداخت رقم آن شدیم. بعد 
از شکایت مجدد به رده باالتر در قبض بعدي 90هزار تومان 
بستانکاري براي ما لحاظ کردند. کدام قانون اجازه مي دهد 

که پول برق استفاده نکرده را از من بگیرند؟
حمیدي از تهران 

همان افزایش ساالنه حقوق بازنشستگان مناسب بود 
از اواخر سال گذشته مدام درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان 
ارقامي اعالم شــده که تاکنون هیچ کدام عملي نشده است و با 
توجه به وضعیت اقتصادي کشور شاید نتوانند آنها را عملي کنند. 
بهتر بود همانند سال هاي گذشته همان افزایش سنواتي براي 

بازنشستگان اعمال مي شد تا این همه چشم انتظار نمي ماندند.
چایچي از رشت

 
در آبیاري فضاهاي سبز شهري صرفه جویي شود

یکي از راهکارهاي گذر از بحران کم آبي کشــور ســاماندهي 
روش هاي آبیاري فضاهاي سبز شهري نظیر چمن ها و گل هاي 
بلوار و میدان هاي شهرهاي مختلف اســت. امروزه روش هاي 
متنوعي براي کاهش مصرف آب در زمان آبیاري یا استفاده از 

هرزآب ها براي این امور وجود دارد که باید آنها را به کار گرفت.
گوهري از تهران 

گراني مرغ به مرغدارها ارتباطي ندارد
به عنوان مرغداري با سابقه دو دهه اي در این صنعت باید بگویم از 
گران شدن مرغ نفع چنداني به مرغدار نمي رسد؛ به عنوان نمونه 
ذرت از هزار و 900تومان به 12هزار تومان رسیده و قیمت سویا از 
3هزار و 500تومان به 17هزار تومان رسیده است. در واقع چند برابر 
شدن نهاده هاي دامي این بال را سر قیمت مرغ آورده و تالش دولت 

براي حذف واسطه ها و ساماندهي قیمت مرغ قابل تحسین است.
اصغري از آمل 

خودروهاي وارداتي متناسب با نیاز جامعه باشد 
خودروهاي وارداتي باید متناسب با نیاز عموم باشد نه اینکه ویژه 
ثروتمندان و به گونه اي که براي اقشــار متوسط و پایین تر قابل 
بهره برداري نباشد. کساني که با خودروهایي مانند سمند و پژو 
و امثالهم تردد کرده اند نمي توانند خودروهاي آنچناني بخرند 
نه وسع شان مي رســد و نه مي توانند با آنها کار کنند. بنابر این 
مسئوالن نظارت کنند که خودروهاي مناسب با نیاز جامعه وارد 

شود و این روال واردات باعث نشود شکاف طبقاتي بیشتر شود.
امیدان از قیدار زنجان

جریمه کردن گرانفروشان و محتکران سودي براي ملت ندارد
اینکه محتکران و گرانفروشــان را جریمه نقــدي کنند و آنها رقم 
جریمه تعیین شده را به حساب دولت بریزند نفعي براي مردم ندارد؛ 
مگر اینکه جریمه هاي این افراد را به یارانه بیفزایند یا اینکه کاالهاي 
کشف و ضبط شده را بین افراد مختلف به خصوص نیازمندان تقسیم 
کنند. روش دیگر این است که آن کاالها را 30درصد زیر قیمت براي 

فروش بگذارند تا متخلفان دیگر جرأت تخلف پیدا نکنند.
اکبري از تهران 

فاضالب روبه روي بانک ملي شهدا در اهواز ساماندهي شود 
گه گاهي فاضالب روبه روي محوطه بانک ملي شــهدا در اهواز 
جمع مي شود و تردد شهروندان را دچار مشکل مي کند؛ ضمن 
اینکه بوي تعفن آن کل فضاي اطراف را برداشته است. لطفا این 

وضع ساماندهي شود.
حیدري از اهواز

خوابگاه دانشگاه تهران نیازمند بازسازي است
از دانشجویان دانشگاه تهران هستم که بعد از مدت ها دوري از 
تحصیل حضوري به خوابگاه برگشــته ام؛ آن هم خوابگاهي که 
یک دوش حمام و یک سرویس بهداشتي را  در یک چهاردیواري 
براي 10نفر درنظر گرفته اند. در این خوابگاه سوسک ها جوالن 
می دهند و اتاق ها کم نور است. هر لحظه فریاد دختري از دیدن 
سوسک بلند می شود و بین دانشــجویان اغلب سر استفاده از 

حمام بحث پیش می آید. لطفا به این موضوع رسیدگي شود.
خواجوي از تهران

نانوایي هایي که پخت نمي کنند شناسایي و اعمال قانون شوند
در شهر مرند در آذربایجان  شرقي تعدادي از نانوایي ها نان نمي پزند و 
گراني را بهانه کرده اند. تعداد دیگري هم که اغلب عنوان آزادپز دارند 
مي گویند کارگر گران است و تعطیل شده اند. در نتیجه عدم فعالیت این 
دو گروه، نانوایي هاي فعال بسیار شلوغ شده اند و از یک تعداد مشخصي 
بیشتر نان نمي فروشند آن هم بعد از چند ساعت در انتظار نان در صف 
ماندن! در گذشته زنان خانه دار مي توانستند در صف بایستند، اما امروزه 

که زن و مرد هر دو شاغلند چگونه چند ساعت در صف نان بمانند؟
مولوي از مرند 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه سارقان مسلح که کلیپ سرقت آنها جنجالی شده بود، دستگیر شدند

تحقیقات در پرونده قتل مرموز دختری 5ساله در پایتخت 
نشان می دهد که مادر او با همدستی مردی آشنا دست به 

این جنایت هولناک زده اند.
به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده از روز شنبه نهم اردیبهشت 
شروع شــد. آن روز گزارش مرگ دختری خردسال که در بیمارستانی در 
پایتخت بســتری بود به قاضی محمد وهابی، بازپرس ویــژه قتل اعالم و 
تحقیقات در این باره آغاز شد. آثار سوختگی و کبودی روی دست ها و پاها 
و قسمت های دیگر بدن این دختر دیده می شد و نشان می داد که او بر اثر 
شکنجه و ضربه به سر به قتل رسیده است. در ادامه بررسی ها مشخص شد 
که پدر و مادر کودک جدا از هم زندگی می کنند. مادر کودک گفت: بعد از 
جداشدن از شوهرم خانه ای در پردیس اجاره کرده بودم و با دخترم زندگی 
می کردم. روز قبل از حادثه شوهرم که در پاکدشت زندگی می کند سراغم 
آمد و گفت دلش برای دخترمان تنگ شده و او را با خودش برد. اما صبح روز 
بعد، زمانی که از خانه بیرون رفتم تا زباله ها را بیرون بگذارم، پیکر نیمه جان 
دخترم را دیدم که جلوی در افتاده بود. آثار کبودی و سوختگی روی پای 
دخترم دیده می شد و او را به بیمارستان رساندم اما فوت شد. من مطمئن 
هستم که دخترم توسط پدرش به قتل رسیده است. در ادامه پدر دختربچه 

بازداشت شــد اما خودش را بی گناه دانســت. او گفت که همسرش دروغ 
می گوید و وی اصال دخترش را با خود نبرده است. وی همچنین مدعی شد: 
یا همسرم دخترمان را کشته، یا فردی آشنا که به خانه همسرم رفت وآمد 
می کرد. چرا که آن فرد آشنا چند روز قبل به من پیام داد که به زودی دخترم 
را به مرکز نگهداری اطفال در بهزیستی می سپارد. پدر و مادر دختر بی گناه 
هر دو بازداشت شدند و دستور دستگیری فرد آشنا که به خانه مادر رفت وآمد 

2روز پــس از گروگانگیری خونین 
در ســازمان اموال و امــالک بنیاد 
مســتضعفان ایــالم که 5کشــته 
به دنبال داشت یکی دیگر از مجروحان حادثه نیز در 

بیمارستان جان خود را از دست داد.
به گزارش همشهری، این حادثه صبح روز چهارشنبه 
28اردیبهشت ماه در سازمان امالک بنیاد مستضعفان 
در خیابان پاسداران ایالم اتفاق افتاد. یکی از کارکنان 
این ســازمان که با مدیر خود دچار اختالف شــده 
بود پس از آنکه با اســلحه همکارانش را تهدید و به 
طبقه دوم منتقل کــرد در آنجا یک نارنجک منفجر 
کرد و در ادامه وقتی خــود را در محاصره پلیس دید 
دست به خودکشی زد. در جریان این حادثه عالوه بر 
مرد گروگانگیر 4نفر دیگر نیز جان خود را از دســت 
دادند و شــماری مجروح شــدند. این در حالی بود 
که وضعیت تعــدادی از مجروحان حادثه نیز وخیم 
گزارش شــده بود. صبح دیروز )جمعه( یکی دیگر 
از مجروحان که از قضا پســرعموی مرد گروگانگیر 
بود روی تحت بیمارستان جان خود را از دست داد 

تا شمار کشته شدگان این حادثه تلخ به 6نفر برسد.

گروگانگیر بارها همکارانش را تهدید کرده بود
در همین حال سیدمجید میراحمدی، معاون امنیتی 
و انتظامی وزیر کشور که به ایالم سفر کرده است در 
این باره گفت: در سوابق شخص ضارب 2مورد اقدامات 
مجرمانه ازجملــه درگیری و ضرب و شــتم و عبور 

غیرقانونی افراد از مرز وجود دارد. براساس ارزیابی های 
انجام شده این حادثه ناشی از یک اختالف کاری در 
محیط کار با مدیر مربوطه بوده و متهم قبل از دست 
زدن به چنین جنایتی تهدیداتی را نسبت به همکاران 
خود داشته است. به نظر می رسد این فرد تحت تأثیر 
فشار سنگین روحی که در محیط کار وجود داشته به 
یک جنون لحظه ای دچار شده  و دست به این کار زده 
است. وی در ادامه گفت: عملکرد پلیس بسیار خوب و 
شجاعانه بود و مأموران در کوتاه ترین زمان خودشان را 
به محل رساندند و فرمانده انتظامی نیز بسیار شجاعانه 
عمل کرد و نخستین فردی بود که با ریسک باال وارد 
ساختمان شد. استاندار نیز در لحظه با بنده در تماس 
بودند و امور را به خوبی مدیریت کردند و مجروحان 
در کمتر از 10دقیقه به بیمارستان منتقل و به نحو 
شایســته ای تحت درمان قرار گرفتنــد. وی درباره 
چگونگی استخدام فردی ســابقه دار در این سازمان 
گفت: یکی از مواردی که ما به آن رسیدیم این است 
که چرا در مورد این شخص استعالمات حراستی انجام 
نگرفته است.  باید از دستگاه های مربوطه پرسید که 
چرا استعالمات الزم در موقع به کارگیری انجام ندادند.

برکناری مدیر امالک بنیاد مستضعفان ایالم
از ســوی دیگر از ایالم خبر می رســد کــه به دنبال 
وقوع  این حادثه تلخ، مدیــرکل اموال و امالک بنیاد 
مستضعفان این استان عزل شــد. محمد پیرعلی، 
رئیس ســازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان در 

حکمی علیرضا رســتم بیگی را به عنوان سرپرست 
دفتر نمایندگی اموال و امالک اســتان ایالم معرفی 
کرد. . در همین حال بنیاد مســتضعفان اعالم کرد 
که عامل این تیراندازی نه اخراج شده بود و نه تعلیق. 
این بنیاد در اطالعیه ای اعالم کرد: فرد مسلح و عامل 
این ماجرای تلخ، از کارکنان پیمانــکاری اداره کل 
اموال و امالک بنیاد مســتضعفان در ایالم، از مرداد 
ســال97 به عنوان نگهبان مشغول به فعالیت بوده و 
حقوق اردیبهشــت ماه او با احتساب افزایش حقوق 
سال1401به حسابش واریز شده بود. او همچون سایر 
کارکنان مشغول در سازمان اموال و امالک، در طول 
سنوات همکاری با اداره کل ایالم، از حقوق و مزایای 
قانونی و معیشــتی، وام و تسهیالت شغلی بهره مند 

شده بود و از این بابت نیز هیچ مشکلی نداشته است.

تحقیقات پلیسی در پرونده سرقت 
مســلحانه که در آن دزدان خشن 
با حمله به خانه یک مستند ســاز، 
دست به ســرقت زده و فیلم کوتاه حمله بی رحمانه 
آنها در شبکه های مجازی جنجال آفرین شده بود، به 

بازداشت یک زن و 3مرد منجر شد.
به گزارش همشهری، ساعت 11:30 دوم اسفند سال 
گذشته زنگ خانه ای در حوالی پاسداران به صدا در 
آمد و مردی جوان از پشت آیفون مدعی شد که پیک 
موتوری است و بسته ای برای صاحبخانه آورده است.

وقتی در باز شــد، 2مرد جوان که ماسک به صورت 
داشتند و بسته ای در دســت، مقابل چهارچوب در 
ظاهر شدند. آنها به زور وارد خانه شدند و یکی از آنها با 
بی رحمی گردن زن نظافتچی خانه را گرفت و دیگری 
با اسلحه شروع کرد به تهدید کردن. زن صاحبخانه 
و فرزندانش به همراه یکــی از مهمانانش که او هم 
فرزند خردسالی داشــت، در خانه بودند که با دیدن 
این صحنه وحشت به جانشان افتاد. 2مرد خشن با 
تهدید اسلحه دست و پای ساکنان خانه را بستند و به 
دور دهانشان چسب زدند. آنها به بچه های خردسال 
هم رحم نکردند و به صورت وحشیانه آنها را به داخل 
اتاقی کشاندند و دست و پای آنها را هم بستند. دزدان 
خشن ســپس اموال باارزش داخل خانه را سرقت 

کردند و گریختند.

تماس با پلیس 
پس از فرار سارقان، ساکنان خانه که توانسته بودند 
دست و پایشــان را باز کنند، پلیس را خبر کردند. 
با حضور ماموران، مشــخص شــد که دزدان پس 
از ورود وحشــیانه به داخل خانه اموال ارزشــمند، 
ساعت های گران قیمت و سکه های طال را که حدود 

یک میلیاردتومان ارزش داشتند دزدیده اند.
فیلم حمله خشن دزدان مســلح به این خانه دست 
به دست در شبکه های مجازی می چرخید و از سوی 
دیگر کارآگاهــان اداره یکم پلیــس آگاهی تهران 
تحقیقات ویژه ای را برای شناسایی دزدان آغاز کرده 
بودند. آنها در ادامه به زنی آشــنا مشــکوک شدند. 
زن جوان منشــی مطب پزشــک اطفال بود که زن 
صاحبخانه از چند سال قبل فرزندانش را به آن مطب 
می برد و در این مدت با خانم منشی ارتباط خوبی پیدا 
کرده بود. تا جایی که خانم منشی از وضعیت زندگی 
این خانواده آگاهی کامل داشت و خوب می دانست 
که مادر بچه ها مستند ساز است و همسرش نمایشگاه 
اتومبیل دارد. همه شــواهد نشان می داد این زن در 

ماجرای سرقت خشن نقش دارد و در ادامه مأموران 
متوجه شدند یکی از سارقانی که به خانه مالباخته 
هجوم برده، با خانم منشــی در ارتباط اســت. در 
این شــرایط مأموران به صورت نامحسوس منشی 
مطب را زیرنظر گرفتند و چند روز قبل در عملیاتی 
غافلگیرانه وی را به همراه 3مرد جوانی که در سرقت 
نقش داشتند، دستگیر کردند. متهمان در بازجوی ها 
به سرقت خشن اعتراف کردند و این در حالی است 
که با گذشت 2ماه از این ســرقت، زن مستندساز و 
فرزندانش هنوز به زندگی عادی برنگشته اند و یکی از 
فرزندان خردسال او پس از این سرقت خشن دچار 

لکنت زبان شده است. 
زن مستندساز می گوید: دزدان طوری پسر کوچک 
مرا ترســاندند که دچار لکنت زبان شــده و دکتر 
می گوید ممکن است سال ها درمان او طول بکشد. از 
طرفی دختر خردسالم از آن روز به بعد آنقدر وحشت 
دارد که حتی نمی تواند به دستشویی برود. نظافتچی 
خانه ام که پرســتار بچه ها هم بود، از ناحیه گردن و 
مهره آسیب دیده هنوز نمی تواند به خوبی راه برود. 
به همین دلیل خواسته ام این است که برای سارقان 
مجازات سنگینی درنظر گرفته شود تا دیگر نتوانند 

به کسی آسیب برسانند.
در همین حال، ســرهنگ مرتضی نثــاری، معاون 
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران با اشاره 
به تحقیقات و تالش گسترده پلیس برای دستگیری 
دزدان گفت: توصیه ام به شــهروندان این است که 
به راحتی اطالعات محرمانه زندگی خود را در اختیار 
افراد غریبه قرار ندهند چرا که بسیاری از سرقت ها به 
این دلیل رخ می دهند که دزدان از قبل از وضعیت 
مالی طعمه شان آگاه شده و براساس اطالعاتی که از 
آنها به دست آورده اند، نقشه سرقت را عملی می کنند.

پس لرزه های گروگانگیری در سازمان اموال بنیاد مستضعفان ادامه دارد گروگان گرفتن برادر
 بر سر پول 

مردی که بر سر اختالف مالی با برادرش 
گروگان گرفته شــده بود پس از حدود 
10روز اســارت آزاد شــد. بــه گزارش 
همشهری، ســردار رهام بخش حبیبی، 
فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت: 
17اردیبهشت امسال مردی 67ساله در 
شهرستان داراب از سوی افرادی ناشناس 
با استفاده از 2خودروی پژوپارس و پراید 
ربوده شــد. وی ادامه داد: در تحقیق از 
خانواده مرد ربوده شــده معلوم شد که 
وی بر سر اختالفات مالی که با برادرش 
داشته ربوده شده و برادر وی با همدستی 
چند نفر دیگر با پوشیدن لباس بلوچی 
این مرد را ربوده و به شهرستان کهنوج 
از توابع استان کرمان منتقل کرده و در 
اطراف کوه های آن منطقه وی را زندانی 

کرده  است. 
سردار حبیبی گفت: با این اطالعات 5نفر 
از متهمان تا روز 27اردیبهشت دستگیر 
شدند و همدستانشان که عرصه را بر خود 
تنگ دیده بودند، گروگان 67ساله را روز 
28اردیبهشت  در کوه های اطراف کهنوج 
رها کردند که خوشبختانه این فرد صحیح 
و ســالم به داراب انتقــال یافت و تحویل 
خانواده اش شــد. به گفته وی، تحقیقات 

برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

داشت نیز صادر شــد اما این مرد فراری شده و پس از حادثه دیگر به محل 
زندگی اش نرفته بود. با این حال وی چند روز قبل در عملیات ضربتی پلیس 
دستگیر شد تا اینکه در بازجویی از او اسرار قتل دختربچه فاش شد. مرد آشنا 
می گفت که روز حادثه او و مادر دختر، وی را کتک زدند که ناگهان سرش به 

زمین خورد و از هوش رفت.
با این اعترافات، مادر دختربچه بار دیگر پای میز بازجویی قرار گرفت. این 
بار اعتراف کرد که ناخواسته باعث مرگ دخترش شده اند. وی گفت: پس 
از جدایی از شوهرم به دنبال کار بودم. با بهروز که او را می شناختم کار پیدا 
کردیم و کارگری می کردیم اما دخترم دست و پایم را بسته بود و خیلی از 
روزها نمی توانستم به خاطر نگهداری از او در محل کارم حاضر شوم. از شوهرم 
خواستم بچه را تحویل بگیرد اما او هم حاضر نبود مسئولیت دخترمان را 
قبول کند. چون شرایط سختی داشتم، روزهایی که نمی توانستم به سرکار 
بروم عصبانی می شدم و دخترم که شروع می کرد به بهانه گیری، از کوره در 
می رفتم و بی اختیار کتکش می زدم. روز حادثه هم بهروز در خانه ما بود که 
دخترم شروع کرد به بهانه گیری. هر دوی ما عصبانی شدیم و او را کتک زدیم 
که ناگهان سرش به زمین خورد و از هوش رفت. بعد او را به بیمارستان بردم 
اما متأسفانه جان باخت. حاال هم به شدت پشیمانم و دلم برای دخترم تنگ 
شده است. براساس این گزارش، زن و مرد جوان در اختیار مأموران اداره دهم 
آگاهی تهران قرار گرفتند و تحقیقات از آنها همچنان ادامه دارد تا مشخص 

شود چه کسی ضربه کشنده را به دختربچه وارد کرده و قاتل اصلی است.

جنایی

داخلی

دادسرا

تصویر لحظه سرقت
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روزنامه فایننشال تایمز ]آمريكا[

حمایت دوباره بایدن از فنالند و سوئد
فایننشال تایمز همچون بســیاری از دیگر روزنامه های 
غربی، سفر ماگدالنا آندرســون، نخست وزیر سوئد و 
سائولی نینیسته، نخست وزیر فنالند، به واشنگتن و دیدار 
آنها با رئیس جمهور آمریکا را مورد توجه قرار داده است. 
جو بایدن با حمایت قاطع از درخواست این دو کشور برای 
عضویت در ناتو گفت: »ســوئد و فنالند از تمامی شروط 
برای عضویت در ناتو برخوردارند و پیوستن 2کشور دیگر 
در شمالی ترین نقطه اروپا، امنیت همپیمانان آمریکا را 
تقویت می کند.« او تأکید کرد که آمریکا در دوره بررسی 
عضویت سوئد و فنالند در ناتو، این دو کشور را در مقابل 

هر تهدیدی حفاظت خواهد کرد.

87روز از آغــاز جنــگ اوکراین 
می گــذرد و اروپایی ها در تالش 
هستند نشــان دهند بیش از هر 
زمان دیگری برای شکست دادن روسیه در این 
جنگ مصمم هستند. تصمیم اروپا اما مخالفانی 
در میان خود آنها دارد. ترکیه در ناتو و مجارستان 
در اتحادیه اروپا مانع گام های تاریخی اروپایی ها 

در تقابل با مسکو شده اند.
مخالفت هفته گذشــته رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه، با عضویت فنالند و ســوئد 
در پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( آب  سردی بود 
که بر شــور و هیجان غرب برای گسترش ناتو به 
سمت شرق ریخته شد. همزمان، ویکتور اوربن، 
نخست وزیر مجارســتان اعالم کرده که مخالف 
طرح بی سابقه اتحادیه اروپا برای تحریم نفت و 
گاز روسیه است. این طرح بخشی از طرح بزرگ تر 
6ماده ای اروپایی ها برای اعمال تحت فشار قرار 

دادن اقتصاد روسیه است.
ناتو و اتحادیــه اروپا به زعم خــود در برخورد با 
روسیه بسیار متحد و ســریع عمل کرده اند، اما 
شنیده شدن صداهای مخالف اینچنینی از درون 
این نهادها نشان می دهد که اجرای رژیم تحریم 
علیه روسیه، آنقدرها هم آسان نیست. به عبارت 
دیگر، به زانو درآوردن روسیه و تحمیل شکست 
به آن در میانه جنگ اوکراین، ساده نخواهد بود. 
ترکیه در ناتــو و مجارســتان در اتحادیه اروپا، 
معموال در کانون تصمیم گیری ها قرار ندارند، اما 
به هر حال امکان وتوی طرح های این سازمان ها، 
به آنها قدرتــی داده که فعال قصــد دارند برای 
رسیدن به مقاصد سیاسی خود از آن بهره ببرند. 
هم در ناتو و هم در اتحادیــه اروپا، تصمیم های 
اینچنینی باید رأی مثبت همه اعضا را داشــته 

باشند.

ترکیه؛ یک بازی دوگانه
مقام های دولت ترکیه از چند هفته قبل که بحث 
عضویت فنالند و ســوئد مطرح شد، گفته بودند 
که با این روند مخالفند، اما تصــور غربی ها این 
بود که با مذاکرات دیپلماتیک، مشــکل را حل 
خواهند کرد. اعالم مخالفت رســمی این کشور 
از سوی رئیس جمهور اما نشان داد که آنکارا در 
مسیری که در پیش گرفته مصمم تر از آن است 

که تصور می شود.
ترکیه، فنالند و به خصوص ســوئد را به حمایت 
از گروه تروریســتی حزب کارگران کردســتان 
موسوم به پ.ک.ک )کردهای مخالف دولت در 
ترکیه( و همچنین نیروهای مدافع خلق موسوم 
به ی.پ.گ )کردهای سوریه ای مخالف ترکیه( 
متهم کرده و خواســتار پایــان دادن به حضور 
ســران این گروه ها در فنالند و سوئد شده است. 
آنکارا همچنین خواســتار لغو تحریم هایی است 
که از ســوی این دو کشــور در زمینه صادرات 
تسلیحات به ترکیه وضع شــده است. اردوغان 
هفته گذشته در ســخنانی در جمع نمایندگان 
پارلمان ترکیه گفت که دولتش »یک فهرســت 
30نفره از تروریست ها« به این دو کشور ارسال 
کرده و خواستار تسلیم کردن این افراد شده است؛ 
خواسته ای که با مخالفت فنالندی ها و سوئدی ها 
مواجه شده است. او گفت: »تروریست ها را به ما 
تحویل نمی دهید و می خواهید عضو ناتو شوید؟ 
نمی توانیم موافقت کنیم. این چه سازمان امنیتی 

است که نمی تواند امنیت اعضا را برقرار کند.«
حزب کارگران کردستان دهه هاست که با دولت 
ترکیه در جنگ اســت و تمایالت جدایی طلبانه 
دارد. ترکیــه نیروهــای ی.پ.گ را هم مرتبط 
بــا پ.ک.ک می داند و خواســتار پایــان دادن 
حمایت های ســوئد و آمریکا از این گروه ها شده 
است. گفته می شود در فهرستی که اردوغان به 
آن اشاره کرده، نام 6عضو پ.ک.ک وجود دارد که 
در فنالند زندگی می کنند. همچنین 11نفر دیگر 

هم در سوئد زندگی می کنند.
مخالفت ترکیه با عضویت فنالند و سوئد در حالی 
اســت که غربی ها، به خصوص آمریکا، روی این 
عضویت حســاب ویژه باز کرده اند. هر دو کشور 
ارتش قدرتمندی دارند و صاحب نیروی نظامی 
بزرگی هستند. پیوستن آنها به ناتو، حضور نظامی 
این ســازمان در شــرق اروپا را تقویت می کند. 
آمریکا خواســتار ترک تشــریفات معمول برای 
عضویت این دو کشور اســت. با این حال، ترکیه 
تا به اینجا نشــان داده که تمایلی به تغییر نظر 
خود ندارد. مذاکــرات رودرروی آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا، با مولود چاووش اوغلو، وزیر 
خارجه ترکیــه، طی روزهای اخیر در حاشــیه 
نشست ســازمان ملل در نیویورک هم بی فایده 

بوده اســت. چاووش اوغلو به همتای آمریکایی 
خود گفته که نظر ترکیه همان است که از سوی 
اردوغان اعالم شده است. چاووش اوغلو گفته که 

پای »امنیت ملی« ترکیه در میان است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند مخاطب گروکشی 
ترکیه در ناتو، فقط اروپا نیست و اردوغان به دنبال 
تحت فشــار قرار دادن دولت جو بایدن برای لغو 
ممنوعیت فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی 
به کشور است. لغو قرارداد جنگنده های اف-35 
آمریکا یکی از مواردی اســت که طی سال های 
اخیر باعث بروز تنش بی ســابقه میــان آنکارا و 

واشنگتن شده است.

کرواسی؛ پا به پای ترکیه
روش ترکیــه برای رســیدن به خواســته های 
خود در برابر اروپا و آمریکا، یــک طرفدار دیگر 
هم پیدا کرده اســت. یک روز پــس از مخالفت 
ترکیه با عضویت فنالند و ســوئد در ناتو، زوران 
میالنوویچ، رئیس جمهور کرواسی نیز اعالم کرد 
که با درخواست های این دو کشور مخالف است. 
میالنوویچ از اصالح قوانین و ســاختار انتخاباتی 
در بوسنی به منظور تسهیل در انتخاب متحدان 
ملی گرای کروات-بوســنیایی خــود به عنوان 
پیش شــرطی برای عدم وتوی عضویت فنالند و 

سوئد یاد کرده است.
مخالفت رئیس جمهور کرواسی با عضویت فنالند 
و سوئد در ناتو با واکنش های تندی در این کشور 
روبه رو شده است. نخســت وزیر، رئیس  پارلمان 
و وزیر خارجه کرواســی اعالم کرده اند که با این 
رویکــرد میالنوویچ مخالف هســتند. یورونیوز 
به نقل از برخی تحلیلگران اروپایی نوشــته که 
اختالف آشــکار میان رئیس جمهــور و دولت 
کرواسی بر ســر عضویت فنالند و سوئد در ناتو 
ممکن است در نهایت به اســتیضاح میالنوویچ 

منجر شود.

مجارستان؛ به دنبال پول
مسئله امنیت ملی، بهانه مجارستان برای مخالفت 
با طرح تحریم نفت روســیه از ســوی اتحادیه 
اروپا هم بوده اســت. مجارستان در زمینه انرژی 
کامال به روســیه وابسته اســت و ویکتور اوربن، 
تحریم های اروپا علیه مسکو را به »بمب اتمی« 

تشــبیه کرده که روی اقتصاد کشورش خواهد 
افتاد. مجارســتان 85درصــد از گاز طبیعی و 
همچنین 65درصد از نفــت موردنیاز خود را از 
روسیه وارد می کند. مجارها همچنین برای فعال 
نگه داشتن نیروگاه های هسته ای خود کامال به 

روس ها وابسته اند.
مجارســتان با تمامی تحریم های مالی و بانکی 
که پیــش از این از ســوی اتحادیــه اروپا علیه 
مســکو و مقام های روس وضع شــده همراهی 
کرده، اما نخســت وزیر این کشــور تأکید کرده 
اســت که تحریم انرژی روسیه خط قرمز اوست. 
دیپلمات های اروپایی یک ماه گذشــته را صرف 
مذاکره بر سر چارچوب تحریم ها کرده اند و اکنون 
برنامه دقیق زمانبندی شده برای توقف واردات 

گاز و نفت از اروپا در اختیار دارند.
در این میــان، اســلواکی هم اعالم کــرده که 
نگرانی هایی مشــابه مجارســتان دارد. اتحادیه 
اروپا برای این دو کشور معافیت ویژه  قائل شده 
و زمان بیشــتری به آنها داده تا برای نفت و گاز 
روسیه جایگزینی پیدا کنند؛ این در حالی است 
که 25عضو دیگر اتحادیه اروپا باید تا پایان سال 
2023، وابســتگی خود به نفت و گاز روسیه را 

به طور کامل قطع کنند.
مجارستان اما باز هم زمان بیشتری طلب کرده 
است. اروپایی ها موافقت کردند که این کشور تا 
سال 2024نفت و گاز خود را از روسیه وارد کند. 
اوربن اما پا را فراتر گذاشــته و گفته که دولتش 
برای حفاظت از اقتصاد مجارستان در میانه بحران 
پیش آمده، به میلیاردها یورو پول نیاز دارد. وزیر 
خارجه مجارستان اعالم کرده که مدرنیزه کردن 
سیســتم انرژی این کشــور برای عبور از نفت و 
گاز روســیه به 15تا 18میلیارد یورو بودجه نیاز 
دارد و این روند 5ســال زمان خواهد برد. همراه 
کردن کرواسی برای اروپایی ها راحت تر از راضی 
کردن ویکتور اوربن اســت. مخالفــت او با طرح 
تحریم نفت و گاز اروپا، عمال به معنای وتوی این 
طرح و شکست آن است. با این حال، بسیاری از 
دیپلمات های اروپایــی می گویند اوربن به دنبال 
پول اســت و اگر زمان کافــی و بودجه اضافی از 
ســوی اتحادیه اروپا در اختیارش قرار گیرد، در 
نهایت نخست وزیر راست گرای مجارستان هم به 

طرح اروپا رأی مثبت خواهد داد.

گروگانگیری به وقت اروپا
ترکیه و مجارستان با ایستادن مقابل طرح های امنیتی و اقتصادی غرب علیه روسیه، به دنبال تامین منافع ملی خود هستند

کمک مالی آمریکا به اوکراین بزرگ ترین کمک خارجی است که تاکنون از سوی واشنگتن در اختیار یک کشور خارجی قرار گرفته است
کمک آمریکا به اوکراین، 54 میلیارد دالری شد

کنگره آمریکا بسته40میلیارد دالری کمک مالی دولت 
این کشور برای پشتیبانی از اوکراین در جنگ با روسیه 
را به تصویب رساند تا مجموع کمک های مالی آمریکا 
به اوکراین به بیش از 54میلیارد دالر برسد. بخش بزرگی از این کمک 
از مسیر سنتی کمک های خارجی شامل کمک های اضطراری، خدمات 
درمانی و کمک های غذایی به دست اوکراینی ها خواهد رسید. اما این 
مصوبه شامل کمک های جدید لجســتیکی، اطالعاتی و نظامی برای 
ارتش و نیروهای امنیتی اوکرایــن و همچنین کمک هزینه های مورد 
نیاز برای تضمین بقای دولت این کشور است. 40درصد از این کمک ها 
به انتقال تسلیحات، ارائه پشــتیبانی پزشکی و پشتیبانی اطالعاتی به 
کشورهای هم پیمان در اروپا و استقرار نیروهای نظامی در این کشورها 
اختصاص یافته اســت. همچنین مصوبه اخیر بــه دولت آمریکا اجازه 
می دهد 11میلیارد دالر سالح، تجهیزات و ملزومات نظامی آمریکایی 
را به اوکراین منتقل سازد. بخش کوچکی از این کمک هم به آژانس های 
محلی برای اجرای مقــررات مربوط به تحریم هــا و محدودیت های 
صادرات به روسیه و همچنین کمک رسانی به آمریکایی های مستقر در 

اوکراین تخصیص خواهد یافت.

مقایسه با دیگر کمک های خارجی
از 54میلیارد دالری که آمریکا به اوکراین اختصاص داده، 31.4میلیارد 

دالر کمک های خارجی سنتی ازجمله کمک های اضطراری، خدمات 
درمانی و کمک های غذایی محسوب می شود که به گفته آژانس توسعه 
بین المللی، باالترین بودجه ســاالنه ای است که آمریکا تاکنون به یک 
کشور کمک کرده اســت. این مبلغ 2برابر مبلغی اســت که در سال 
2011به بزرگ ترین گیرنده کمک های مالی آمریکا، یعنی افغانستان 

اهدا شد.

مقایسه با مجموع بودجه دولتی در آمریکا
54میلیارد دالر کمکی که آمریکا برای اوکراین کنار گذاشــته، یک 
درصد از بودجه فدرالی است که برای سال آینده آمریکا پیش بینی 
شده اســت. این مبلغ کمتر از یک دهم بودجه 750میلیارد دالری 

اســت که آمریکا برای هزینه های دفاعی خود در سال جاری درنظر 
گرفته اســت. این مبلغ همچنین بیشــتر از 43میلیارد دالر هزینه 
مورد نیاز برای ســاخت و نگهداری از بزرگراه های آمریکا و کمتر از 
56میلیارد دالری اســت که صرف اعتبارات بیمه درمانی در آمریکا 
شده اســت. در نگاه کلی تأثیر تصویب کمک 54میلیارد دالری بر 
بودجه فدرال ناچیز ارزیابی شده است چرا که قرار است این مبلغ طی 
10سال خرج شود. با این حال، با توجه به افزایش تورم در آمریکا و 
مشکالت معیشتی که بخشی از جامعه بعد از گذشت 2سال از بحران 
کرونا هنوز با آن دست به گریبان هســتند، اعتراض هایی را در این 
کشور به دنبال داشته اســت. طی روزهای اخیر، مقایسه بی توجهی 
دولت به ضرورت تامین مواداولیه مورد نیاز تولید شیرخشک و میزان 
توجه به بحران اوکراین، موضوع گزارش های متعدد در رســانه های 

این کشور بوده است.

مقایسه با کمک دیگر کشورها
مبلغ کمک شده از سوی آمریکا به اوکراین تقریبا 3برابر مبلغی است 
که کل اتحادیه اروپا در اختیار اوکراین قرار داده است. اگرچه میزان 
کمک مالی آمریکا نســبت به تولید ناخالص داخلی این کشور، آن را 
پس از استونی، لتونی و لهستان قرار داده اســت. لیتوانی، انگلیس، 

کانادا و اسلوواکی پس از آمریکا در رتبه های بعدی قرار دارند.

آمریکا

گزارش

 سهم روسیه و اوکراین 
در محصوالت کشاورزی جهان

سازمان ملل هشدار داده که جهان از یک ماه دیگر ممکن 
است وارد بحران جدي در زمینه تامین مواد غذایي شود

جنگ میان اوکراین و روسیه هزاران کیلومتر دورتر از میدان 
نبرد، زندگی انســان های زیادی را درگیر بحرانی فاجعه بار 
ساخته است. جنگ، درحال تخریب نظام غذایی جهانی است؛ 
نظامی که پیش از جنگ هم زیر فشار تبعات همه گیری کرونا، 
تغییرات اقلیمی و بحران انــرژی کمر خم کرده بود. صادرات 
غالت و دانه های روغنــی از اوکراین تقریبا متوقف شــده و 
صادرات همین اقالم از روسیه در معرض خطر توقف قرار دارد. 
این 2 کشور در مجموع 12درصد از بازار مواد غذایی مبادله 

شده در جهان را تامین می کنند. 
قیمت گندم از آغاز سال تاکنون افزایشی 53 درصدی داشته 
اســت و در هفته های اخیر پس از آن که موج گرمای شدید، 
صادرات گندم از هندوستان را متوقف کرد، 6 درصد دیگر هم 
به این رقم افزوده شــد و این تنها آغاز بحرانی فراگیر است. 
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل 3 روز پیش هشدار داد 
که جهان احتماال از ماه آینده درگیر یک بحران بزرگ غذایي 
خواهد شــد؛ بحرانی که می تواند برای ســال ها ادامه داشته 
باشــد. افزایش قیمت غذاهایی مثل نان، برنج و سیب زمینی 
که قوت غالب مردم جهان هســتند، جمعیت افراد درگیر با 
ناامنی غذایی را از 440 میلیون نفر به 1.6 میلیارد نفر رسانده 
است. طبق اعالم ســازمان ملل، 250 میلیون انسان هم در 
آســتانه قحطی قرار گرفته اند. درصورتی که جنگ ادامه دار 
شــود و فرایند صادرات مواد غذایی اوکراین و روسیه مختل 
بماند، صدها میلیون انســان به زیر خط فقر سقوط خواهند 
کرد، ناآرامی های سیاسی فراگیر خواهند شد، کودکان بیمار 
شده و بسیاری از مردم به دلیل گرسنگی جان خود را از دست 

خواهند داد. 

روسیه و اوکراین تامین کننده 28 درصد از گندم، 29 درصد 
از جو،  15 درصد از ذرت و 75 درصد از روغن آفتابگردان بازار 
موادغذایي جهان هســتند. اوکراین به تنهایی 50 درصد از 
روغن آفتابگردان جهان را تامین مي کند. این 2 کشور حدود 
نیمي از غالت وارد شده توسط لبنان و تونس و دو سوم غالت 
وارد شــده توســط مصر و لیبي را تامین مي کنند. صادرات 
غذایي اوکراین کالري موردنیاز براي 400 میلیون انســان را 
تامین مي کند و جنگ درحال مختل سازي این زنجیره تامین 
است. بخشــي از بنادر اوکراین در حاشیه دریاي سیاه اکنون 
در دســت روســیه بوده و بخش دیگر را دولت اوکراین براي 

جلوگیري از پیشروي  روس ها مین گذاري کرده است.
حتي پیش از آغاز جنگ میان روســیه و اوکراین هم برنامه 
جهاني غذا هشدار داده بود که ســال 2022 سالی فاجعه بار 
خواهد بود. چین، بزرگ ترین تولید کننده گندم جهان نسبت 
به کاهش شدید محصول گندم در سال جاری به دلیل کاهش 
میزان بارندگی هشدار داده بود. آغاز موج گرمای شدید و توقف 
بارندگی در هندوستان، دومین تولید کننده بزرگ گندم در 
جهان، بر وخامت اوضاع افزوده است. شاخ آفریقا هم درحال 

تجربه کردن وخیم ترین خشکسالی طی 4 دهه اخیر است.
اصلی ترین فشــار ناشــی از این بحران بر دوش خانواده های 
فقیــر خواهد بود. درحــال حاضر خانوارهــا در اقتصادهای 
نوظهور 25 درصد و در کشورهای صحرای آفریقا 40 درصد 
از بودجه زندگی خود را صرف خرید مــواد غذایی می کنند. 
در بسیاری از کشورهایي که براي تامین مواد غذایي خود به 
واردات وابســته اند، دولت ها توان مالی تخصیص یارانه برای 
کمک به خانوارهای کم توان را ندارند، به ویژه اگر این کشورها 
واردکننده انرژی هم باشــند. زیرا بازار انــرژی، خود درگیر 

بحرانی دیگر است.
قبل از آنکــه نیروهاي روســیه وارد خاک اوکراین شــوند، 
اوکرایني ها بخش اعظم محصوالت کشاورزی تابستانه خود 
را صادر کردند اما بخش بزرگی از محصوالت جو و ذرت این 
کشــور، در داخل اوکراین درحال پوســیدن است. همزمان 
روســیه هنوز در تقالســت تا با وجود تحریم ها، محصوالت 
کشــاورزی خود را به فروش برساند. این کشــور به زودی با 
کمبود ذخیره بذر و آفت کش مواجه خواهد شــد که معموال 
از اتحادیه اروپا تامین مي شده اســت. نوسان قیمت غالت و 
افزایش قیمت کودهاي شــیمیایي و انرژی، بازار موادغذایی 
جهان را آشفته کرده اما واکنش های هیجاني سیاستمداران، 
دردســر بزرگتری ایجاد کرده اســت. از زمــان آغاز جنگ 
اوکراین تا به امروز 23 کشور از قزاقســتان گرفته تا کویت، 
محدودیت های شــدیدی برای صادرات مواد غذایي اعمال 
کرده اند که این محدودیت ها 10 درصــد از بازار مواد غذایي 
جهــان را تحت تاثیر خود قرار داده اســت. از ســویی دیگر 
محدودیت های جدید صادرات، یک پنجم بازار کود شیمیایي 

جهان را مختل کرده است. 
مجله اکونومیســت نوشــته کــه در چنین شــرایطی لغو 
محدودیت های صادراتی، حمایت مالی از واردکننده ها، کمک 
به خروج محصوالت کشــاورزی از اوکراین، کاهش استفاده 
غیرغذایی از غالت و دانه های روغنی مانند ممنوعیت استفاده 
از غالت در تولید سوخت یا تولید غذای دامی می تواند بحران 
پیش رو را تا حدی مدیریت کند. اما شکسته شدن محاصره 
دریایي اوکراین چه زمانی مــی تواند درمانی فوری برای این 
درد باشــد؟ درحال حاضر نزدیک به 25 میلیون تن ذرت و 
گندم، برابر مجموع مصرف ســاالنه کشورهای کمتر توسعه 
یافته جهان در اوکراین تلنبار شده است. 3 کشور هستند که 
با همکاری یکدیگر می توانند این منبع بزرگ را در دسترس 
جهان قرار دهند: روسیه باید به کشتی های اوکراینی  اجازه 
تردد دهد، اوکراین باید مســیر دسترســی به بندر اودسا را 
مین زدایی کند و ترکیــه باید به کشــتي هاي جنگي براي 
اسکورت کشتي هاي غله  بر اجازه عبور از تنگه بسفر را بدهد. 

حسن نصرهللا
دبیرکل حزب هللا لبنان

نتایــج انتخابــات یــک پیــروزی بــزرگ 
بــرای حــزب هللا بــود. ایــن دســتاورد با 
وجــود هجمه هــای تبلیغاتــی ضــد  ما و 
متحدان ما در لبنان محقق شد. حجم 
بحران هــای اقتصــادی و معیشــتی در 
کشــور به حدی اســت که هیچ گروهی 
به تنهایی حتی اگر به اکثریت پارلمانی 
دست پیدا کند، قدرت حل وفصل آنها 
را نــدارد. راه حل بحــران لبنــان توافق و 

همکاری است. )المیادین(

الکساندریا اوکاسیو کورتز
عضو مجلس نمایندگان آمریکا

معتقــدم مهــم اســت کــه بــه آنچــه برای 
شــیرین ابوعاقلــه در فلســطین اتفــاق 
افتاد، توجه کنیم. یک خبرنگار حرفه ای 
و یک شهروند آمریکایی توسط نیروهای 
اسرائیلی کشته شده است. کشته شدن 
شــیرین ابوعاقله، با ارســال پول مالیات 
آمریکایی هــا بــرای رژیــم صهیونیســتی 

میسر شده است. )جروزالم پست(

رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه

اختالفات ما با عربستان و امارات درون 
خانوادگــی اســت. مــا بــر اختالفــات با 
ریــاض و ابوظبــی تکیــه نکــرده و بــرای 
توســعه ســریع روابــط دوجانبــه در 
زمینه هــای تجــاری، صنعتــی، صنایــع 
گردشــگری  و  فرهنگــی  دفاعــی، 

برنامه ریزی داریم.  )آناتولی(

ادامه مذاکرات سران جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان 

نشســت ســه جانبه الهام علی اف، رئیس جمهور 
جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر 
ارمنستان و شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه 
اروپا فردا)یکشنبه( در بروکسل برگزار خواهد شد. 
به گزارش خبرگزاری آناتول، شــارل میشل قبل 
از این نشست، با علی اف و پاشــینیان دیدارهای 
جداگانه انجام خواهد داد. مناقشه میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان بر ســر منطقه قره باغ و 
مناطق اطراف آن، طی 3دهه گذشته ادامه داشته 
و 2کشــور را در فواصل مختلف در رویارویی های 
محدود نظامی و 2جنگ خونین مقابل هم قرار داده 
است؛ جنگ هایی که نتیجه  آنها کشته شدن ده ها 
هزار نفر و آوارگی مردم بوده است. 2کشور همسایه 
اما طی ماه های اخیر مذاکراتی را آغاز کرده اند که 
هدفش رســیدن به »توافق جامع صلح« و پایان 
دادن به یکی از طوالنی ترین مناقشــات امنیتی 
جهان است. نخســتین ارتباط میان سران کشور 
در ماه دسامبر سال 2021)5ماه قبل( ممکن شد. 
اروپایی ها که از مدت ها قبل سعی داشتند در روند 
میانجیگری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، 
جایگاهی برای خود دســت و پا کننــد، پیش از 
نشست شــورای اروپا زمینه دیدار الهام علی اف، 
رئیس جمهــور آذربایجان و نیکول پاشــینیان، 

نخست وزیر ارمنستان را فراهم کردند. 

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

سهم اوکراین و روسیه از بازار محصوالت کشاورزی جهان
روسيه

%0 %5 %10 %15 %20 %25

اوكراين

گندم
جو

ذرت
كلزا

دانه 
آفتابگردان

كمك های مالی به اوكراين

آمريكا

اتحاديه اروپا

ديگر كشورها

نظامی

10 میلیارد دالر 20 میلیارد دالر 30 میلیارد دالر 40 میلیارد دالر

نقدی غذايی و پزشكی



توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين    شنبه 31 اردیبهشت 1401    سال ســی ام     شماره  8501 

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

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

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

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبداهلل گنجی

 سردبير: دانیال معمار

روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

سازمان  آگهي ها و نیازمندي ها:
 خيابان قائم مقام فراهاني، ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
  شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
علم تو را راهنمایی و ارشاد كند، و عمل تو را به 

نهایت خواسته ات برساند.

  اذان ظهــر:  13:01   غــروب آفتــاب: 20:07 
  اذان مغــرب: 20:27   نیمه شب شــرعی: 00:11 

  اذان صبح: 4:14   طلوع آفتاب: 5:55  

گرینویچ

گاوصندوق طبیعت

 
چستر: َگبی دِریــک، دامپزشک باغ وحش چستر، 
درحالی كه گوشــی پزشــکی را روی سينه طوطی 
قرمز 28 ساله گذاشته زمزمه می كند: »تمام كرد.« 
اما این به معنی نابودی كــد ژنتيک منحصر به فرد 
این پرنده نر نيســت. چند تکه كوچک از بدن او به 
نمونه های استخراج شده از 100 گونه حيوان مختلف 
اضافه می شــود. اینها در بزرگ ترین بانک موجود از 
بافت های زنده بریتانيا، به نام »گاوصندوق طبيعت« 
)Nature’s Safe( منجمد خواهند شد تا برای مدت 
زمانی نامحدود ذخيره شــود. به گزارش دویچه وله ، 
این نمونه ها در شيشه های پر از یک نوع ضدیخ غنی 
از مغذی ها در دمای منهای 196درجه سانتی گراد 
نگهداری می شوند. قصد این اســت كه در مقطعی 
در آینده - دهه ها یا شــاید حتی قرن ها بعد دوباره 
احيا شــوند. این راهی برای محکم كاری درصورت 

انقراض است.

باز هم رویه زشت ورزشگاه

اين مدرسه حرکت می کند
 

قندهار: ســازمان اجتماعی »راه قلــم«، در ابتکاری جدید، 
مدرسه سياری برای دختران و پسران در جنوب افغانستان، به 
راه انداخته است. این مدرسه در واقع یک موتور سه چرخ است 
كه یک كتابخانه كوچک را با خود حمل می كند و در محله های 
مختلف برای ســاعاتی توقف می كند تا آموزگاران به كودكان 
محل، درس بدهند و كتاب بخوانند. مطيع اهلل ویســا، مسئول 
و بنيانگذار این سازمان اســت و از سال 2009 ميالدی به این 
سو، همراه با گروه نيکوكارش، برای بازگشایی مدارس دختران 
و پسران در روســتاهای دورافتاده افغانستان فعاليت می كند. 
ویسا به ایندیپندنت فارســی گفت: این سازمان تاكنون بيش 
از 100مدرسه را در استان های مختلف افغانستان بازگشایی 
كرده اســت. او در جریان 9 ماه تســلط طالبان نيز، با وجود 
محدودیت ها برای آموزش دختران و بســته ماندن مدارس، 
كارزارهای متعددی برای تشــویق مردم بــرای دفاع از حق 
آموزش دختران به راه انداخته اســت. اكنون این سازمان، در 
شهرستان سپين بولدک قندهار، مدرسه سيار راه اندازی كرده 
است. مطيع اهلل ویسا، در تویيتی با انتشار ویدئو و تصاویری از 
این مدرســه صحرایی نوشــت كه بين كودكان دانش آموز، با 
استفاده از كمک های مردمی، لوازم التحریر و كتاب توزیع كرده 

است و كودكان با اشتياق تمام این مدرسه را دنبال می كنند. 

توقف انفجار عابربانک ها
 

اوترخت:  پليس هلند 3 عضو یک باند تبهــکار را كه با انفجار 
دستگاه های خودپرداز دست كم یک ميليون یورو پول به جيب 
زده بودند، دســتگير كرد. به گزارش یوروپل، این باند متهم به 
استفاده از وسایل نقليه به سرقت رفته و نيز مواد منفجره برای 
دستبرد از دستگاه های خودپرداز در ساعات پایانی شب هستند. 
به گفته مقامات امنيتی در هلنــد، اعضای این باند طی ماه های 
اكتبر و نوامبر ســال گذشــته با انفجار و تخریب دستگاه های 
توزیع كننده اسکناس دست كم 958هزار یورو به جيب زده اند. 
پليس هلند و آلمان ماه سپتامبر گذشته نيز از متالشی كردن 
باندی خبر داده بودند كه كارشــان تهيــه فيلم های ویدئویی 
آموزشی از نحوه منفجر كردن دستگاه های خودپرداز و فروش 
این فيلم ها به مجرمان بوده است. مقامات پليس هلند می گویند 
یک عضو این گروه كشــته و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد. 
تحقيقات مرتبط با این پرونده در نهایت منجر به دستگيری 9نفر 
شد كه به سرقت حدود 2.15ميليون یورو از دست كم 15دستگاه 

خودپرداز در آلمان متهم شده اند.

رقابت های کشتی انتخابی تیم ملی نونهاالن کشور در سنندج / عکس: بختیار صمدی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

خون پاش و نغمه ریز

در این ســه  چهار روز، موسيقی 
جهان با 2غول تکرارنشدنی خود 
وداع كرد؛ اوانگلوس اودیســئاس پاپاتاناســيو مشــهور به 
ونجليس، سه شنبه، 17می 2022، در 79سالگی درگذشت 
و عثمان محمدپرست معروف به عثمان خوافی، پنجشنبه 

29اردیبهشت1401، در 94سالگی.
هر دو در عرصه تخصصی شــان به اوج  رســيدند و مرزها را 
درنوردیدند و منتها را تجربه كردنــد و نامدار و نام آور زمانه 
خود شدند اما با یک تفاوت؛ ونجليس در یونان به شخصيتی 
ملی بدل شد و پس از ميکيس تئودوراكيس - كه او نيز سال 
گذشــته ميالدی درگذشت - نماد موســيقی این كشور و  
بزرگ داشته شد و محترم و محتشم شمرده شد اما خوافی 
اگر نگویيم مهجور كه ارج و اجرش دانسته نشد. در همه عمر 
در خواف بود و ماند تا دم آخر. شاید چون دلبسته سرزمين 
مادری بود و پایتخت نشين نشــد، در گوشه ماند و در انظار 

ظاهر نشد.
او كه وقتی زخمه بر دوتار می زد، پنجه هایش جادو می كرد. 
وقتی قطعه ای می آفرید، نيوشــندگان را به تحير می رساند 
و حتی خارجی ها را به تحســر. هرجای جهــان كه رفت، بر 
سرودست گذاشتندش و گرامی اش داشتند اما در وطن خود، 
در خرج و برج یوميه اش درماند. در سراسر گيتی آرزو داشتند 
او در باشکوه ترین تاالرها حاضر شود و دوتار بنوازد تا ببينند و 

بشنوند آنچه می خواند و می نوازد و غوغا می كند.
اما در این جا، در ميهن خود، عنایتــی چندان به این چهره 
برجسته نشد. اعاظم موســيقی و در صدر همه، محمدرضا 
شــجریان جایگاه و پایگاهش را دانســتند اما آنان كه باید، 
ندیدندش و همين هم هســت كه اگر هميــن حاال از مردم 
عادی و عامی بپرسيد، شاید حتی نامش را هم نشنيده باشند 
چه برســد به كارهایش، اما حتماً اگر نام ونجليس را ندانند، 
آثارش را به سبب كثرت پخش در رسانه  رسمی كشور، بسيار 

شنيده اند.
و این چنين اســت كه خبرگان و زبدگان بی جانشــين هنر 
این زیست بوم شناخته نشــده می روند بی آنکه ميراث دار و 

ميراث بری از خود برجای گذاشته باشند.
 پيرمرد خوافی چشم و چراغ موســيقی نواحی ایران و البته 
موســيقی خراســان بود اما درد و دریغ كه قدرنادیده رفت 
و فراوان افســوس كه در شــلوغی بازار مکاره سلبریتی زده 
موسيقی ایران، جایی برایش پيدا نشد و هيچ كس به سراغش 
نرفت تا آثــارش را ثبت و ضبط كند، شــاید چــون برای 
تهيه كنندگان موسيقی، آلبوم آثار او برایشان صرفه نداشت. 
او كه پس حاج قربان ســليمانی و غالم حسين سمندری و 
محمدابراهيم شــریف زاده و غالمعلی پورعطایی و عبداهلل 
َسرَوراحمدی و نظرمحمد سليمانی و رمضان سلمانی بَرَدری 
و كساِن بی نام و نشان دیگر، شاید از آخرین پهلوانان موسيقی 
مقامی این خطه بود كه از ميان مان رفت و بعدازظهر دیروز با 

حضور همشهریانش، به خاک خراسان سپرده شد.

87ســال پيش، وقتی 
»محمد ميرزا كاشــف 
 الســلطنه« ژنرال كنســول ایران در هند، 
چند بوته چای را با زحمت به كشــور وارد 
و كشــاورزان گيالنی را مجاب كرد كه در 
زمين هایشــان بوته چای بکارند، كســی 
فکرش را هــم نمی كرد كــه این محصول 

بعدها اینقدر طرفدار پيدا كند. 
آنقدر كه قهوه خانه ها تبدیــل به چایخانه 
شــوند و ایرانی ها عادت كنند كــه روزانه 
حداقل 4فنجان چای بنوشــند. حاال دیگر 
چای یکــی از پرمصرف تریــن محصوالت 
كشاورزی در كشور اســت و مصرف سرانه 
این محصول بــرای هر نفر ســاالنه حدود 
1/4كيلوگرم و كل مصرف چای در كشــور 
بين 105 تا 110 هزار تن در ســال است. 
با این حال تنها حدود 31 هزار تن چای از 
طریق مزارع و كارخانجــات داخلی تامين 
می شود و بقيه به صورت مستقيم از هند و 
سریالنکا و به صورت غيرمستقيم از امارات 
وارد كشور می شــود. اما چای خوشرنگ و 

خوش عطر الهيجان كجــا و چای خارجی 
كجا. بد نيســت بدانيد كه چای ایرانی تنها 
چایی اســت كه در جهان بدون هيچ گونه 
سمی توليد می شــود كه البته این ویژگی 
به دليل شــرایط اقليمی حاكــم بر مناطق 
شمالی چای خيز كشــور است، چرا كه در 
دیگر كشورها مانند كنيا و سریالنکا به دليل 
آب و هوای گرم و مرطوب، بستر برای رشد 
آفات كامال فراهم است، درحالی كه مناطق 
شمالی كشور شرایط اقليمی سرد و مرطوبی 
دارند و به همين دليل در باغ های چای آفتی 

وجود ندارد.
حاال كه بــازار ایران پر شــده از انواع چای 
وارداتی كه طعم و رنگشان به گرد پای چای 
ایرانی هم نمی رسد، تنها راه برای جایگزینی 
چای ایرانی به جای چای نامرغوب خارجی 

حمایت از چایکاران است. 
كارشناسان معتقدند؛ درصورت حمایت از 
صنعت چای داخلی، این قابليت در كشور 
وجود دارد كه در مدت 10سال آینده بتوان 
كشور را از واردات چای خارجی بی نياز كرد.

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

4فنجان آرامش

تقويم / زادروزعدد خبر

 آواز همایون

30سال پیش که »همايون شجريان« به عنوان 
نوازنده تنبک در کنسرت های پدرش شرکت 
می کرد، هیچ کس فکــر نمی کرد کــه او در 
خوانندگی هم بدرخشــد. آن موقع نوازندگی  
همايون چیزی از بقیه گروه کم نداشت. همین 
موضوع به کســی اجازه نداد تا انگ آقازادگی 

به او بچسباند.
همايون 31 ارديبهشــت 1354 در تهران در 
خانواده ای اهل موسیقی متولد شد. از 10سالگی 
پیش پدرش شاگردی آواز  و از سال 78به بعد در 
کنســرت ها با آواز، پدرش را همراهی می کرد. 
نخستین آلبوم مشترکشان »معمای هستی« 
بود که خیلی سر و صدا کرد. کسی انتظار نداشت 
که همايون آنقدر خوب بخواند. سال 80نخستین 
کاست مستقلش، »نسیم وصل« را بیرون داد که 
هر چند برخالف کارهای پدرش بیشتر تصنیف 
داشــت تا آواز، ولی قطعه »آواز همايون« آن 
نشان داد که او رديف را فراموش نکرده است. 
در اسفند 97 بود که گواهینامه درجه يک هنری 
)معادل مدرك تحصیلی دکتری( در رشــته 
»آواز« توسط وزارت ارشاد به همايون شجريان 
اعطا شد. همايون کنســرت های بسیاری را با 
چهره های شناخته شده موسیقی ايرانی اجرا   
و آثار زيادی را به همــراه آنان در ايران و جهان 
منتشر کرده اســت که از آنها می توان به آلبوم 
کنسرت های »بی تو به سر نمی شود« و »فرياد« 
اشــاره کرد.    اين آلبوم ها در سال های 2003 
و 2005 نامزد دريافت جايزه گرمی شــدند. او 
همچنین برای ساير خوانندگان نیز آهنگسازی 
کرده؛ ازجمله تصنیف »دل ِستان« با مطلع »ای 
کاروان آهسته ران« را برای »علیرضا افتخاری« 
در آلبوم »قصه شمع« آهنگسازی کرده  است. 
آخرين آلبوم همايون »گاه فراموشی« نام دارد 
که با همکاری و آهنگسازی فردين خلعتبری به 

تازگی منتشر و روانه بازار شده است.
در ظهور اين همه موسیقی غیرسنتی، همايون 
شجريان به مردم نشان داد که هنوز موسیقی 
ســنتی ايران جای کار دارد و می توان در آن 

بسیار درخشید.

حافظ

عارفی کو که کَند َفْهم زباِن سوسن
تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد

هفتــه بيست وهشــتم ليگ برتــر فوتبــال ایران 
صحنه هایی ناخوشایند داشت. اتفاقاتی كه منجر به 
نيمه تمام ماندن مسابقه بين دو تيم تراكتورسازی و 
پرسپوليس شد، باید از زاویه ای فراتر از هواداری تيم ها 
بررسی شــود. تفاوتی ندارد كه من طرفدار استقالل 
هستم یا پرسپوليس، تراكتورسازی یا سپاهان، ملوان 
یا نفت و... مهم این است كه آنچه در استادیوم ها رخ 
می دهد به تمام فضای ورزشی ما مربوط است. همين 
ابتدای كار به عنوان كسی كه حدود 40سال فوتبال 
داخلی را پيگيری می كنم، 2نکته را بگویم. اول اینکه 
اتفاق روز پنجشنبه)29اردیبهشت1401( متأسفانه 
حادثــه ای منحصربه فرد یا مختص یک ورزشــگاه 
نيست و می توان موارد بسياری را مثال زد، از جنجال و 
سنگ پراكنی و فحاشی در استادیوم های مختلف. دوم 
اینکه باز هم متأسفانه رفتار تماشاگران در ورزشگاه ها 

در طول ســاليان، بدتر شده اســت. چرایی موضوع 
دوم را باید جامعه شناســان بررسی كنند، اما درباره 
موضوع اول یعنی تکرار این رفتار ناخوشایند، می توان 

اشاره هایی داشت.
در رســانه های ایرانی هواداران فوتبال در انگلستان 
به عنوان اوباشــی خطرناک معرفی می شوند كه اگر 
عصبانی شــوند، هرچه بر سر راهشــان وجود دارد 
را تخریب می كننــد. در همين حــال می بينيم در 
ورزشگاه های انگلســتان فاصله تماشاگران با زمين 
چمن، گاهی كمتر از یک متر است. پس چرا اتفاقی 
شــبيه آنچه در ورزشــگاه های ایران تکرار می شود 
در آنجا كمتر دیده می شــود؟ چرا رفتار تماشاگران 
انگليسی در این ســال ها تغيير كرده و آنها حتی در 
صورت باخت تيمشان در زمين خودی، بدون پرتاب 
سنگ یا آب دهان یا سردادن شعارهای نژادپرستانه 

ورزشگاه را ترک می كنند؟
جواب در برقــراری نظم و تنبيه فرد خاطی اســت. 
قطعاً در تمام دنيا آدم های ناراحت پيدا می شــوند و 
از سوی دیگر در یک ورزشــگاه چند10 هزارنفری، 

همه افراد، رفتار زشــتی از خود نشــان نمی دهند. 
فروش بليت به نام فرد و مشــخص بودن صندلی هر 
نفر به اضافه دوربين های نظارتی، كار شناسایی فرد 
خطاكار را ساده می كند. بدین ترتيب الزم نيست برای 
سنگ پراكنی چند نفر، یک تيم را از داشتن تماشاگر 

محروم كرد یا جلوی ورود همه را گرفت.
متأسفانه در ایران روند فروش بليت به صورت اسمی، 
الکترونيکی شــده اســت، اما درواقع نسبت به قبل 
تغيير چندانی نکرده اســت. آیــا در هنگام فروش 
بليت، خریدار احراز هویت می شود؟ آیا پس از ورود 
به ورزشگاه در همان محلی كه در بليت نوشته شده 
می نشــيند؟ تا به حال چند نفر از كسانی كه در یک 
مسابقه سنگ پراكنی كرده اند، از ورود به ورزشگاه، 

منع شده اند؟ اصاًل امکان چنين كاری وجود دارد؟
فرهنگ هواداری فوتبال در این سال ها افت شدیدی 
داشته كه تغيير آن زمان زیادی نياز دارد، اما برقراری 
نظم در ورزشــگاه ها با كمــک ابزارهــا و روندهای 
الکترونيکی، كار چندان پيچيده ای نيست و می توان 

آن را از ليگ آینده اجرایی كرد.

ابليس كه در قرآن 11 بار به 
او اشاره شــده است در هنر 
كالسيک و مدرن هم نقش بی بدیلی دارد و گاهی هنرمندان 
برای برجسته ســاختن نقش فرشــتگان دیگر از این سياهی 
برای نمود بيشــتر روشــنایی بهره می گيرند )كه برای بشــر 
بی سایه -  روشن هيچ نقشــی در كارگاه نقاش، مرئی نيست(. 
حاال از حراجی فيليپس هم خبر رسيده است كه یکی از نقوش 
این فرشته رانده شــده از درگاه خداوند به قيمت 57ميليون 
دالر زیر چکش حراج رفته اســت. در این حراجی 36 اثر ارائه 
شدند كه یکی از تابلوهای نقاشی اثر »ژان ميشل باسکيا« نيز 
یکی از آنها بود. نقاشــی بدون عنوان اثر »باسکيا« كه در سال 
1982 خلق شده است و با نام »ابليس« هم شناخته می شود، 
در این حراجی توسط یک ميلياردر ژاپنی به فروش رسيد. او 
این نقاشی را شش ســال پيش در حراجی كریستيز به قيمت 
57.3ميليون دالر خریداری كرده بود. در نهایت این نقاشــی 
در حراجی اخير »فيليپس« به یک خریدار آسيایی به قيمت 
85ميليون دالر فروخته شد. به گزارش ایسنا،  این تابلو نقاشی 
اكنون گران ترین اثری محسوب می شود كه تاكنون در حراجی 
»فيليپس« فروخته شده است. این عنوان پيش از این به اثری 
از »اندی وارهول« كه در سال 2010 به قيمت 63ميليون دالر 
فروخته شــده بود تعلق داشــت.ارزش آثار هنری »باسکيا« 
در سال گذشته رشد چشمگيری داشــته است. هفت اثر این 
هنرمند كه در ســال 1988 و در سن 27سالگی درگذشت به 
قيمت بيش از 40ميليون دالر فروخته شده اند. سه مورد از این 
نقاشی ها سال گذشته فروخته شــدند. اغلب این نقاشی های 
گران قيمت در اوایــل دهه 80 یعنــی دوره ای از فعاليت این 
هنرمند كه از نظر اغلب مجموعه داران ارزشمندتر بوده است، 

خلق شده اند.

جهان نما

ابلیس 85میلیون دالری

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

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

میثم قاسمینگاه
روزنامه نگار

در كشــورهای اروپای شرقی 
تفاوت بين »ما« و »من« بسيار 
فراتر از تفاوتی صرفا در دستور زبان است. من همراه این 
»ما« بزرگ شدم؛ در مهدكودک، در مدرسه، سر كار. با 
گوش دادن به سخنرانی سياست مدارانی كه می گفتند: 
»رفقا، ما وظيفه داریم...« و ما رفيق ها همان كارهایی را 
می كردیم كه به ما می گفتند. فردی كه از یک جامعه 
توتاليتر بيرون می آید، با »نه« گفتن است كه مسئوليت 
فردی و ابتکار عمل می آموزد و این راه با گفتن »من« 

شروع می شود.

»شــما خدمــت می كنيد، 
امــا خدمتــکار نيســتيد. 
خدمت كردن بزرگ تریــن هنره. خداوند نخســتين 
خدمتکار بــود. خداوند به بشــر خدمت كــرد، اما او 

خدمتکاِر بشر نيست.«

اسالونکا دراکولیچ

روبرتو بنینی

کافه اروپا 

دیالوگ

بوک  مارک

زندگی زيباست 

آخر مصور

  تک درخت / اثر مهدی عزيزی
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از پیشگیری تا پیشگیری

جرائم بیمه ای، چه درخصــوص بیمه گران و 
چه بیمه گزاران، از زمان تاسیس شرکت های 
بیمه ای وجود داشته است. از آنجایی که پول 
و  تبادل های مالی در این شرکت ها وجود دارد، 
تخلف نیز ناخــود آگاه در آن به وجود می آید. 
از این رو چنیــن تخلفاتی مختــص به ایران 
نمی شود، بلکه در کشــورهای دیگر ازجمله 
انگلیس، آمریکا و... نیز چنین جرائمی وجود 

دارد.
اصلی تریــن علت تخلفات و جرائــم در حوزه 
بیمه، منفعت گرایی اســت. اما نکته دیگر آن 
اســت که چنین تخلفــات و جرائمی معموال 
در 2بخش صورت می گیرنــد؛ جرائمی که با 
برنامه ریزی انجام شــده و مربوط به بیمه های 
کالن اســت که معموال در مراودات، واردات 
و صــادرات بین المللی صــورت می گیرد. و 
جرائمی که بیشــتر از جرائم نخست مبتال و 
گریبانگیر مردم است، تقلب های فرصت طلبانه 

شرکت های بیمه ای است.
تقلب در بیمه همچنین شامل اقسام مختلفی 
می شــود که به عنوان نمونه می  توان به تقلب 
در قرارداد بیمه های اتومبیــل، درمان، عمر، 
آتش سوزی و... اشاره کرد. با این حال متأسفانه 
در جرائم مربوط به حوزه بیمه، قانون مدونی 
وجود نــدارد؛ قانونی که به شــکلی تفکیک 
شده جرائم بیمه ای را بررســی کند. از این رو 
صرفا می توان به ماده 57 قانون بیمه اجباری 
خسارات وارد شــده اشــاره کرد. در این ماده 
قانون تخلفات ذکر شــده اند، اما بــا فهم این  
اصل  که تخلف با جرم متفاوت اســت، قانون 
تفکیک خاصی درباره آن انجام نداده اســت. 
تخلف بیشــتر منجر بــه توبیخ خواهد شــد 
که معموال چندان هم کارســاز و منع کننده 
نخواهد بود. درحالی که در کشــورهای دیگر 
این موارد جرم انگاری شده اند و شکل برخورد 
با جرائم نیز مشخص است. به همین خاطر هر 
تخلف صورت گرفته گاه ممکن اســت منجر 
به تعطیلی شــرکت بیمه شــود. با این حال، 
جرم انگاری نشدن تخلفات بیمه ای در کشور 

ما نیز مانع از برخورد با متخلف نخواهد شد.
مثــال اگــر کســی از اوراق هویتــی دیگری 
سوء اســتفاده کند، ممکن است که در قوانین 
مربوط به بیمه مجازات مشخصی برایش وجود 
نداشته باشد، زیرا این ممکن نیست که درباره 
هر تخلف قانون مجزایی وجود داشته باشد، اما 
می توان آن را ذیل قانون کلی تری قرار داد که 
شرکت های بیمه ای آنقدر روشن و بدون ترس 
دست به تخلف نزنند و نگران از برخورد با آن 

تخلف نباشند.
طبق قوانین عمومی اقدامــات صورت گرفته 
ذیل قانون مجازات اســالمی این موارد قابل 
بررســی اســت، مانند کالهبرداری، جعل و 
استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق 
نامشروع. این عناوین کلی شاید به ظاهر هیچ 
ربطی به بیمه و حوزه فعالیت های آن نداشته 
باشد، اما ارکانی است که جرم براساس عنصر 
مادی، قانونی و معنوی می تواند مورد بررسی 
قرار بگیرد. وقتی این ســه عنصر حاکم باشد، 
جرم تحت شــمول قانون مجازات اســالمی 
قابل بررســی و مجازات خواهد بــود. این امر 
را می توان در قانون مجازات اســالمی 1399 
نیز بررسی کرد که شــخصیت حقوقی را نیز 
مجازات می کند. مثال اگر شــخصیت حقوقی 
مانند شرکت های بیمه، دست به تخلف بزنند، 
عالوه بر اشخاص، شــخصیت حقوقی که در 
اینجا شرکت بیمه است، جرمش مورد بررسی 

و مجازات قرار خواهد گرفت.
اما قانونگذار، دســتگاه های نظارتی، قضایی و 
انتظامی، باید روی 2حوزه تمرکز کرده و نسبت 
به آن اقدام کنند؛ پیشگیری قبل از وقوع جرم و 

پیشگیری پس از وقوع جرم.
پیشگیری پیش از به وجود آمدن جرم این است 
که به واقع نباید شــرکت  هایی مانند شرکت 
بیمه که مردم بــه آن اعتماد کرده اند، از اوراق 
تحت حفظ خود سوء استفاده کنند، بدون  آنکه 
اعمال شان در جایی ثبت شود. مثال در سامانه 
»سنا« همه موارد مربوط به پرونده های قضایی 
را ثبت و به افراد پیامک و اطالع رسانی می کند. 
در حوزه بیمه نیز باید چنیــن کاری صورت 
بگیرد تا کســی نتواند از اطالعات هویتی فرد 
دیگری اســتفاده کند، زیرا ناآگاهی در چنین 
مواردی تضییع حق شهروندی است. از این رو 
در حوزه پیشگیری باید سیســتم به گونه ای 
فعالیت کند که هر  اقدامی در حوزه بیمه صورت 
می گیرد، شخص از موارد بیمه ای خود مطلع 
شود. متأســفانه در زمینه پیشــگیری کمتر 
فعالیتی صورت گرفته است. نکته ای که باید 
موکدا مــورد توجه قرار گیرد، این اســت که 
بیشتر تخلفات صورت گرفته به علت نا آگاهی 
افــراد از قانون و حقوق حقه خود اســت. الزم 
است این موضوع در دســتور کار قرار گیرد تا 
مردم از حق خود مطلع باشند. حتی می توان 
این پیشنهاد را مطرح کرد که فصل یا عناوینی 
به کتاب های درسی دانش آموزان افزوده شود 
تا فرد از نوجوانی با قانون و قوانین مربوط به خود 
آشنا شود تا در ســطح عالی تحصیلی نگاهی 

اجمالی به قانون داشته باشد.
اما پیشگیری پس از وقوع جرم برخورد شدید و 
قاطع با متخلفان است؛ چه این شخص حقیقی، 
چه حقوقی، چه متصل بــه دولت یا هر کس 
دیگری باشد، باید با عمل متخلفانه اش برخورد 
و مقابله شــود. همین برخورد قاطع منجر به 

کاهش تخلف خواهد بود.

محمدرضاگیوکییادداشت
وکیل پایه یک دادگستری

سوداگرانِ عمر 
بیمه عمر چگونه ممکن است باعث سرمایه گذاری و سود بیشتر متخلفان باشد؟

گفته می شــود کــه خریــد بیمه عمــر، از 
مطمئن تریــن راه های ســرمایه گذاری برای 
داشتن آینده ای امن و آرام است، اما اگر مراحل 
این کار به درستی انجام نشود یا شما اطالعات 
کافی در این باره نداشــته باشید، ممکن است 
به راحتــی آرامش تان به خطر افتــاده و دچار 
آسیب های زیادی شوید. بیمه عمر قراردادی 
اســت که طی آن بیمه گر متعهد می شود در 
مقابل دریافت حق بیمه در زمانی معین، مبلغی 
را به عنوان سرمایه یا مســتمری به بیمه گزار 
یــا ذی نفع تعیین شــده از طــرف او به وارث 
قانونی اش بپردازد. اما آیــا به این موضوع فکر 
کرده اید که اگر این وارث به درســتی انتخاب 
نشوند یا آنکه موردنظر شما بوده و ثبت نشود 
چه رخ خواهــد داد؟ می دانیم کــه بیمه عمر 
درواقع ســرمایه گذاری با سود تضمینی است. 
این بیمه عالوه بر آنکه ماهیت سرمایه گذاری 
و پس انــداز دارد، در مواقعــی ماننــد بــروز 
بیماری های خاص، نقص عضو، از کارافتادگی، 
بازنشستگی و فوت شــخص بیمه گزار نیز به 
کمک او یا اشــخاص تحت تکفلــش آمده و 
هزینه های آن را تحت پوشــش قرار می دهد. 
به همــه این اطالعات بد نیســت ایــن را هم 
بیفزایید که بعضی از بیمه ها و نمایندگان شان 
یا کارفرمایان، با سودجویی از اطالعات هویتی 
افراد در دسترس برای کارگران شان بیمه عمر 
افتتاح می کنند و به این شــکل با سرمایه های 
اندک سرمایه گذاری تضمینی انجام می دهند. 

اما چطور؟

بیمه عمر برای سود بیشتر
این آگهی شــرکت هایی اســت که بیمه عمر 
انجام می دهند: بــا پرداخت مبلــغ ناچیزی 
به صورت ماهانه یا ســاالنه، می توانید پس از 
زمانی مشخص، سرمایه قابل توجهی دریافت 
کنید که نسبت به اشکال دیگر سرمایه گذاری، 
ســود بیشــتری را نصیب شــما خواهد کرد. 
سرمایه گذاری در بیمه عمر، انتخابی مطمئن، 
بدون ریسک و با ســود روزشمار تضمین شده 
اســت. این اندوخته بعد از یک سال به صورت 
یک جا )البته پس از کســر کســورات قانونی( 
و پس از انقضای 10ســال یا بیشتر، به صورت 
مستمری قابل برداشت است؛ مثال اگر زمانی 
به هر دلیلی، توان یا قصد ادامه کار را نداشتید، 
می توانید از مستمری بیمه عمر خود استفاده 
کنید. بعد از گذشت حداقل 10سال از قرارداد، 
می توانید اندوخته حاصل از پرداخت حق بیمه 
عمر را به صورت مستمری ماهانه دریافت کنید. 
این مستمری طبق قرارداد، می تواند مادام العمر 
یا در بازه های زمانی مشــخص پرداخت شود. 
درصورت فوت بیمه شــده، سرمایه به شخص 
درنظر گرفته شده متوفی که توسط بیمه گزار 

مشخص شده، پرداخت می شود. مبلغ سرمایه 
متوفی بســته به میزان حق بیمــه پرداختی 
و ضریب تشــکیل ســرمایه بیمه عمر تعیین 
می شــود. این رویه بین بیمه گر، بیمه گذار و 

بیمه شده اصلی و ذی نفع بیمه طی می شود.
بیمه گر، شرکتی است که فرد متقاضی را تحت 
پوشش بیمه عمر قرار می دهد. ذی نفع در این 
میان اما شخصی اســت که از سوی بیمه گذار 
تعیین می شود تا سود حاصل از بیمه به او برسد 
یا پس از فوت بیمه شــده، سرمایه بیمه عمر را 
دریافت کند. عبیری که از خســارت دیدگان 
بیمه عمر اســت اینگونه وضعیت خود را شرح 
می دهد: »حدود 4ماه پیش متوجه شــدم که 
2فقره بیمه نامه عمر یکی به نام پسرم که هنوز 
به سن قانونی نرسیده و دیگری به نام همسرم 
توسط یکی از این شرکت های بیمه افتتاح شده 
است. از اسفندماه سال 95بدون اطالع و رضایت 
بیمه شدگان این کار صورت گرفته بود؛ یعنی 
بیمه گزار مدارک هویتی پسر و همسرم را ارائه 
داده و از طرف آنها امضا کرده بود. از سویی نام 
دلخواه خود را به عنوان ذی نفع ارائه می کند که 
در هر زمان می تواند با الحاقیه این نام را تغییر 
دهد. پس از اطالع وقتی بــا نماینده این بیمه 
تماس گرفتم و علت را جویا شــدم؛ اینکه چرا 
چنین کاری انجام داده اند؛ به من اهانت کردند. 
همین شد که به یکی از ساختمان های اصلی 
این بیمه در خیابــان مالصدرا مراجعه کردم و 
خواســتم بیمه نامه ها ابطال شود، اما در پاسخ 
گفتند شــما خریدار بیمه ها نیســتید و اجازه 
باطل کردن آن را ندارید. ایــن فرد که خود را 
حقوقدان معرفی کرده بود با لحنی توهین آمیز 
گفت که ما نمی توانیم هیچ کاری از پیش ببریم 

و در این باره هم هیچ قانونی وجود ندارد.«

سرمایه گذاری روی مرگ دیگران
خب ماجرا را در همین نقطــه نگه می داریم. 
بگذارید به ســود چنین کاری اشــاره کنیم. 
با خرید بیمــه عمر و پرداخت حــق بیمه آن 
طی مدت قرارداد، اندوخته  بیمه گذار شــکل 
می گیرد. بــه این اندوخته براســاس قرارداد، 
ســود تضمینی و سود مشــارکت )به صورت 
روزشــمار و مرکب( تعلق گرفته و در بازه های 
زمانی  طوالنی تر، ســرمایه گذاری پرســودی 
را رقم خواهــد زد. این اندوختــه بعد از مدت 
یک ســال به صورت یک جا و بعد از 10ســال 
به صورت مســتمری قابل برداشــت است، اما 
درصورت برداشت قبل از سال پنجم، به دلیل 
کسر هزینه های بیمه گری، اندوخته از مجموع 
پرداختی کمتر اســت. اما بــرای عبیری این 
بازه زمانی پر شــده یا نزدیک پر شدن بوده که 
متوجه وجود این بیمه شــده و با مشقت آن را 
ابطال می کند. این به آن معناست که بیمه گذار 
از ســال 95خانواده او را بیمه عمر کرده و آخر 
سال 1400سرمایه خود را برداشت کرده است.

محاســبه بیمه عمر و میــزان اندوخته  آن به 
عوامل مختلفی مربوط است. برای مثال مدت 

قرارداد، میزان حق بیمــه پرداختی و درصد 
افزایش ساالنه آن. اما به طور کلی، طبق جدول 
بیمه عمر که توســط هر شرکت ارائه می شود، 
محاسبه بیمه عمر انجام شده و می توان میزان 
ســود تعلق گرفته به اندوخته را محاسبه کرد. 
به طور کلی سود تعلق گرفته به اندوخته  بیمه 
عمر، می تواند به 24درصد ساالنه برسد. سود 
تضمینی در 2سال اول 16درصد در 2سال دوم 
13درصد و سال های بعد از آن 10درصد است 
که علی الحســاب به اندوخته  بیمه عمر تعلق 
خواهد گرفت. سود مشارکت نیز سود حاصل 
از سرمایه گذاری شــرکت بیمه در پروژه های 
اقتصادی سودآور است که با بیمه گذار شریک 

خواهد شد.
اما تلخی ماجرا اینجاســت که خصوصا در این 
سال های کرونایی که دست و دل تان برای جان 
به در بردن از این ویروس هــر روز می لرزیده، 
کسانی روی فوت شما حساب باز کرده باشند. 
از آنجایی که درصورت فوت بیمه شده، بیمه گر 
موظف است مبلغی را به بازماندگان او پرداخت 
کند، ســرمایه فوت با توجه به مبلغ حق بیمه 
و طبق قرارداد با بیمه گر تعیین خواهد شــد، 
اما به طور کلی درصورت فوت بیمه شده بر اثر 
مرگ طبیعی، حدودا مبلغی به میزان 1تا 40 
برابر حق بیمه پرداختی ساالنه، سرمایه فوت به 
بازماندگان او تعلق می گیرد. سرمایه فوت را هم 
می توان مانند حق بیمه، به طور ساالنه افزایش 
داد. این مبلغ بدون نیاز بــه انحصار وراثت به 
ذی نفعانی که بیمه گــذار پیش تر تعیین کرده 
تعلق می گیرد و این همان ســاعتی است که 
بیمه گذار و کارفرمای شــما رویش حساب باز 

کرده است.

بازگذاشتن دست متخلف با خأل های قانونی
حداقل این مبلغ حدود ماهانه 50هزار تومان 
است، اما نکته دیگری که درباره حق بیمه عمر 
باید به آن توجه کرد،  این اســت که می تواند 
ســاالنه درصدی افزایش بر آن اعمال  شــود. 
این درصد نیز حدودا در بــازه 5 تا 25درصد، 
به انتخاب بیمه گــذار قابل تعیین اســت. به 
سرمایه فوت نیز می تواند ساالنه افزوده شود. 
عبیری می گویــد: »پس از ایــن برخوردها با 
امور نمایندگان بیمه مرکــزی تماس گرفتم 
و توانســتم 2فقره بیمه نامه را ابطال کنم. این 
یعنی اصل پول پرداخت شــده به همراه سود 
به بیمه گذار کــه هیچ دوســتی و رابطه ای با 
ما نداشــت، پرداخت شــد.« اما او که از این 
سوء اســتفاده از نام خانواده اش ناراحت بوده 
برای شــکایت ابتدایی به امــور حقوقی بیمه 
مربوطه در میدان فردوســی مراجعه حضوری 
کرده که هیچ نتیجه ای از آن مراجعات حاصل 
نشده است. پس از آن حتی به امور نمایندگان 
این بیمه خاص در خیابان انقالب تقاطع یادگار 
هم مراجعه و از بیمه گذار شکایت کرده است. 
پس از مدتی به او گفته اند که هیچ کاری از پیش 
نخواهد برد. عبیری در این مرحله شــکایتی 

مکتوب به ریاست بازرسی بیمه مرکزی ارسال 
می کند : »اسفندماه 1400جلسه ای با حضور 
ریاست بازرســی بیمه مرکزی و مسئول امور 
نمایندگی های بیمه مرکزی و نماینده این بیمه 
که بیمه نامه را صادر کرده بود و رئیس دفتر امور 
نمایندگی بیمه، من و همسرم تشکیل شد. در 
تمام جلســه این بیمه خاص محکوم و کارش 
خالف دانسته شــد. در همین جلسه نماینده 
بیمه در حضور اعضا عنوان کرد شــخصی به 
دفترش مراجعه کرده و از طرف آنها امضا و این 
بیمه نامه ها را خریداری کرده است. درحالی که 
در قانون بیمه عمر بیان شده هر شخص فقط 
برای خود می تواند بیمه عمر افتتاح کند. این 
به آن معناست که حتی همسرم برای فرزندم 
نمی تواند بیمه عمر افتتاح کند؛ چون سرمایه 

فوت در بیمه نامه های عمر مطرح می شود.«
به نظر بیمه گذار می تواند بعد از گذشت مدتی 
)که این مدت به اساســنامه شــرکت بستگی 
دارد( اقدام به فسخ قرارداد کند. در این شرایط، 
بیمه گذار معادل ارزش بازخریــد بیمه نامه را 
دریافت می کند. عبیری می گوید: »فروردین 
1401جوابیه بیمه مرکزی به صورت مکتوب 
به آدرس ما ارسال شد که بیمه نامه ها خارج از 
چارچوب قانون بیمه مرکزی خریداری شده و 
رسمیت ندارد و بیمه مربوطه باید رضایت او را 
جلب کند؛ از این رو عبیری با در دست داشتن 
این نامه به امور نماینــدگان این بیمه مراجعه 
کرد. اما به او گفته شد که جلسه تشکیل شده و 
کمیته رأی خود را صادر کرده است و رضایتی 

در کار نیست.«
او می گوید کــه تا امروز با بیــش از 50 وکیل 
مشورت کرده که همگی متفق القول معتقدند 
چون متضرر نشده است نمی تواند شکایتی را 
ثبت کند؛ از این رو نمایندگان آن بیمه خاص از 
این رخنه قانونی استفاده کرده و برخالف قانون 
برای افراد ضعیف بیمــه عمر افتتاح می کنند: 
»آنها با این کار روی زندگی افراد قیمت گذاری 
و سرمایه گذاری کرده و جای آنها تصمیم گیری 
می کنند. تــا امروز به هر محکمــه ای مراجعه 
کرده ایم نتوانسته ایم شکایتی ثبت کنیم. چرا 
قانون اجازه می دهــد بیمه گر که فردی غریبه 
است با همدستی دفتر بیمه از سرمایه گذاری 
روی زندگی و جان افراد به سود برسد؟ نماینده 
بیمه اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری بیمه 
عمر را که از سال 95تا اواخر سال 1400بدون 
رضایت و اطالع و آگاهی ما افتتاح شده بود به 
بیمه گزار پرداخت کرده است. آیا نباید این فرد 

به علت تخلف انجام شده مجازات می شد؟«

قانونگذاران ورود کنند
برای رفع این خأل قانونی چه باید کرد؟ ناصر 
سیری، کارشناس بیمه در این باره می گوید که 
در پرسش نامه های این نوع از بیمه امضایی از 
بیمه گذار و بیمه شده گرفته خواهد شد: »اگر 
کارفرمایی قصد داشته باشد کارگران خود را 
بیمه کند باید لیســتی از آنها در اختیارمان 

بگــذارد. قراردادهای گروهی هــم اینگونه 
است که لیستی به آنها تحویل داده می شود 
که اسامی را نوشــته و امضا می کنند. اما اگر 
در طول مــدت بیمه نامه شــخصی مراجعه 
کرده و بگوید که از این بیمه بی اطالع است، 
بیمه نامه ابطال و حق بیمه عودت می شود. اما 
فرد بیمه شــده چنانچه از مدارک و هویتش 
سوءاســتفاده شده باشــد می تواند در مراکز 
قضایی شــکایت خود را ثبت کند.« راه حلی 
که سیری پیشــنهاد می کند، مسیری است 
که عبیری پیموده اســت. او می گوید: » در 
این باره نمی تواند شکایت کیفری کند چون به 
او گفته می شود که متحمل ضرر نشده است. 
تخلف صورت گرفته نیز شامل تخلفات اداری 
می شــود. به طور کلی متخلف نه تنها ضرری 
نکرده که سودی نیز نبرده است.« با این حال 
ســیری درباره رونــد کار می گوید در بعضی 
بیمه ها ذینفعان حتما وراث و خانواده درنظر 
گرفته می شــوند. این با بیمه گر است که این 
رویه و قانون را در بیمه مورد نظر رصد کرده 
باشد: »بیمه می تواند با نماینده خود برخورد 
کرده و حتــی به علت تخلف صــورت گرفته 
کد مجوز فعالیــت او را لغوکند. بیمه مرکزی 
حتی می تواند به تخلفات شــرکت های بیمه 

رسیدگی کند.« 
اما اگر بخواهید بدانید تــا حاال از نام و هویت 
شما سوءاستفاده شــده یا برایتان بدون آنکه 
بدانید بیمه عمر صادر شــده است یا نه، باید 
به نمایندگــی هر یک از ایــن بیمه ها رفته و 
با کدملی اســتعالم بگیرید. متأسفانه بیمه 
سیستم یکپارچه ای ندارد و این شما هستید 
که باید برای ایــن کار به یک یک این بیمه ها 
مراجعه کــرده و جویای نفعی کــه دیگران 
ممکن اســت از زندگی و هویت شــما برده 
باشند بشوید. ســیری در این باره می گوید: 
»بیمه شاخ و برگ های زیادی دارد، اما خیلی 
از این شاخه ها به جایی وصل نیستند. حتی 
نمی دانیم بیمه  شده در سالمت کامل است یا 
خیر و اصل را بر حســن نیت فرد می گذاریم. 
اما چنانچه اتفاقی رخ دهــد، زمان پرداخت 
خســارت پرونده فــرد را بررســی خواهیم 
کرد.« البته این در حالی اســت که سرمایه 
باالیی بــرای بیمه عمر پرداخت نشــود. در 
پرداخت های بیشــتر از حد معمــول از فرد 
آزمایش هــای کاملی گرفته خواهد شــد؛ از 
این رو برای متخلفان نیز بهتر اســت سرمایه 
خــود را در ســبدها و به عبارتی بیــن افراد 
بیشتری تقسیم کنند تا هم درگیر مشکالت 
احتمالی شرکت بیمه نشــوند و همه به سود 

الزم دست پیدا کنند.
اما ســؤال اصلی اینجاســت که آیا قانونگذار 
قصد نــدارد خألهای قانونــی این چنینی را 
برطرف کند؟ خألهایی کــه باعث تخلفاتی 

از ســوی مورد اعتمادترین 
و امن تریــن مأمــن مردم، 
یعنی بیمه صورت می گیرد؟
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نگار حسین خانیگزارش
روزنامه نگار

قانون چگونه باید با تخلفات بیمه ای 
برخورد کند؟

بیـــمــه هـــــا  از  بعـــــضی 
و نماینــــدگــــان شــــان یــا 
کارفرمایان، با سودجویی 
هـــویتـــــی  اطالعــات  از 
افــراد در دســترس بــرای 
کارگران شــان بیمــه عمــر 
افتتــاح می کننــد و بــه این 
شــکل بـــــا ســرمایه های 
ســـــرمایه گذاری  انــدک 

تضمینی انجام می دهند

بــا خریــد بیــــمه عمــر و 
پرداخت حق بیمه آن طی 
مــدت قــرارداد، اندوخته  
بیمه گذار شکل می گیرد. 
به این اندوخته براساس 
قرارداد، ســود تضمینی و 
سود مشارکت )به صورت 
روزشــمار و مرکب( تعلق 
گرفــــــته و در بـــــازه هــــــای 
زمـــانـــــی  طـــوالنـــی تـــــر، 
ســرمایه گذاری پرسودی 

را رقم خواهد زد

درصورت فوت بیمه شده، 
بیمه گــر مـــــوظف اســت 
مبلغــی را بــه بازمانــدگان 
او پرداخت کند، ســرمایه 
متوفی بــا توجــه بــه مبلغ 
حــق بیمــه و طبق قــرارداد 
با بیمه گــر تعییــن خواهد 
شـــــد، امــا بــــه طور کــــلی 
درصورت فوت بیمه شــده 
بــــر اثـــــر مــــرگ طبـــــیعی، 
حــدودا مبلغــی بــه میزان 
1تــا ۴۰ برابــر حـــق بیـــــمه 
پرداختی ساالنه، سرمایه 
فــوت بــه بازمانــدگان او 

تعلق می گیرد

بیمه می تواند با نماینده 
خود برخورد کرده و حتی 
به علــت تخلــف صــورت 
گرفته کد مجــوز فعالیت 
او را لــــغو کـنــــد. بیـــمه 
مرکــزی حتــی می توانــد 
به تخلفات شــرکت های 

بیمه رسیدگی کند

کارشـنــــاســـان معتقد ند 
بیـــــــمه شــاخ و برگ هــای 
زیــادی دارد، امــا خیلــی 
از این شاخه ها به جایی 
وصــل نیــستـــــند. حتــی 
نمی دانیم بیمه  شــده در 
ســالمت کامــل اســت یا 
خیــر و اصــل را بر حســن 
نیت فرد می گذاریم. اما 
چنانچه اتفاقی رخ دهد، 
زمــان پرداخت خســارت 
پرونــده فــرد را بررســی 

خواهیم کرد

تلخــی ماجــرا اینجاســت 
کــه خــــصوصـــــا در ایــن 
ســال های کرونایــی کــه 
دست و دل تان برای جان 
به در بردن از این ویروس 
می لرزیــده،  روز  هــر 
کســانی روی فــوت شــما 

حساب باز کرده باشند

مناسب سازی ۶۰۰ کیلومتر 
پیاده راه  تا پایان سال

ایجاد سازمان مهاجران 
ضرورتی اجتناب ناپذیر

 استمرار 
حضور ریزگردها

شهردار تهران در حاشیه ورود ون های  ویژه به ناوگان 
خدمات رسانی به معلوالن و جانبازان اعالم کرد 

مجلس این هفته الیحه تشکیل سازمان 
مهاجران را بررسی می کند 

رئیس جمهور، وزارت خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست 
را مکلف به پیگیری وضعیت گردوغبار کشور کرد 
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درسال1401شــهرداریتهران

گزارش
نزدیک15درصدازکلبودجهرابه
طراحیواصالحهندســیمعابرو
تقاطعهاومرمتوبهسازیآنهااختصاصدادهاست
تاامکانرفتوآمدبرایهمهمردمخصوصامعلوالن،
سالمندانوکسانیکهکمتوانیجسمیدارند،فراهم
شود.اینبخشیازرویکردشــهرداریتهرانبرای
خدماترسانیمناسببهشــهرونداناستکهدر
برخیمناطقازسالگذشتهآغازشدهبودوامسال
نیزادامهخواهدیافت.شهردارتهرانبااشارهبهاینکه
امســال600کیلومترپیــادهراهبــرایمعلوالنو
جانبازانمناسبسازیمیشود،گفت:تهران1۲هزار
کیلومترمســیرپیادهراهداردکهمناسبسازیآن
برایجانبازانومعلوالن،کودکانوسالمندانمرحله

بهمرحلهدردستورکارقراردارد.
بهگزارشپایگاهخبریشــهر،علیرضازاکانیدر
حاشــیهمراســمورودونهــایویژهبــهناوگان
خدماترســانیبهمعلوالنوجانبــازان،درجمع
خبرنگارانگفت:تابتوانیمبایدتوسعهخدمتگزاری
راباایمنیباالتریداشتهباشیمونوعکیفیتخدمت

بهمعلوالنوجانبازانرابهبودببخشیم.
شهردارپایتختبابیاناینکهاینخودروهاازامروز
واردچرخهخدماترسانیشدند،خاطرنشانکرد:
خودروهایویژهبهمجموعهاتوبوسرانیتحویلداده
شدندتاخدمترسانیتوسعهیابد.ویازاجرایهزار
و500کیلومترمناسبسازیمسیربرایمعلوالن
وجانبازاندرگذشتهخبردادوافزود:هزارو۲00
کیلومترنیــزباقیماندهکهمبتنــیبرنیازمحیط

معلوالنوجانبازانتعریفشدهبود.
شهردارپایتختباتأکیدبراینکهبهدنبالتکمیلاین
طرحهستیم،یادآورشد:عالوهبراینبهدنبالاین
هستیمکهمرحلهبعدیطرحراانجامدهیم؛چراکه
عددمناسبسازی1۲هزارکیلومتراست؛لذاتالش
میکنیمبایکدقتهوشــمندانهمبتنیبرمحل
زندگیجانبازانومعلوالن،مرحلهاولراتکمیلو
مرحلهدومرانیزآغازکنیم.زاکانیادامهداد:600
کیلومترمناسبسازیکهدردستورکارسال1401
قرارگرفتهاست،کفکاراستوپیشازاینگفتهام
کهتالشکنیمکلمرحلهاولرادردستورکارقرار
دهیم.بهگفتهبهرامنکاحی،مدیرعاملشرکتواحد
اتوبوسرانیتهران،جانبازانومعلوالنبرایاستفاده
ازاینونهادرسامانهویژهحملونقلعضومیشوند
وبراســاساولویتونوعدرخواست،شرکتواحد

اتوبوسرانیبهآنهاخدمترســانیمیکند.هزینه
استفادهازاینسرویسکماستوبهعنوانمساعدت

ویژهشهرداریمحسوبمیشود.

تهران و خانواده
شهردارتهراندرخصوصقرارگاهجمعیتنیزگفت:
ماعنوانویژه»تهرانوخانــواده«رابرایپایتخت
درنظرگرفتهودنبالمیکنیمکــهتهرانبرمدار

خانوادهومسئولیتپذیریبرایخدمتبهخانواده
باشدوخانوادهنیزبرایساختنمحیطرشدوتعالی

افرادوکمکبهرشدجامعه،میدانداریکند.
ویادامهداد:باتوجهبهظرفیتیکهدرکشوروجود
دارد،کاهشجمعیتونرخرشد،خطرجدیرابرای
آیندهکشوررقممیزند.همچنینجوانانرابهسمت
میانسالیومیانساالنرابهسمتکهنسالیمیبرد.
اگرجایگزینجمعیتانجامنشــود،جامعهازیک

انسدادوفروافتادگیرنجخواهدبرد.
زاکانیتأکیدکرد:دراینراستاقرارگاهیراهاندازی
خواهدشــدکهبهدنبالاینهستیمدرآنقرارگاه
مشوقهاییرابرایافزایشجمعیتوفرزندآوری
درنظربگیریموتسهیالتالزمرافراهمکنیمتانوع
خدمتبهمادرانوکودکاندرســطحشهربهطور
ویژهدنبالشود.ویافزود:یکیازاقداماتدراین
راستادرچندماهاخیرراهاندازیبوستانهایمادر
وکودکبود.۳هزارو۳۲۳پارکدرمحالتتهران
وجودداردکــهعالوهبرپارکهــایفرامنطقهای
بزرگبانوانکه۹پارکفعالو5پارکنیزدرحال
اضافهشدنبهآنهاست،پیگیریکردیمدرمحالتی
کهچندپارکداشته،یکپارکیااگرپارکبزرگی
دارند،بخشیازپارکراتجهیزکنیمتاخدمتویژه
بهمادران،کودکان،زنانودختراندراینبخشها

ارائهشود.
زاکانیتأکیدکرد:بخشفرهنگسازیوپیگیریامور
نیزبه۲سیاستموجودازجملهاعطایتسهیالتو
مشــوقهادرقرارگاهجمعیتاضافهخواهدشدتا
بتوانیمبافرهنگســازیایننگاهغلطراکهفرزندرا
سربارخانوادهومشکلیبرمشکالتمیدانند،رفع
کنیم؛چونبهاعتقادما،فرزندسرمایهخانوادهاست.

مناسب سازی ۶۰۰ کیلومتر پیاده راه تا پایان سال
شهردارتهراندرحاشیهورودونهایویژهبهناوگانخدماترسانیبهمعلوالنوجانبازاناعالمکرد

 همکاری شهرداری 
و اوقاف در طرح جهاد مسکن

ازسالگذشتهشــهرداریتهراناقداماتیبرایکمکبهرفع
مشکلمسکندرپایتختراآغازکردهاستکهبخشمهمیاز

آن،شاملتوافقاتیباارگانهایموثردربازارمسکنبود.
بهگزارشهمشهری،درنشستشــهردارتهرانباسیدمهدی
خاموشی،رئیسســازماناوقاف،زمینههایهمکاری۲نهاد
درموردپروژههایمشــارکتیدرحوزههاییمانندطرحجهاد
مسکنمطرحوبررسیشد.دراینجلسهکهباحضورتعدادی
ازمعاونانهردودستگاهشهرداریتهرانوسازماناوقافوامور
خیریهکشوربرگزارشــد،دربارهموضوعاتیازجملهزمینها
واســناداوقافیموجوددرپایتخت،ایجادسرانههایخدماتی
پیرامونزمینهایاوقافی،رفعبرخــیازگرههایپایتختبا
مشارکتهردودستگاه،احداثپارکینگعمومیورسیدگی
بهبافتفرســودهبازارتهرانبحثوتبادلنظرشــد.ازدیگر
موضوعاتمطرحشــدهدرجلسه،پیشــنهادتشکیلکمیته

مشترکبرایحلمسائلبین۲نهادبود.
همچنینجلسهبررسیســازوکارکاهشفرایندصدورپروانه
روزپنجشنبهباحضورشهردارتهرانبرگزارشد.دراینجلسه
دربارهموضوعاتیازجملهپیگیریاصــالحقوانینومقررات،
هوشمندسازیفرایندهایصدورپروانهوگواهی،توسعهوبهبود
ارائهخدماتغیرحضوری،ایجادمرکزرصدوپایشمستمربحث
وتبادلنظرشد.درادامهبررسیسازوکارکاهشفرایندصدور
پروانه،حذففرایندهایموازی،اصالحفرایندرسیدگیپروندهها
درارتباطبافضایســبز،اصالحفرایندرسیدگیپروندههادر
سازمانآتشنشانیواصالحفرایندبررسینماهایشهریمورد

بررسیقرارگرفت.

دیدار سفیر ایران در قطر با زاکانی
حمیدرضادهقانی،سفیرجمهوریاسالمیایراندرقطر،باحضور
درساختمانشهرداریتهرانباشهردارتهراندیداروگفتوگو
کرد.دراینجلســهکهصبحپنجشــنبهبرگزارشد،پیرامون
موضوعاتیازجملهکشاورزی،توسعهحملونقلعمومی،اعزام
هیأتهایفنیبه۲کشــورایرانوقطر،توسعهوایجاددهکده
گردشگری،سرمایهگذاریباتضمینبرگشتسرمایهواستمرار
پیوستگیبین۲کشورگفتوگووتبادلنظرشد.همچنیندراین
جلسهدربارهاقدامهایمشترکدرزمینهبرگزاریجامجهانی

۲0۲۲قطروهمکاریمشترکتهرانودوحهگفتوگوشد.

علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای شهر تهران

افزایــش نــرخ کرایــه تاکســی در ســال 
جدیــد ابطــال نخواهــد شــد. اطالعاتــی 
کــه بــه معــاون اول ریاســت جمهوری در 
این زمینــه داده شــده بود، ناقــص بوده 
اســت. شــورای شــهر طبــق روال عــادی 
خــود ایــن افزایــش نــرخ را اعمــال کــرده 
اســت. همانطور که حقــوق کارکنان هر 
ساله افزایش پیدا می کند، نرخ کرایه نیز 

با افزایش همراه است.

مهدی داوری
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی شهرداری تهران
 از بهمن مــاه ســال گذشــته در مــوارد 
متعــددی ازجملــه اضافــه کاری، حــق 
را  افزایش هایــی  و...  ایاب وذهــاب 
به صورت مستمر داشته ایم که در ارتقای 
حقــوق کارکنــان مؤثــر بــوده اســت. این 
مســیر همچنان ادامــه دارد و هیچ کدام 
از این افزایش ها قطع نشده و به صورت 

مستمر ادامه داشته است.

نقلقولخبر

عددخبر

درشهر

معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران از 
اصــالح ۹۸تقاطع ناقــص در بزرگراه های 
تهران خبــر داد که بــا این اصالح، مســیر 
تهرانی ها کمتر می شود. عباس شعبانی 
گفت: »با اصالح تقاطع ها، ۷۲۳کیلومتر 
راه مــردم کوتــاه می شــود؛ بــرای مثــال 
کمربنــدی جنــوب تهــران کــه از آبیــک 
قزوین شــروع می شــود و به انتهای ضلع 
جنوب فرودگاه امام خمینی)ره( می رسد 
۳۰کیلومتــر راه را کوتــاه کــرده و حــاال مــا 
می خواهیــم ۷۲۳کیلومتــر راه را در تهران 

کوتاه کنیم.« 

۷۲۳
کیلومتر 

شهردار منطقه ۱۹ از کلنگ زنی واحدهای  
مســکونی از پروژه هــای قــرارگاه مســکن 
گفــت:  هدایــت  مهــدی  داد.  خبــر 
»به منظــور رفــع مســائل مربــوط بــه 
تأمیــن مســکن اســتطاعت پذیر به ویــژه 
در محــالت کم برخــوردار، طــی روزهــای 
آینده با حضور شــهردار تهــران به صورت 
رسمی کلنگ ساخت حدود ۲ هزار واحد 
مســکونی از پروژه هــای ایــن قــرارگاه بــه 

زمین زده خواهد شد.« 

 ۲۰۰۰
واحد مسکونی

 وضعیت خودرو های شبکه حمل ونقل عمومی 
برای خدمت رسانی به معلوالن

توسعه حمل ونقل ویژه معلوالن از آخر اردیبهشت ۱4۰۱

۲۰ دستگاه اتوبوس۶۳ دستگاه ون

۲۰ دستگاه ون جدید با امتیازات ویژه اضافه شد.

۹ دستگاه مینی بوس

۶۰ دستگاه ون جدید هدف گذاری شده است.
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 ارزیابی شما از این الیحه  دولت چیست؟
 در فرایند بررسی  اجمالی الیحه، تالش کرده ایم با نگاهی 
منطقی موضوع تشکیل ســازمان مهاجران را بررسی 
 کنیم، اما مسلم این است که در پروژه مدیریت مهاجران 
همه دســتگاه های اجرایی اعم از امنیتی - انتظامی، 
اقتصادی و حتی اجتماعــی و وزارت کار باید وظایف 
مهمی را عهده دار باشــند و به آن عمــل کنند. گرچه 
در وزارت کشــور اداره کل اتباع و مهاجرین را دارد، اما 
برداشت دولت این است که این اداره کل نتوانسته همه 
خواســته ها را در این حوزه برآورده کند و به این دلیل، 
نگاه، ساختار و نیز شکل سازمانی با ماموریت ها و وظایف 

جدید درنظر گرفته شده است.
آمار دقیقی از تعداد اتباع در کشــور 

نداریم. برآورد شما از این تعداد  چیست؟
به دلیل اینکه آمارها در این حوزه از یک مبدأ و منشــأ 
کامال قابل اعتماد منتشــر نمی شــود، دقیق نیست. 
براســاس برخی اظهارات عده ای ســقف تردد 
اتباع در کشــور را 10میلیون اعالم می کنند. 
برخی دیگر ایــن عدد را 8میلیــون و عده ای 
دیگــر 5میلیون عنــوان کرده اند. براســاس 
داده هــا و مشــاهدات عینــی و نیز 
آمارهایی که به شــکل موردی در 
برخی شهرســتان ها و استان ها 

درباره تعداد اتباع خارجی وجــود دارد، می توان به این 
نتیجه رسید که دســت کم 3میلیون تبعه خارجی در 
کشورسکونت دارند و حدود 8میلیون تردد نیز در مرزها 
ثبت می شود. البته ممکن است به دالیل مختلف برخی 

آمارهای تردد درست نباشد.
ســازمان ملل از اعطــای کمک های 
بشردوســتانه به ایران خبر می دهد. این کمک ها 
چه بخشــی از هزینه های دولت را  از اتباع پوشش 

می دهد؟
کمک های کمیساریای پناهندگان سازمان ملل به شدت 
کم و غیرقابل اتکاست. با توجه به هزینه هایی که اتباع و 
مهاجران برای کشور دارند، این نوع کمک ها پاسخگوی 
نیازها نیست. بدون شک باید در این موضوع رویکردی 
جامع االطراف داشــته باشــیم و به صرف کمک های 
ناچیزی که نمی شود حتی روی آن حساب هم باز کرد 
به مسئله اتباع باید به شکل دقیق تری توجه شود. به نظر 
می رسد امکان مدیریت این پدیده در کشور دست کم 
در کوتاه مدت وجود ندارد؛ بنابراین ضرورت دارد با نگاه 
فرصت محوری و تهدیدمحوری به مســئله مهاجران 

توجه کنیم.
فرصت ها و تهدیدهای حضور مهاجران 

در کشور چیست؟
در قالب این نگاه باید سمت مهاجرانی برویم که مجازند 

و می توانند برای کشــور ارزش افزوده ایجاد کنند و به 
جامعه ایران و آداب و سنن کشور لطمه ای نمی زنند. این 
دسته از مهاجران نیروی کار تخصصی هستند و می توان 
از کمک آنان برای بهبود وضعیت کشور استفاده کرد. 
از سوی دیگر، مهاجرانی هستند که به شکل غیرمجاز 
وارد کشور می شــوند. این افراد تخصص ندارند عالوه 
بر این، به دلیل نبود اطالعاتی از ورودشــان می توانند 
به عنوان یک تهدید امنیتی نیز به شمار روند. برای این 
دسته از افراد باید اقدامات فوری از سوی دستگاه های 

مسئول اندیشید.
با توجه به اجرای طــرح مردمی کردن 

اقتصاد، نگرانی های امنیتی دراین باره داریم؟
کمیســیون امنیت ملی مجلس مسئله حضوراتباع در 
کشور را از زوایای مختلفی بررسی کرده است. در موضوع 
مردمی شدن اقتصاد این نگرانی که ممکن است به دلیل 
مشمول نشــدن اتباع از حمایت های معیشتی مشکل 
امنیتی در کشور ایجاد شــود، بحث شده است. اکنون 
نیز جلساتی با حضور مسئوالن وزارت کشور و مسئوالن 
مرتبط دیگر با این موضوع در مجلس برگزار شده است. 
گرچه براساس اعالم مسئوالن سرانه های مرتبط با اتباع 
در موضوعاتی مانند نان دیده شده است، اما با توجه به 
شناختی که از اتباع در کشور داریم امیدواریم مشکلی 

در کشور از سوی آنان ایجاد نشود.

ایجادسازمانمهاجرانضرورتیاجتنابناپذیر
گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره چند و چون الیحه تشکیل سازمان مهاجران

حمیدرضا بوجاریانگفت وگو
روزنامه نگار

سازمان ملی مهاجرت؛ گامی بزرگ 
برای ساماندهی امور اتباع خارجی

متأسفانه به موضوع مهاجران در کشور آنگونه 
که باید و شاید توجه نشــده است و قوانین 
مرتبط با این حوزه به سال 1310بازمی گردد 
که براســاس این قانون، مهاجران تهدیدی 
برای کشور ارزیابی می شدند و تاکنون نیز براساس این رویه با آنان 
رفتار شده است و نتوانســتیم از مزیت های حضور اتباع خارجی 
در کشــور بهره ببریم. با نگاهی به عملکرد دیگر کشورها در حوزه 
مهاجران به خوبی می توان دریافت که آمار اتباع را نه به عنوان تهدید، 
بلکه به عنوان فرصت مورد توجه قرار داده و توانسته اند از این افراد به 
نفع منافع ملی کشور خود استفاده کنند. براین اساس، در تشکیل 
ســازمان ملی مهاجران، قوانین مرتبط با این حوزه به روزرسانی و 
شرایط ویژه ای برای اتباع پیش بینی شده است. در قوانین در حال 
بررسی تشکیل سازمان ملی مهاجرت پیش بینی شده است که همه 
اتباع برای نخستین بار می توانند با شرکت در روند انگشت نگاری، 
چهره نگاری، نسب شناســی، آزمایش های پزشکی اقامت خود را 
انجام دهند. بعد از طی این مراحل و درصورت نبود مشکل امنیتی یا 
پزشکی و مسائلی مانند آن به این افراد کد ملی موقت یک ساله اعطا 
خواهد شد. دارندگان این کد ملی می توانند به همه دستگاه های 
دولتی و خدماتی مراجعه و براساس محدودیت هایی که در قانون 
برای دارندگان کد ملی یک ســاله پیش بینی می شود از خدمات 
دســتگاه ها اســتفاده کنند. درصورتی که فرد در مدت یک سال 
مشکلی نداشته باشد با گذراندن مراحل ارزیابی می تواند کد ملی 
موقت 3ساله دریافت کند. دارندگان کد ملی موقت 3ساله می توانند 
از سطح باالتری از خدمات به شرط بیمه کردن خود، ایجاد اشتغال 
و افتتاح حساب بانکی استفاده کنند. در مرحله بعدی پیش بینی 
شده است اگر فردی کد ملی موقت 3ســاله دریافت کرده است و 
بتواند سواد خواندن و نوشــتن و نیز مهارتی تخصصی پیدا کند و 
مشکلی از نظر امنیتی برای کشور ایجاد نکرده باشد، بعد از مصاحبه 
با مسئوالن مرتبط کد ملی و مجوز اقامت 7ساله دریافت می کند. 
تنها اتباعی می توانند به این مرحله برسند که عالوه بر حفظ بیمه، 
اشتغال، درآمدزایی و کسب سواد بتوانند مهارت خود را در جامعه 
به کار گرفته باشند. بعد از این مرحله افراد می توانند کد ملی و اقامت 
10ساله بگیرند. در این مرحله فرد از همه خدماتی که یک شهروند 
ایرانی از آن استفاده می کند، بهره مند خواهد شد. یکی از شروطی 
که در قانون بر آن تأکید کرده ایم این اســت که فرد تبعه خارجی 
باید در هر ســال 9ماه اقامت در ایران داشته باشد و اگر این شرط 
به درستی رعایت نشــود در هر مرحله ای امکان لغو خدمات وجود 
دارد. اما، اعطای چنین خدمات و بهره مند کردن اتباع از کد ملی و 
امکان خرید و فروش و مالکیت در ایران به معنای اعطای تابعیت به 
این افراد نیست، بلکه تنها موضوعی که در قانون به آن اشاره شده 
است مسئله اقامت اتباع است و نباید اقامت آنان را مساوی با تابعیت 
آنان دانست؛ بنابراین نباید نگرانی درباره اعطای تابعیت ایرانی به 

این افراد وجود داشته باشد.

مجید میراحمدی
معاون امنیتی - انتظامی وزیر کشور

پیش بینی می شــود در مراسم اربعین 
امسال بین 4 تا 5 میلیون زائر شرکت 
کننــد. مــرز مهــران و مرزهــای جنوبــی 
کشــور، ظرفیت پذیرش این جمعیت 
چنــد میلیونــی را ندارند و باید شــرایط 
و امکانــات مناســب تری بــرای عبــور 
راحت  زائران فراهم کنیــم. امیدواریم 
موضــوع بازگشــایی مــرز خســروی در 
تفاهمنامه آتی ایران و عراق گنجانده 

شود. / میزان 

دستگیری عنصر ضدانقالب 
حین فرار از کشور

نرگس منصــوری، از عناصر ضد انقــالب که با 
رسانه هایی همچون ایران اینترنشنال همکاری 
داشــت، هنگام خروج غیرقانونــی از مرزهای 
زمینی کشور دستگیر شد. برپایه این خبر نرگس 
منصوری با سوءاستفاده از رأفت اسالمی در مدت 
حدود دوسال ونیم مرخصی از زندان به اقدامات 
مجرمانــه و ضد امنیتی خود مبــادرت کرده و 
پس از اطــالع از اجرای حکم توســط ضابطان 
قضایی برای بازگشــت به زندان، قصــد فرار از 
کشور را داشت که توسط ماموران بازداشت شد. 
ماموریت منصوری تحریک افکارعمومی ازطریق 
تهیه بیانیه هــای جعلی و انجــام مصاحبه های 
تحریف شده و تحریک آمیز با هدف ایجاد آشوب 

و ناامنی در کشور بود. / ایرنا

نقل قول خبر

 خبر

ابوالفضل ابوترابی؛ نماینده مجلسیادداشت

ســال99 بود که دولت دوازدهم الیحه تشکیل 
سازمان اتباع را به مجلس فرستاد. در این الیحه 
تبعه خارجی در قالب 9مفهوم شــامل دارنده 
روادید، مهاجران اتباع خارجی، مهاجر، پناهجو، 
پناهنــده، آواره، مهاجــر غیرقانونی، اردوگاه 
مراقبتی و مهمانشهر تعریف شده بود. براساس 
این الیحه، ســازمان مهاجران خارجی به شکل 
شورای راهبردی و به ریاست وزیر کشور اداره 
می شود. وظیفه این ســازمان در 9بند ازجمله 
تصویب سیاســت ها و برنامه های ملی در مورد 
مهاجران، تصویب سند راهبرد ملی مهاجران، 
سیاســتگذاری برای جلوگیری از ورود اتباع 
غیرمجازو...  تعریف شده است.  اکنون مجلس 
با تأکید رئیس دولت سیزدهم مبنی بر برطرف 
کردن مشکالت اتباع ، موضوع بررسی این الیحه 
را در دســتور کار  قرار داده است. به این بهانه با 
ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس گفت وگو کرده ایم.

سال هاست که با پدیده مهاجران  در 
کشور رو به رو هستیم.چرا تشکیل سازمان امور 

مهاجران ازسوی دولت در حال پیگیری است؟
به نظر می آید مســئله اتباع نیازمند نــگاه جامع و 
کامل تر از چیزی اســت که تاکنــون در قالب اداره 
کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در استانداری ها 
پیگیری می شــد. مسئله اتباع در کشــور ما از نظر 
مدیریت، مدیریتی یکپارچه و جامع االطرافی نداشته 
اســت. صرف نظر از دالیل انسان دوســتانه، حسن 
همجواری، شــرعی، عرفی و اخالقی کــه در نظام 
سیاسی کشور جاری است شاید یکی از دالیلی که 
اینک سبب شده با حجم قابل توجهی از مهاجران در 
کشور رو به رو شویم، نبود همین نگاه ساختارمند و 
جامع و رهاشدگی این مسئله در موضوع اتباع است. 

به این دلیل، بهره گیری از یک سازمان متولی، 
جامع االطراف و سازمانی تخصصی برای اینکه 
بتواند این موضوع را دنبال کند، موضوعی 
غیرقابل اجتناب اســت؛ بنابراین پیشنهاد 

تشکیل سازمان مهاجران راهکاری 
است که می تواند این موضوع را 

در کشور مدیریت کند.
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محمدجواد حاج علی اکبری
خطیب جمعه تهران 

حوزه اقتصادی کشــور دارای اشــکاالت 
اساســی اســت و هنــوز اندیشــه های 
غیرانقالبی، عناصر نفوذی در این حوزه 
حضــور دارنــد و همچنان عرصــه جوالن 
مفسدان است؛ چون ساختارها معیوب 
اســت و راه حل آن هم اقتصاد مقاومتی 
اســت و ایــن نقشــه راه فتــح خرمشــهر 

اقتصادی برای ملت است. / ایرنا 
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موج هــای گردوغبار طــی 3ماه اخیــر بارها 
بخش های بزرگی از كشور را درنوردید و بخش 
بزرگی از شهرهای كشــور را متاثر كرد. هجوم 
گردوغبار عالوه بر تاثیرات مخرب بر سالمت به 
تعطیلی شهرها منجر شده و خسارات اقتصادی 

فراوانی به كشور وارد كرده است. 
موج گردوغباری كه از چند روز قبل كشــور را 
درگیر كرده اما فــردا )اول خردادماه( فروكش 
می كند و تــوده گــرد و خاک جدیــد از روز 
دوشــنبه )دوم خرداد( تنها با یك روز تاخیر 
وارد كشور می شود. در این هجوم همه جانبه 
توده گردوخاک انتقالی از شــرق مدیترانه كه 
روز گذشته به پا خاست، به كشور می رسد و بار 
دیگر شهرهای غرب و بیشتر شهرهای كشور را 

خاک آلود می كند. 
۲۸ اردیبهشت بود كه رئیس جمهور، سازمان 
حفاظت محیط زیست و وزارت خارجه را مامور 
حل ریشه ای پدیده گردوغبار كرد. سیدابراهیم 
رئیســی گفته بود كه  »حل ریشه ای موضوع 
گردوغبار نیازمند همکاری با كشورهای منطقه 
و همسایه است و در این زمینه سازمان حفاظت 
محیط زیست با همکاری وزارت امور خارجه و 
دیگر دستگاه های ذیربط باید از طریق رایزنی 
با كشورهای همسایه، مشکل آالیندگی هوا را 

حل كنند.« 
تیرماه سال جاری نیز قرار است وزرای محیط 
زیست ۱۲ كشور ریزگردخیز، نشستی در ایران 
برگزار كنند تــا برنامه عمــل منطقه ای برای 
حوزه خلیج فارس به ویژه برای كشور هایی كه 
با بیشــترین هجوم گردوخاک مواجهند كلید 

زده شود. 

همكاری ایران و عراق برای مقابله با گردوغبار 
ایــران براســاس آخریــن یافته هــا متاثر از 
۲70میلیون هکتار كانــون گردوغبار خارجی 
است. یکی از مهم ترین كشورهای غبارخیز در 
غرب ایران نیز كشور عراق است كه ۲4میلیون  
هکتار كانون گردوغبــار دارد و باید برای رفع 
آن اقدام جدی صورت گیــرد. به همین دلیل 

ســازمان منابع طبیعی كشــور، طرح كاشت 
نهال در ۱5 میلیون هکتار از بیابان های عراق 
و ۱5میلیون هکتار در بیابان های مرزی غرب 

ایران را در دستور كار دارد. 
خبر همکاری ایران و عراق در مقابله با ریزگرد 
اما ظهر پنجشــنبه هفته گذشــته در دیدار 
رئیس مركز امور بین الملل ســازمان حفاظت 
محیط زیست و ســفیر عراق در تهران منتشر 
شد و سیدحســین موســوی فر در این باره به 
همشــهری گفت: این دیدار با توجه به شرایط 
اقلیمی و محیط زیستی با رویکرد بسترسازی 
برای رسیدن به راهکارهای اجرایی و عملیاتی 
مناســب برای رفع پدیده گردوغبار و ضرورت 
تقویت همکاری های بین المللی آتی انجام شد. 
به گفته موسوی فر، دولت ایران آماده است برای  
رفع مشکل گردوغبار با برنامه ریزی و تعامالت 
بین المللی پیــش رود. البته ایران خواســتار 
اجرای سریع توافقات قبلی و عملیاتی شدن آن 
برای مبارزه با معضالت محیط زیستی از جمله 
گردوغبار اســت و این آمادگی وجود دارد كه 
هرچه زودتر اقدامــات عملی و ملموس به نفع 

دو ملت انجام شود.
بررســی های علمی و ماهواره ای كه توســط 

دانشمندان كشــور صورت گرفته است نشان 
می دهد با توجه به تغییرات اقلیمی و شــرایط 
جوی به  غیر از كشور عراق ســایر كشورهای 
همســایه در پیدایش پدیده  گردوغبار دخیل 
هســتند و می طلبد این تعامالت و همکاری با 
سایر كشورهای همسایه درگیر این موضوع، با 
قدرت و توجه بیشتر مورد پیگیری قرار بگیرد. 
ایران در این زمینه با تقویت حوزه دیپلماسی 
پیشقدم بوده و با برگزاری نشست های مختلف 
با سایر كشــورهای همجوار در این زمینه گام 
مؤثر برداشــته و تمام تالش  خــود را به كار 

می گیرد. 
نصیر عبدالمحســن عبداهلل، ســفیر عراق در 
ایران نیز در دیدار با مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیســت تاكید كرده اســت كه عراق به 
همکاری با سایر كشورهای همسایه برای مقابله 
با گردوغبــار نیاز دارد. زیرا عــراق در موضوع 
گردوغبار بیشترین آسیب را دیده و مجاب به 
انجام اقدامات اولیه درخصوص مقابله با پدیده 
گردوغبار شده است كه یکی از این موارد كاشت 
نهال در قالب كمربند سبز است. عراق در تمامی 
شــهرهای خود عملیات اجرایی علیه مقابله با 

ریزگردها را آغاز كرده است.

نحوه هزینه كرد بودجه
از ســال 9۶ تا99، مبلغ 370 میلیون یورو معادل 
۲40 میلیارد تومان از صندوق توســعه ملی برای 
جلوگیری از ریزگرد ها برداشــت شــده و در سال 
۱400 نیز مبلغ ۲50 میلیارد تومان از منابع عمومی 
دریافت و در اختیار ســتاد ملی سیاســتگذاری و 
هماهنگی مدیریت گرد و غبار كشــور قرار گرفته 
اســت. عمده بودجه نیز در اختیار سازمان جهاد 
كشــاورزی برای بخش های مرتع و كشــاورزی، 
مابقی بــه وزارت نیرو بــرای  الیروبــی و هدایت 
آب به تاالب ها، ســازمان هواشناسی برای پایش 
و پیش بینــی هوا، ســازمان زمین شناســی برای 
آزمایــش عناصر و محیط زیســت بــرای نظارت 
قرار گرفته اســت. همچنین 30 درصــد بودجه 
مقابله با گردوغبــار برای پاكســازی تجهیزات و 
ترانس های برق مناطق جنوب كشور هزینه شد تا 
وقتی تركیب هوای شرجی و خاک روی ترانس های 
برق می نشیند خطر انفجار رخ ندهد. بدین ترتیب 
به نظر می رسد نزدیك به 500میلیارد تومان برای 
كنترل هزینه های ناشی از گردوغبار در 4 سال اخیر 
هزینه شده و باید برای كاهش هزینه های پیش رو، 
هر چه سریع تر اقدام فوری با مشاركت كشورهای 

منطقه صورت گیرد. 

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

استمرار حضور ریزگردها
رئیس جمهور، وزارت خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف به پیگیری وضعیت گردوغبار كشور كرد 

حقابه دریاچه ارومیه باید تأمین شود
رئیس سازمان محیط زیست گفت: عزم دولت برای احیای 
دریاچه ارومیه جدی است. علی سالجقه ظهر دیروز در مركز 
آینده پژوهی دریاچه ارومیه در رشکان با بیان اینکه سهم هر 
مجموعه در تامین حقابه دریاچه ارومیه مشخص است، افزود: 
حقابه دریاچه ارومیه باید از راه های مختلف ازجمله رهاسازی 
آب به سمت دریاچه، كنترل و كاهش 40درصدی مصارف 
آب از سوی جهادكشاورزی تامین شود كه متأسفانه تاكنون 

اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: وزارت نیرو موضــوع تامین حقابه دریاچه ارومیه 
را با رهاسازی ها به ســمت دریاچه آغاز كرده است كه بقیه 
دستگاه های ذیربط نیز باید در این خصوص اقدامات الزم و 

تکالیف خود را انجام دهند.
ســالجقه افزود: عالوه بر اقدامات ســخت افزاری در قالب 
پروژه های مختلف كه اجرا شده است، ستاد احیای دریاچه 
ارومیه طرح نرم افزاری جامعی ارائه داده اســت كه در این 
راستا اقداماتی ازجمله تغییر الگوی كشت و كارهای ترویجی 
توسط جهادكشاورزی انجام و معیشت جایگزینی برای مردم 

منطقه درنظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه دریاچه ارومیه دیگر مسئله ملی نیست بلکه 
یك موضوع بین المللی اســت، گفت: مسائل محیط زیستی 
مختص منطقه خاصی نیســت و بهم پیوسته بوده و در كل 

دنیا نسبت به مسائل زیست محیطی حساسیت وجود دارد.
رئیس سازمان محیط زیســت تأكید كرد: عزم دولت برای 
احیای دریاچه ارومیه جدی اســت و كلیه اعتباراتی كه به 
نجات دریاچه ارومیه كمك می كنــد، تخصیص می یابد و 

دولت نمی خواهد دریاچه به حال خود رها شود.
سالجقه افزود: اقدامات ســخت افزاری و احداث سد و تونل 
انتقال آب تفریبا اتمام یافته كه امید است تا شهریورماه به 
بهره برداری رســیده و آب به دریاچه منتقل شود تا دریاچه 

ارومیه به تراز اكولوژیکی برسد.
وی با اشــاره به الیحه حمایت از محیط بانان و با بیان اینکه 
بیش از ۸0میلیون محیط بان در كشــور وجود دارد، گفت: 
محیط بانان ضابط قضایی محســوب می شــوند و با اسلحه 
مواجهند كه در جهت حمایت از محیط بانان، الیحه حمایت 
از محیط بانــان جهت اصالح قانون به مجلس ارائه شــده تا 

مشکالت محیط  بانان مرتفع شود.
ســالجقه با اشــاره به موضوع تولد توله های یوز »ایران« و 
تلف شدن ۲توله افزود: از زمان جفت یابی تا زایمان »ایران« از 
تمام ظرفیت های علمی استفاده شد. تمام مراقبت ها انجام 
شد و از مشاوره ها و تجارب بین المللی دامپزشکان بنام دنیا 
بهره گرفته شــد و در نگهداری آنها از مجرب ترین افراد كه 

دوره های مختلف را دیده اند، استفاده شد.
وی با بیان اینکه حفظ و تکثیر گونه در معرض خطر بسیار 
سخت است، افزود: از تمام ظرفیت های بین المللی و ملی برای 

نگهداری از یوز ایران و توله هایش استفاده شد.

مرتضی اسالمی
مدیرعامل سابق انجمن یوزپلنگ 

ایرانی
شرایط برای احیای یوزپلنگ آسیایی که 
گونه ای حساس اســت و کمیاب ترین 
گربه سان دنیا محسوب می شود بسیار 
بحرانــی اســت. بهتــر اســت تــا اوضاع 
پیچیده تر نشــده و یوزپلنــگ ایرانی به 
مرحله انقراض کامل نرســیده اســت، 
از تجربه های کشــورهای دیگــر در این 

حوزه استفاده کنیم.

اسماعیل کهرم 
بوم شناس

آحاد ملت عالقه مند به محیط زیست 
کشــور جلــوی تجــاوز به محیط زیســت 
را خواهنــد گرفــت و اجــازه نمی دهنــد 
کسی اقدام به تعرض به محیط زیست 
و احداث جاده یازدهم به طرف شــمال 
کند. نیازی هم به کارهای پوپولیســتی 
نیســت. چــون حفــظ محیط زیســت 

موجب سرافرازی این حوزه است.

نقل قول خبر

ریال بهای تعرفه گاز طبیعی تاسیسات 
گردشگری، صنایع دستی، آب درمانی 
و هتل ها محاسبه شده اســت و بهای 
گاز این تاسیسات مشابه تعرفه بخش 
تجاری محاســبه می شــود. علی اصغر 
شــالبافیان، معاون گردشــگری اعالم 
کــرد: ایــن تعرفــه حمایتــی پــس از 
تصویب قانــون بودجــه و مکاتبه وزیر 

گردشگری با وزیر نفت تصویب شد.

1495

بــر  دیــروز  قهــوه ای  قــالده خــرس 
اثــر تصــادف بــا خــودرو در لــردگان 
و  تلــف شــد  چهارمحال و بختیــاری 
شــهرام احمــدی، مدیــرکل حفاظــت 
محیط زیســت چهارمحــال و بختیاری 
گفــت: در ایــن حادثــه سرنشــینان 
خــودرو نیــز آســیب دیدنــد و جســد 
خــرس نیــز بــرای تاکســیدرمی بــه 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

تحویل شد.
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عدد خبر
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دومین سیل بهاره، خراسان رضوی را شوکه کردگزارش روز
سیالب در شهرستان های کالت و قوچان با 3کشته و یک مفقودی، قطعی آب، مسدودشدن راه و خسارت قابل توجه به بخش کشاورزی همراه بود

2هفته بعد از ســیالب بهاره در 10شهرستان خراسان 
رضوی، این اســتان بــار دیگــر در روزهــای پایانی 
اردیبهشت ماه متحمل خسارت  بارندگی و سیالب شد. 
این بار پنجشنبه )2۹اردیبهشت( شهرستان های کالت 
و قوچان با بارش های شدید درگیر سیالب شدند که با 
3کشته و یک مفقودی، قطعی آب، مسدود شدن راه و 

خسارت قابل توجه به بخش کشاورزی همراه بود.
هواشناسی این استان روز پنجشنبه )2۹اردیبهشت( با 
اشاره به وقوع رگبار باران، تگرگ، رعد و برق، آبگرفتگی، 
جاری شدن رواناب و وزش باد در نیمه شمالی و برخی 

از نواحی مرکزی هشدار سطح نارنجی صادر کرده بود.

خسارت سیل به روستاهای کالت 
بارندگی های شدید و ســیالب موجب بروز خسارت به 
بخش های مختلف شمال خراسان رضوی شد، اما بیش 

از همه شهرستان کالت در اثر این اتفاق آسیب دید.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی در این باره به 
همشهری می گوید: 2شهرستان شمالی یعنی کالت و 
قوچان شاهد بروز سیالب بودند، اما بیشترین خسارت 

مربوط به شهرستان کالت و 4روستای آن بود.
محسن نجات با بیان اینکه 4روستا به صورت مستقیم از 
سیل روز گذشته خسارت دیدند، می افزاید: در جریان 
این اتفاق در 6روستای رورتکن، باغ کن، آبکمه، ژرف، 
برده و سررور مســدودی راه و در 4روســتای قلعه نو، 
ســررود، چرم کهنه و چرم نو نیز قطعی آب آشامیدنی 
را داشــتیم. به گفته وی، نیروهای راهداری مسیرها را 
بازگشایی و تیم واکنش سریع آب و فاضالب خراسان 

رضوی نیز به مشکل قطعی آب رسیدگی کردند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی با بیان اینکه 
در مناطق سیل زده نیاز به اسکان اضطراری نبود، اظهار 
می کند: همه نیروهای امدادی فعال با همه تجهیزات در 
آماده باش کامل هستند و برآورد خسارت ها تا دوشنبه 
نهایی می شــود. به گفته نجات، 36نفر در سیل شمال 
خراســان رضوی دچار حادثه شدند و همچنین در پی 
گرفتاری یک خانواده 5نفره با خودروی پراید در سیل 
روستای سررور بخش زاوین، مادر 33ساله و2فرزند او 
جان باختند و فرزند ســوم نیز مفقود است. او توضیح 
می دهد: همچنین در پی ورود ســامانه بارشی و وقوع 
سیل و آبگرفتگی تیم های عملیات امداد و نجات به افراد 
گرفتار در مناطق ییالقی و کوهستانی برخی مناطق از 

شمال خراسان رضوی ازجمله آبشارهای آب گرم، قره سو 
و ارتکند کالت و دره شمخال قوچان امدادرسانی کردند.

سیل بی سابقه در 50سال اخیر
شهرســتان مــرزی و 3۷هــزار نفــری کالت در 
15۸کیلومتری شمال شرق مشهد دارای 4شهر کالت، 
حســن آباد الیین، چنار و زاوین است. فرماندار کالت با 
بیان اینکه بارش های رگباری و جاری شدن سیالب های 
بهاره در منطقه همیشگی است به همشهری می گوید: 
منطقه کالت اراضی با شیب تند و در عین حال آبریزهای 
فراوانی دارد و همین موضوع موجب شــده اســت به 
محض ادامه یافتن بارندگی شاهد جاری شدن سیالب 
باشیم. علی صالحی اما ســیالب پنجشنبه در کالت را 
طی 50سال اخیر بی سابقه می داند و می افزاید: به دلیل 
اینکه هر سال امکان سیالب در این منطقه وجود دارد، 
مسیل ها الیروبی می شــوند و برخی مناطق هم دیواره 
ساحلی دارند، اما حجم مصالحی که سیالب اخیر با خود 
آورد به اعتقاد کارشناسان نشان دهنده حجم باالی آب 
اســت. او با بیان اینکه اغلب محصوالت باغ هاي گردو و 
مزارع دیم شهرستان بر اثر ســیالب اخیر آسیب دیده 
اســت، می گوید: هنوز برآورد دقیق خسارت وارد شده 
به کالت انجام نشده است، اما یکی دو روز دیگر برآورد 

نهایی اعالم می شود. فرماندار کالت به نکته دیگری اشاره 
می کند و آن اهمیت اجرای طرح هــای آبخیزداری در 
شهرستان اســت. صالحی در این باره توضیح می دهد: 
طرح های آبخیزداری بنابر ضرورت و اعتبار در کالت اجرا 
شده است، اما به دلیل کوهستانی بودن و آبریزهای فراوان 
باید توجه بیشتری به آن شود. سیالب اخیر بهانه ای شد 
تا توجه ویژه ای به منابع و اعتبارات آبخیزداری داشــته 

باشیم تا خسارت ها در آینده کمتر شود.

نجات 21نفر در قوچان
 قوچان دومین  شهرســتانی اســت که در ســیل روز 
پنجشنبه آسیب دید، اما به گفته فرماندار این شهرستان 
خســارت جدی نبود. عباســعلی صفایی با اشــاره به 
گرفتاری تعدادی از گردشگران طبیعت در دره شمخال 
به همشــهری می گوید: این گردشگران بدون توجه به 
هشدارها به دره شمخال رفته بودند که درگیر سیالب 
شدند، اما در پناهگاه بودند و به سرعت از سوی نیروهای 
امدادی نجات یافتند. وی از تخریب جزئی در حاشــیه 
رودخانه هــا و جاده ها خبر می دهــد و می افزاید: برای 
امروز و فردا هم در استان هشدار نارنجی صادر شده، اما 
اطالع رسانی الزم به همه دهیاری ها صورت گرفته است.

صفایی با اشــاره به حضــور عشــایر در میان بندهای 

شهرســتان توضیح می دهد: آموزش ها و اطالع رسانی 
الزم به آنها داده شده است.

   
خراسان رضوی اردیبهشت امسال را با 3سیالب پشت سر 
گذاشت. با وجود این، کارشناس پیش بیني هواشناسی 
استان تأکید می کند که از امروز )شنبه 31اردیبهشت( 
بار دیگر شاهد بارش باران های رگباری همراه با تگرگ و 
رعد و برق خواهیم بود. زهرا آهنگرزاده با بیان اینکه امروز 
در سطح استان به ویژه در نواحی شمالی، غربی و مرکزی 
بارش باران های رگباری آغاز خواهد شد، می گوید: شنبه 
و یکشنبه ساکنان مناطقی از اســتان به ویژه در مناطق 
جنوبی پدیده غالب وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و 

کاهش کیفیت هوا را شاهد خواهند بود. 

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 
گفــت: بیــش از ۷۶کیلومتــر از رودخانــه 
زاینــده رود ســاماندهی شــده اســت. بــه 
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
اصفهان، حســن ساســانی افزود: عــاوه بر 
ســاماندهی ۷۶کیلومتــری تــا ایــن مرحلــه، 
جاده ســاحلی به طــول ۴۳کیلومتــر احداث 
شــده اســت. به گفتــه وی، بــرای حفاظت از 
رودخانه زاینده رود از ابتدای سال حدود ۳۰۰ 
اخطاریه بــرای متصرفان حقیقــی و حقوقی 

صادرشده است.

76
کیلومتر

مدیرعامل شرکت گاز زنجان گفت: براساس 
برنامه ریزی های انجام شده امسال ۱۲هزار و 
۵۰۰زنجانی در اســتان به شــبکه گاز کشــور 
متصل خواهند شــد. به گزارش ایرنا، رحیم 
سلیمانی نژاد افزود: از مجموع ۹۱۱روستای 
دارای ســکنه زنجان به ۶۱۰روستا گازرسانی 
انجام شده و گازرسانی به ۱۰۳روستا هم در 
دســت اجراســت که با تکمیل این پروژه ها، 
درصد بهره مندی جمعیت روستایی استان از 
گاز طبیعی به باالی ۹۵درصد خواهد رسید.

12500
مشترک

عدد خبر

اصفهان

زنجان

فرماندار کالت: طرح های آبخیزداری بنابر 
ضرورت و اعتبار در کالت اجرا شده است  
اما به دلیل کوهســتانی بــودن و آبریزهای 

فراوان باید توجه بیشتری به آن شود 

برداشت چای بهاره 
با نزدیک شدن به نیمه های بهار، برداشت و فرآوری چای در مزارع 
گیان آغاز شده است. فرق چای بهاره با چای تابستانه و پاییزه در 
این است که چای فصل بهار تلخی و طعم گس بیشتری نسبت به 
چای های تولید شده در فصل تابستان و چای پاییزی دارد. گیان 
و مازندران ۵۵هزار خانوار چایکار و ۲۵هزار هکتار باغ چای دارد و 

۹۰درصد چای کشور در گیان تولید می شود. منبع: تسنیم

گیالنعکس خبر

خانه تکانی در پروژه های عمرانی 
آذربایجان غربی

هم زمان با سفر رئیس جمهوری  برخی از پروژه های 
عمرانی قدیمی استان تعیین تکلیف شدند

 رئیس جمهوری در بیست ویکمین ســفر استانی خود روز گذشته 
)جمعه 30اردیبهشــت( به آذربایجان غربی سفر کرد. به گزارش 
همشهری ، رونمایی از ماهواره اروم ست، بازدید از دریاچه ارومیه، 
بهره برداری از پاالیشــگاه قیر و تــاالر مرکزی ارومیه، مدرســه 
شبانه روزی شوط، اهدای زمین به خانواده چهارقلوهای سلماسی 
و صحبت و بررســی مواردی چون کمبود آب در خــوی، آزادراه 
تبریز- ارومیه، کریدور بزرگراهی غرب کشور، معیشت مرزنشینان، 
راه آهن، مشکالت آب روستاییان، بیمارستان سلماس، بازارچه های 
مرزی و مشکالت زنان عشایر از دیگر جنبه های مهم در این سفر بود.

بهره برداری پاالیشگاه قیر ارومیه 
واحد تولید روزانه 1000تن قیر پاالیشــگاه قیــر ارومیه مجهز به 
فناوری نسل سوم در مراســمی با حضور وزیر راه و شهرسازی به 
بهره برداری رسید. این پاالیشگاه مجهز به فناوری نسل سوم تولید 
قیر با 2000میلیارد ریال راه اندازی شده است. وزیر راه وشهرسازی 
در این باره گفت: پاالیشگاه قیر ارومیه مجهز به نسل سوم می تواند 
نقش خوبی در توسعه و بهسازی راه های اســتان داشته باشد که 
امیدواریم برای اســتان پر خیر و برکت باشــد. رســتم قاسمی با 
بیان اینکه وضعیت راه های اســتان چندان مناسب نیست و یک 
عقب ماندگی در مقایســه با شاخص های کشــوری دارد، گفت: با 
اختصاص اعتبار مدنظر در این ســفر ریاست جمهوری امیدواریم 

تحول در این زمینه شاهد باشیم.

تکمیل کریدور بزرگراهی تا سال آینده
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره کریدور بزرگراهی غرب نیز 
گفت: ۷000میلیارد تومان اعتبار برای توســعه بخش حمل ونقل 
و ریلی آذربایجان غربی تخصیص می یابد که می تواند در توســعه 

استان بسیار مؤثر باشد.
قاسمی با بیان اینکه کریدور بزرگراهی غرب کشور یکی از مهم ترین 
کریدورهای کشور اســت که ما را به چند پایانه مهم با کشور های 
همســایه متصل می کند و می تواند مزیت ترانزیتی بسیار خوبی 
برای کشور داشته باشــد، افزود: کریدور بزرگراهی غرب کشور به 
طول 1530کیلومتر، مرز بــازرگان در آذربایجان غربی را به بندر 
امام خمینی )ره( در خوزســتان متصل می کنــد و 35درصد این 
 شــبکه حمل ونقل جاده ای به طول 56۹کیلومتر در این اســتان 

احداث می شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه، توسعه زیرساخت های حمل ونقل 
در پایانه های مرزی یکی از کارآمدتریــن راهکارهای برون رفت از 
چالش های اقتصادی به شمار می رود و احداث کریدور بزرگراهی 
شــمال غرب کشــور کمک شــایانی به این امر می کنــد، افزود: 
کریدور بزرگراهی غرب کشور در جنوب آذربایجان غربی به طول 
1۸۹کیلومتر و شمال آذربایجان غربی به طول 111کیلومتر در حال 

اجراست که طی امسال به بهره برداری خواهد رسید.

تکلیف قطعه سوم آزادراه ارومیهـ  تبریز
وزیر راه و شهرســازی همچنین با اشــاره به وضعیت نامناسب و 
بالتکلیفی طرح آزادراه ارومیهـ  تبریز به لزوم برگزاری جلسه ویژه 

جهت تعیین تکلیف این طرح تأکید کرد.
قاســمی گفت: این طرح به هر دلیلی سال هاست متوقف شده که 
برای از سرگیری تونل و پروژه باید جلســه ای برای تعیین تکلیف 
ادامه کار با بنیاد تعاون ناجا برگزار شود. باالخره باید معلوم شود این 
پروژه را ادامه می دهند یا رغبت ندارند که به نظر می رسد با شرایط 
فعلی تمایل به ادامه پروژه ندارند. وی افزود: درصورت قطع همکاری 
باید تسویه حساب انجام شود و روش های دیگری را درنظر بگیریم. 
به زودی جلسه ویژه این پروژه را در تهران برگزار خواهیم کرد، باید 
وضعیت این آزادراه تعیین تکلیف شــده و با حضور نمایندگان هر 
2استان مجاور بررسی ها انجام پذیرد. آزادراه ارومیهـ  تبریز ردیف 
معلوم و مشخصی دارد و بخشی از آن نیز مربوط به سرمایه گذاری 
است. قاســمی ادامه داد: بیش از ۸0درصد از سهم کار انجام شده 
متعلق به دولت است، اما تا زمانی که پروژه اینگونه بالتکیف باشد 

نمی توان نظر قطعی درباره اعتبار مورد نیاز داد.

وعده تکمیل بیمارستان سلماس 
یکی از پروژه های مهم آذربایجان غربی که در سفر رئیس جمهوری 
مورد توجه قرار گرفت، بیمارستان سلماس بود. بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشــور در این باره گفت: 
بیمارستان سلماس سال آینده تکمیل می شود. پروژه بیمارستان 
220تختخوابی سلماس در زمینی به مساحت 54هزار مترمربع و 
زیربنای 1۸هزار و 31۷متر در 2طبقه در حال ساخت و این پروژه 

دارای اسکلت بتن آرمه و دارای 30درصد پیشرفت فیزیکی است.

افتتاح تاالر مرکزی ارومیه 
تاالر مرکزی ارومیه جزو ۸تاالر بزرگ کشــور محسوب می شود 
و در 12هزار مترمربع زمین و با 1۸هزار مترمربع زیربنا در ســال 
13۸6 کلنگ زنی شــد. این تاالر دارای 2ســالن برای نمایش و 
موسیقی، بخش پالتو و ســالن بلک باکس، نگارخانه، پارکینگ 
و بخش های مختلف اســت. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
آذربایجان غربی گفت: تاالر مرکزی شــهر ارومیــه که بیش از 
15سال از کلنگ زنی آن می گذرد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به بهره برداری رسید. علیرضا نوروزی با بیان اینکه تاالر 
مرکزی ارومیه دارای سالنی به گنجایش 1200نفر، سالن هنرهای 
نمایشی »وی پی ای«، سالن موســیقی 450نفری و محیط روباز 
برای اجرای نمایش به ظرفیت 300نفر است، افزود: توجه دولت به 
پروژه های فاخر فرهنگی به اندازه ای است که مشکالت اقتصادی و 

کمبود اعتبار مانع اختصاص بودجه به این طرح نشده. 

ایجاد 2۶هزار فرصت شغلی در قزوین
سرپرست اداره کل تعاون، کار و   خبرهای 

رفاه اجتماعــی قزوین گفت: کوتاه
امســال 26هزار و 230فرصت 
شغلی برای استان پیش بینی شده که نسبت 
 بــه ســال گذشــته افزایش چشــمگیري 

خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، عین اهلل کشاورزترک افزود: با 
توجه به سند اشتغال استان طی سال گذشته 

15هزار و 3۸0نفر در قزوین اشتغال زایی درنظر گرفته شده بود که بیش از 16هزار مورد محقق شد.
به گفته وی، هم اکنون 241تشکل کارگری و کارفرمایی در قزوین فعال است و با توجه به اهمیت 

آنها در تولید افزایش آنها در سال جاری مدنظر ماست.
کشاورزترک با بیان اینکه سال گذشــته مقرری بیمه بیکاری برای 51۸۷کارگر برقرار شده است، 
گفت: همچنین حقوق کارگران امسال 5۷درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که باالتر از نرخ 

تورم در جامعه است.

بازگشت بیماران بستری کرونا به هرمزگان
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: هرمزگانی هــا همچنان در محیط های 

عمومی و شلوغ باید از ماسک استفاده کنند.
فاطمه نوروزیان در گفت وگو با ایســنا افزود: 
تا روز پنجشنبه بیســت وپنجمین روز بدون 
فوت کرونا در هرمزگان به ثبت رســید و آمار 
فوتی های این بیماری کماکان 2616نفر است، 
اما اگر هوشیار نباشیم کرونا باز خواهد گشت.

وی بیان کرد: با وجود اینکه در 3روز گذشــته در اســتان هیچ بیماری با عالئم مشکوک به کرونا 
 بستری نبود اما در 24ســاعت گذشــته 2بیمار با عالئم و تست مثبت کرونا بســتری شدند که 

تحت نظر هستند.
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اســتان هرمزگان در پایان اضافه کرد: خوشبختانه فعال بیمار 

بدحال کرونایی در استان بستری نیست.

گلستان؛ پایلوت سامانه عملیات هوشمند هالل احمر
مدیرعامل جمعیــت هالل احمر گلســتان 
از انتخاب اســتان  به عنوان پایلــوت اجرای 
 سامانه عملیات هوشمند هالل احمر در کشور

خبر داد.
به گزارش ایسنا، قاســم غریب آبادی با بیان 
اینکه با راه اندازی ســامانه جدید عملیات در 
جمعیت هالل احمر فرایند انجام ماموریت های 
امدادی هوشمند خواهد شد، گفت: سازمان 

امداد و نجات به عنوان متولی پاســخگویی به حوادث و ســوانح طبیعی و همکار و پشتیبان سایر 
ارگان های خدمات رســان همواره تالش می کند در بحث امدادرســانی به حادثه دیدگان ناشی از 

حوادث در کمترین زمان ممکن بهترین خدمات را ارائه کند.
 وی با بیان اینکه اســتفاده از شــیوه های نوین فراخوان و اعزام نیروهای امدادی به عملیات ها از 
دغدغه های اصلی مدیران جمعیت هالل احمر است، افزود: سازمان هالل احمر با استفاده از فناوری 
دانش بنیان، ســامانه  ای را با عنوان سامانه عملیات هوشــمند طراحی و راه اندازی کرده است که 
 فرایند فراخوان و اعزام نیروها، مسیریابی محل حادثه و ثبت اطالعات حادثه در آن به صورت کامال

 هوشمند انجام می شود. 

رنا
:  ای

س
عک

قزوین

هرمزگان

گلستان

آذربایجان غربی
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تثبیتقیمتگوشتبهشرطتثبیتقیمتنهادهها
 مقدسی درباره موضوع تامین نهاده ها به نکته دیگری نیز اشاره کرد و گفت: اگر دولت بتواند این 
نهاده ها را با قیمت های جدید اعالم شده تامین کند، نرخ گوشت دام ثابت می ماند ولی اگر این اتفاق 
نیفتد و شاهد نوسان قیمت نهاده ها باشیم، طبیعتا تولیدکننده نیز نمی تواند قیمت های کنونی را 
حفظ کند و گوشت گران تر خواهد شد. اظهارات رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران به معنای 
این است که اگر فکری برای افزایش عرضه یا کاهش فاصله قیمت دامداری تا قیمت مصرف کننده 
نشود، باید محدوده باالی 300هزار تومانی را برای گوشت قرمز درنظر بگیریم. با این حال از تأثیر 
واردات نیز نمی توان غافل شــد؛ وارداتی که معاون وزیر جهادکشاورزی از آن خبر داده می تواند 
در روزهای آینده بازتاب خود را در بازار گوشت قرمز نشان دهد. واردات گوشت برای تنظیم بازار 
سیاست جدیدی نیست، 3ماه پیش نیز در آستانه شــب عید دولت در پی افزایش شدید قیمت 
گوشت، صادرات دام را ممنوع و واردات گوشــت گرم را آزاد کرد. سیاستی که اگرچه با اعتراض 
تولیدکنندگان داخلی مواجه شد اما توانست بازار را تا حدودی آرام کند. کارشناسان و مسئوالن 
صنفی مرتبط با حوزه تولید دام معتقدند در شرایطی که مازاد تولید دام روی دست تولیدکنندگان 
مانده، واردات گوشت؛ چه گرم و چه حتی منجمد، تحمیل هزینه به دولت است و کنترل قیمت گوشت 
در بازار مستلزم نظارت  بیشتر بر روند توزیع و البته حذف افرادی است که تولیدکنندگان با عنوان 

»مافیای واردات گوشت« از آنها یاد می کنند. 

مکث

 حبوب در میادین
17درصد ارزان تر از سطح شهر 

براساس نرخ نامه جدید، قیمت انواع حبوب در میادین میوه و تره بار 
تهران، به طور متوسط 27درصد ارزان تر از میانگین قیمت های 
سطح شهر است. در یک ماه اخیر قیمت انواع حبوب و غالت در 
میادین همپای بازار افزایش یافته اســت. نرخ نامه جدید نشان 
می دهد؛ لوبیا قرمز قلمی با قیمــت هر کیلوگرم 53هزار تومان 
و گندم پوست کنده و گندم بلغور با هر کیلوگرم 21هزار تومان، 

گران ترین و ارزان ترین حبوب در میادین میوه و تره بار هستند.

لوبیا چیتی

48.500
51.000

لوبیا سفید

28.000
32.000

لپه تبریز

47.000
48.000

نخود

46.000
47.000

عدس

48.000
51.000

لوبیا چشم 
بلبلی

43.000
44.000

ماش

37.500
40.000

لوبیا قرمز 
کپسولی
49.000
53.000
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کیلوگرم/ تومان

عرضه 5 خودروی جدید در بورس کاال
به دنبال معامله 1۰3 دســتگاه خــودروی کارا تک کابین و 
دوکابین بهمن موتور، بورس کاال با صدور اطالعیه ای از عرضه 

5محصول جدید در این بازار خبر داد.
به گزارش همشهری، روز چهارشنبه برای نخستین بار شرکت 
بهمن موتور دو محصول خود، شــامل وانت کارا تک کابین و 
دوکابین را در بورس کاال عرضــه کرد. در جریان این عرضه، 
۴5 کارای تک کابیــن به قیمــت 2۹1 میلیون تومان و 5۸ 
کارای دوکابین به قیمت 3۰1 میلیون تومان فروخته شــد. 
خودروهای معامله شده 1۰ میلیون تومان نسبت به بازار آزاد 
کمتر قیمت خورد. به دنبــال معامله موفق این دو محصول، 
JAC-(۴ بورس کاال از پذیرش خودروهای سواری جک جی

 )KMC-T8( و وانت کی ام سی )JAC-S5( 5 جک اس ،)J4
از تولیدات کرمان موتــور و همچنین 2خودروی فیدلیتی و 

دیگنیتی از تولیدات شرکت بهمن موتور خبر داد.
کرمان موتور متعهد شــده حداقل 7۰ درصــد از کل تولید 
ساالنه خود را در بورس کاال عرضه کند. بر همین اساس این 
 616۰ ،)JAC-J4( ۴ شرکت ساالنه ۹۴5۰ دستگاه جک جی
دستگاه جک اس JAC-S5(5( و هزار دستگاه وانت کی ام 
ســی)KMC-T8( را در بورس کاال عرضه می کند. در مورد 
خودروهــای فیدلیتی و دیگنیتی حداقــل عرضه به ترتیب 
۴ هزار و یک هزار دستگاه درنظر گرفته شده است. در تمام 
این محصوالت تولیدکننده به رعایت تناوب عرضه حداقل 

یک بار در ماه، ملزم شده است. 
مهدی ساسانی کارشناس بازار سرمایه درباره عرضه خودرو 
در بورس کاال گفت: باید توجه کرد این نخستین عرضه خودرو 
در بورس بوده و بدون شک در عرضه های بعدی شاهد حضور 
بیشتر خریداران خواهیم بود زیرا به نظر می رسد افراد زیادی 
موفق به دریافت کد معامالتی نشده اند و در عرضه های بعدی 
با آشنایی کامل از روند خرید خودرو از بورس با رشد حجم 

معامالت روبه رو می شویم.
او با طرح این پرســش که چــرا باید از عرضه خــودرو در 
بورس کاال حمایت کــرد، گفت: با تــداوم عرضه  خودرو در 
بــورس کاال و ورود متقاضیــان قیمت ها نســبت به قیمت 
فعلی بازار متعادل تر خواهد شــد. به بیان ســاده تر زمانی 
که عرضه ها متناوب باشــد، تقاضا به مرور افزایش می یابد 
و قیمت هم تغییــر می کند اما به قیمت بازار نمی رســد در 
نتیجه در میان مدت قیمــت بازار کاهــش خواهد یافت و 
به این شــیوه، قیمت بازار خودروها می شــکند. رحمت اهلل 
فیروزی پوربادی، عضو کمیســیون عمــران مجلس هم با 
بیان اینکه شفاف ســازی  معامالت و کشف عادالنه قیمت ها 
از رسالت های اصلی بورس کاالست، گفت: تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان در بورس کاال قادر خواهند بود در محیطی 
رقابتی و برابر محصوالتشــان را عرضه و خریداری کنند لذا 
ســازوکار بورس کاال یکی از راهکارهای صحیح، منطقی و 

معقول برای مصرف کننده و تولیدکننده است.

قیمت ماست در سوپرمارکت ها
اخیرا قیمت ماست دبه ای 2.5کیلویی کم چرب 6۰ 
و پرچرب 6۸هزار تومان تعیین شده اما قیمت برخی 
انواع ماســت در بازار باالتر از این قیمت هاست. این 
ماده لبنی پرمصرف در طول سال گذشته نیز افزایش 
قیمت زیادی داشته و هر کیلو از آن به طور میانگین از 

1۰هزار به 2۰هزار تومان رسید.

تومانمشخصاتبرند

80.000پرچرب- 2.2کیلوییپگاه گلپایگان

55.000پرچرب- 2کیلوییمانیزان

53.000سون کم چرب- 2.2کیلوییکاله

56.000کم چرب پروبیوتیک- 1.8کیلوییهراز 

21.000پرچرب لیوانی- 900گرمیدامداران

51.000پرچرب- 1.5کیلوییماهشام

بورس کاالمیادین

سوپرمارکت

در روزهــای پس از اعالم رســمی 

بازار
اصالح نــرخ ارز و هدفمندســازی 
پرداخــت یارانه ها بــازار کاالهای 
اساسی با نوســان  زیادی مواجه بود. در کنار مرغ، 
تخم مرغ، روغن و لبنیات که قیمت جدید آنها اعالم 
شد، برخی کاالهای دیگر نیز تغییرات شدیدی را در 
قیمت شــاهد بودند که گوشــت ازجمله آنها بود. 
گوشت قرمز در میان اقالمی نبود که با تغییر شیوه 
پرداخت یارانه شامل تغییر قیمت می شد، اما با این 
حال در یک هفته گذشــته قیمت این کاال در بازار 
افزایش زیادی داشت و در بعضی فروشگاه ها قیمت 
هر کیلو گوشت گوســفندی و گوســاله به 25۰تا 
3۰۰هزار تومان رسید درحالی که قبل از هدفمندی 
یارانه هــا در قصابی های معمولــی حداکثر قیمت 
کیلویی 2۰۰هزار تومان بود. بخشی از این افزایش 
نرخ که در بازار گوشت گوساله بیشتر مشاهده شد، 
به افزایــش 5تا 6برابری قیمــت نهاده های دامی و 
وابستگی بیشتر دام های سنگین به تغذیه با نهاده ها 
بازمی گشت اما بخشی از آشــفتگی بازار هم به باور 

فعاالن بازار ناشی از خریدهای هیجانی بود.

تحلیل فعاالن بازار
 رئیس اتحادیه تهیــه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوســفندی تهران در گفت وگو با همشهری، دلیل 
افزایش قیمت گوشــت در هفته گذشته را واکنش 
مردم به تغییرات قیمت دیگر اقالم و نگرانی از گرانی 
بیش از پیش گوشت دانست و گفت: مردم در هفته 
گذشته کمی شتاب زده خرید کردند و دامداران هم 
بر این باور بودند که شــرایط خاصــی پیش آمده و 
می توانند هر قیمتی را اعمال کنند ولی بازار که راکد 

شد، قیمت ها هم به همان سطوح قبلی بازگشت. 
علی اصغر ملکــی، تفاوت قیمت کنونی گوشــت 
گوســفندی با قیمت های 2هفته قبل را ۴تا 5هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: قیمت گوشت تابع عرضه و 
تقاضاست و همانطور که قیمت مرغ با کاهش تقاضا 
شکست، گوشت قرمز هم در نبود تقاضا نمی تواند 
افزایش زیادی در قیمت داشــته باشــد. اگر تقاضا 
بیشتر شــود قطعا بازار دچار تغییراتی خواهد شد 
اما از آنجا که قدرت خرید پایین اســت، بعید است 
افزایشی را در قیمت ها شاهد باشیم. به گفته ملکی، 
هم اکنون هر کیلو گوشت گوسفندی با قیمت 165تا 
17۰هزار تومان به دست مغازه دار می رسد که قیمت 
برای مصرف کننده با احتساب ســود 1۰درصدی 

1۸1تا 1۸7هزار تومان خواهد بود.

قیمت های باالی 250هزار تومان، موقتی است
افزایش قیمت در بازار گوشــت موجب شده دولت 
نیز برای کنترل قیمت ها وارد عمل شــود. معاون 
برنامه ریــزی و اقتصادی وزارت جهادکشــاورزی 
دوشنبه هفته گذشــته از آغاز واردات گوشت قرمز 
گرم از روسیه و پاکستان خبر داد و اعالم کرد دولت 
با این اقدام و همچنین افزایش توزیع گوشت منجمد 
در پی بازگرداندن قیمت این کاال به نرخ های پیشین 
اســت. محمد قربانی افزود: گوشــت قرمز پیش تر 
هم یارانــه دریافت نمی کرد و در نتیجه مشــمول 

آزادسازی یارانه ها نمی شــود، بنابراین قیمت های 
25۰تا 3۰۰هزار تومانی در بازار گوشت موقتی است. 
این مقام دولتی همچنین از مذاکره با اتحادیه های 
دامداران بر ســر قیمت هر کیلو گوشــت دام زنده 
خبر داد و اعالم کرد تا پایــان هفته نرخ های جدید 
کارشناسی گوشت قرمز اعالم می شــود، که البته 

این اتفاق نیفتاد.

افزایش قیمت دام زنده
اگرچه قیمت توافقــی هر کیلو گوشــت دام زنده 

هنوز اعالم نشــده اما تولیدکننــدگان از افزایش 
3۰درصدی هزینه تولید خبــر می دهند. تصمیم 
دولــت در تغییر نــرخ ارز واردات اقالم اساســی و 
پرداخت یارانه مســتقیم، قیمــت نهاده های دام 
و طیور شــامل جو، ذرت و کنجاله ســویا را که تا 
پیش از این با ارز ۴.2۰۰تومانی وارد می شــد، 5تا 
6برابر کرد و هزینه تولیــد را برای دامداران باال برد. 
قیمت جو از 1.۸۰۰تومان به 12هزار تومان رسید، 
ذرت 1.۹۰۰تومانی 12هزار تومان شــد و سویای 
3.7۰۰تومانی هم به 17هزار تومان رسید تا در پی 
آن قیمت شیرخام و البته گوشت تولیدی دامداران 
هم افزایش یابد. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی 
گاوداران از تأثیر 3۰درصدی افزایش قیمت نهاده ها 
بر قیمت دام زنده خبــر داد و اعــالم کرد: قیمت 
تمام شده هر کیلو گوشت دام برای ما از ۸۰هزار تومان 
به 1۰۴هزار تومان رسیده اســت. این گفته احمد 
مقدسی در حالی اســت که قیمت گوشت در بازار 
تا پیش از اجرای طرح پرداخت مســتقیم یارانه ها 
نیز فاصله ای دســت کم 7۰هــزار تومانی با قیمت 
خرید گوشــت از دامداران داشت و هر کیلو گوشت 
7۰هزار تومانــی در دامداری، وقتــی به مغازه های 
قصابی می رسید قیمتش تا بیش از 15۰هزار تومان 
باال می رفت، در چنین شــرایطی کمترین قیمت 
گوشــت گوســاله در مغازه ها را نیز مانند گوشت 

گوسفندی باید 1۸۰هزار تومان دانست.

قیمت گوشت متعادل شد
قیمت گوشت قرمز که در هفته گذشته به دلیل افزایش تقاضا و رشد قیمت دام زنده، با افزایش زیادی همراه بود، حاال با کاهش تقاضا متعادل شده است



جنگ سنگ
بهروز رسایلیتیتر یک

روزنامهنگار

کلیشهایترینجملهایکهدراین2سالاززبان
گزارشــگرانفوتبالشــنیدیم،اینبود:»جای
هوادارانفوتبالدرورزشگاههاواقعاخالیاستو
مسابقاتبدونآنهاشوروحالیندارد.«البتهکه
اصلحرفدرستاست،امااستثناهاییهموجود
دارد؛درستمثلآنگروهازهوادارانتراکتورکه
درجریانمســابقهعصرپنجشنبهاینتیمبرابر
پرسپولیس،باانواعبداخالقیهاازجملهپرتاب
سنگبهزمین،جانبازیکنان2تیم،گروهداوری
وعکاسانوخبرنگارانرابهخطرانداختندونهایتا
منجربهقطعبازیشدند.اینروندازابتدایبازی
وجودداشتودرنیمهاولبهوضوحبهچشمآمد؛
درستهمانزمانیکهگزارشگرمسابقهازشکوه
حضورتماشــاگرانحرفمیزدوچپوراست
نماهایزیبایگرفتهشدهبادوربیناچدیرابر
فرقسرمانمیکوبید.بااینحالنیمهنخست
بههرشکلیبودپایانپذیرفت،امادرنیمهدوم
کاربیخپیداکرد.عمالدیگرنمیشدکارراادامه
داد.درچندنوبتارسالکرنرازسویبازیکنان
پرسپولیسبهمشکلخوردوهوادارانتراکتور
حتیوساطتکاپیتانوکادرفنیاینتیمرابرای
پایاندادنبهخشونتنپذیرفتند.امیدعالیشاه
کرنرزناصلیپرســپولیسبود،درادامهرامین
رضاییانبرایارســالضرباترفت،امابهاوهم
رحمنکردند.گزارشگربازیکهگویاازهیاهوی
جهانفارغبود،بهبازیکنانپرسپولیستوصیه
میکرد:»زودترکرنررابزنیدوقالکاررابکنید.«
اماسنگپرانهاهمینقدرهممجالنمیدادند.
جالباینجاســتکهرامینرضاییانبرایزدن
آخرینکرنربازیکمکداوربینواراســپرکرد،
امابازهمفایدهاینداشــت.نهایتاکادرداوری
تصمیمبهقطعبازیگرفت.آنهاهمراهبابازیکنان
پرسپولیسزیررگبارسنگوبطریبهرختکن
رفتندتایکبازینیمهتمامدیگردرفهرســت
مســابقاتفوتبالایرانبهثبتبرسد.یکقاب

زشتوکریهدیگرازرفتارهایغیرفرهنگی.

  مورد ویژه عالیشاه
ازهماندقیقهاولبازیبیشترینحساسیتها
رویامیدعالیشاهبود؛بازیکنیکهبین2نیمفصل
لیگشــانزدهمبرایگذراندنخدمتسربازی
راهیتراکتورشــد،امابرایشمصدومیتپیش
آمدوخیلیکمدراینتیمبهبازیگرفتهشــد.
ازهمانزمانبرچســبکمکاریتعمدیروی
عالیشاهچسباندهشدوهوادارانتراکتوردرهر
فرصتیازخجالتاودرآمدند.داســتانمسابقه
پنجشنبههمآخرینســکانسازاینماجراها
بود.دراینمسابقهآنقدربهعالیشاهفشارآوردند
کهاوازکورهدررفتوســنگهایجمعشدهاز
رویزمینرابهسمتتماشــاگرانپرتابکرد.
اینواکنش،نقطهعطفمسابقهبودودرگیری
رامیانبازیکنان2تیمداخــلزمینآورد.بعد
هموضعیتبدترشــدوداوربازیراقطعکرد.
حاالهمباشــگاهتراکتوربیانیهدادهوتقصیرها
راگردنکاپیتانپرسپولیسانداختهاست.البته
کههیچکسازرفتارعالیشاهدفاعنمیکند،اما
شرایطیکهبرایاودراینمسابقهبهوجودآوردند
غیرقابلتحملبود.شمانمیتوانیدازیکانسان
انتظارداشتهباشیداینهمهفشارراتاببیاورد،
جانخودشرازیربارانسنگدرخطرببیندو
مثلفرهیختههارفتارکند.بررسیواکنشبدون
اعتنابهماهیتکنش،رویکرددرستینیستو
نتیجهچندانیهمندارد.هرچندتکرارمیکنیم
عالیشاهبایدطاقتمیآوردوچنینعکسالعملی

نشاننمیداد.

  عواملی که تفرقه ایجاد کردند
داستانکشداربداخالقیبعضیهوادارانتراکتور،
حتماریشــههایگوناگــونداردوبایدبهطور
کاملموردبررسیقراربگیرد.پدیدآمدنچنین
فرهنگیتنهایکمقصرنــداردونقشعناصر
مختلفرادرآنبایدزیــرذرهبینبرد،امابدون
شــکیکیازعواملیکهگروهــیازهواداران
تراکتورراتااینحدبهخشمآوردهومنجربهوقوع
چنیناتفاقاتیشده،اظهاراتتفرقهافکنانهبرخی
عواملباشگاهدرسالهایگذشتهبوده؛ازجمله
مالکباشگاهکهبهدفعاتعدمتوفیقخودشرا
گردنعواملبیرونیانداخت،آنقدربدونسندو
مدرکازتبعیضسخنگفتکهیکعدهواقعا
باورکردندزمینوزمانعلیهتراکتوراست.کاش

میشدازاینآدمهاجوابخواست.

  تعیین نتیجه با ماده 62
دیدارتراکتوروپرســپولیسروزپنجشنبهدر
ورزشگاهیادگارامامتبریزنیمهکارهماندوحاال
صحبتبرسرایناســتکهکمیتهانضباطی
دربارهاینبازینیمهتمامچهتصمیمیخواهد
گرفــت.ماده62آییننامهکمیتــهانضباطی
دربارهاینموضوعبــهصراحتمیگوید:»اگر
بهعلترفتاریکتیمیارفتاریکهیکباشگاه
مسئولآنشناختهمیشود،یکمسابقهبرگزار
نشودیانیمهتمامبماند،باشگاهیکهمسئول
شناختهمیشودتوسطکمیتهانضباطی3بر
صفربازندهاعالمشــدهوبهپرداختحداقل
۵۰میلیونتومانجریمهنقدیبهعالوهکلیه
خساراتواردهبهســازمانلیگوفدراسیون
فوتبالمحکوممیشود.«دراینمادههمچنین
آمدهکهکمیتهانضباطیحداکثرتایکهفته
بایدبهموضوعرسیدگیونتیجهرااعالمکند.
درصورتیکهداوراینبازیرامعلقکردهبود
میتوانست24ساعتبعد،مسابقهراازهمان
دقیقهایکهتعطیلشــدهازســربگیردوبه
پایانبرساند.امااینبازیبهصورتنیمهتمام
تعطیلشدهونتیجهآنبااســتنادبههمین

ماده62مشخصخواهدشد.
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دوربرگردان تاریخی
امباپه انگار از رفتن به مادرید پشیمان یا  برای 

ماندن در پاریس وسوسه شده. برای روشن شدن 
تکلیف این ستاره باید تا یکشنبه صبر کرد
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پیله کردن های جواد به سرمربی تیم ملی 
ادامه دارد. این نخستین بار نیست که او 

علیه کادرفنی تیم ملی صحبت می کند

عبور از تونل تاريخنکو علیه اسکو
استقالل مجیدی از تونل آلومینیومي 

عبور کرد اما از سد آلومینیوم عبور 
نکرد. سپاهان نوید کیا اما خوب برد 
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 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

فرایبورگ

الیپزیش
22:30

جام حذفی آلمان

فیورنتینا

یوونتوس
23:15

سری آ ایتالیا

سه شنبه 3 خرداد 1401

فوالد

پرسپولیس

آلومینیوم

سپاهان

شهرخودرو 

پیکان

20:00

20:00

20:00

لیگ برتر ایران - هفته 29

مس

هوادار

استقالل

گل گهر

20:00

20:00

ذوب آهن

تراکتور

نساجی

فجر 

20:00

20:00

نفت م.س

صنعت نفت
20:00
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اگربافکریوقتتلفنمیکردند

فقطازمحمدحسنراضیاست!

آشناییباجهان

شــاید کمتر کســی تصور می کرد 
فرهاد مجیدی در نخستین فصلی 
که کار را به عنوان ســرمربی در 
اســتقالل آغاز می کند و خودش 
تیم می بندد، 3 هفته زودتر از پایان 
فصل بتواند آبی ها را قهرمان کند. با این 
حال چنین اتفاقی رخ داد. او در هیچ یک از 2 مســابقه رفت و 
برگشت به پرسپولیس نباخت و شاگردانش تا زمان رسیدن 
به جام، عملکرد مطمئن و کم اشــتباهی داشتند. بعد از این 
قهرمانی، خیلی از هواداران استقالل حسرت خوردند که چرا 
تیم شان نیم فصل اول پارســال را با محمود فکری وقت تلف 
کرد. نه اینکه فکری مربی بدی باشد، اما به هر حال هواداران و 
بازیکنان او را نپذیرفتند و کارها خوب پیش نرفت. مجیدی از 
میانه های فصل آمد، اما دیگر برای قهرمانی دیر شده بود و فتح 

جام یک سال به تأخیر افتاد.

بوژیدار رادوشــوویچ که یک حکم 
900هزار دالری علیه پرسپولیس 
گرفته و دارد حالــش را می برد، 
این روزهــا مدام از کرواســی با 
رسانه های ایرانی حرف می زند و 
نمک روی زخم هواداران می پاشد. رادو 
منتقد اصلی داوود فنایی است و کیفیت مربی گلرهای تیم را 
زیر سؤال می برد. او در مورد یحیی گل محمدی هم حرف هایی 
دارد که گفته بعد از جدایی سرمربی سرخ ها به زبان می آورد. 
جمله ای که اخیرا بوژیدار گفته و خیلی بازتاب داشته این است 
که: »بهترین گلر دنیا هم در این پرسپولیس افت می کند، چه 
برسد به حامد لک.« در مجموع به نظر می رسد بین 85میلیون 
ایرانی، رادو فقط از محمدحســن انصاری فرد راضی است؛ 
کسی که یک پاس گل 900هزار یورویی به او داد و االن هم در 

سکوت و چراغ خاموش از زندگی لذت می برد!

خبر آمده سعید عزت اللهی از الغرافه 
هم جدا شــده و دنبــال یک تیم 
دیگر اســت. تیم جدید ســعید، 
دهمیــن باشــگاهی خواهد بود 
که این بازیکن تا 25سالگی عوض 
می کند؛ یعنی قشنگ عزمش را جزم 
کرده که کت فرزاد حاتمی و محمد قاضی را از پشــت ببندد! 
عزت اللهی کارش را از ملوان شروع کرد و در ادامه به تیم سوم 
اتلتیکومادرید پیوست. روســتوف، آنژی ماخاچکاال، آمکار، 
ردینگ، یوپن، وایله دانمارک و الغرافه هم تیم های بعدی سعید 
بودند که یا به درد نمی خوردند، یا او خیلی نتوانست برای شان 
به میدان برود. گویا اولویت اصلی سعید پول است و او با همین 
فلسفه دارد ما را با نقاط مختلف جهان آشنا می کند! هر کجا 
هم می رود، نه خودش می ماند و نه باشــگاه عالقه ای به ادامه 
همکاری نشان می دهد، بس که درخشان ظاهر می شوند استاد!

در بازی اســتقالل و آلومینیوم مجموع 
امید گل 2تیــم به عدد یک نرســید تا 
ردوبــدل نشــدن گل در این مســابقه 
طبیعی به نظر برســد. در جدال 2مربی 
استقاللی، فرهاد مجیدی با آبی ها به امید گل 0.52رسید و نتیجه کار 
مهدی رحمتی در آلومینیوم هــم از امید گل 0.31فراتر نرفت. البته 
استقالل در خیلی از بازی های این فصل با امید گلی در همین حدود 
به گل رسیده و بازی را برده است. اما این بار با 503پاس و 13شوت به 
سمت دروازه حریف، نهایتا فقط یک ضربه داخل چارچوب داشت که 
آن یکی هم تبدیل به گل نشد. در تعداد شوت های داخل چارچوب، 

استقالل و آلومینیوم در این بازی به تساوی یک - یک رسیدند.

ســپاهان با امید گل 2.32 در این هفته 
هم بهترین تیــم لیگ از حیــث ایجاد 
موقعیت بود. تیم محــرم نویدکیا مقابل 
پدیده 66درصد مالکیت توپ داشــت 
و 726پاس داد کــه از باالترین رکوردهای فصل جاری محســوب 
می شود. ســپاهان دقیقا 2برابر حریفش شوت زد و 3برابر آنها شوت 
داخل چارچوب داشت. آمارهای متریکا در این مسابقه 16شوت برای 
سپاهان و 8شــوت برای پدیده ثبت کرده اند. آمار شوت های داخل 
چارچوب 2تیم هم 6 بر 2 به ســود سپاهانی ها ســت. سپاهان با این 
عملکرد در بازی برگشت یک گل بیشــتر از بازی رفت به قعرنشین 
جدول زد و آنها را 3بر صفر شکست داد. فراموش نکنیم که استقالل 
2هفته قبل برای بردن همین پدیــده در تهران چه زجری را تحمل 

کرد.

ســپاهان و گل گهر این هفته به سومین 
برد متوالی خود رســیدند تا آماده ترین 
تیم های حال حاضر لیگ برتر و صاحب 
بهترین نتایج در هفته های اخیر باشند. 
اســتقالل هم بعد از 2برد متوالی در 2هفته گذشته می توانست این 
هفته به سومین پیروزی اش برســد اما تیم قهرمان مجیدی انگیزه 
چندانی برای خلق این نتیجه نداشت. گل گهر بعد از 4تساوی متوالی 
به این 3برد رسیده اســت. این تیم در نیم فصل دوم فقط یک باخت 
)مقابل استقالل( داشته است. ســپاهان هم فقط در نخستین بازی 
از نیم فصل دوم )مقابل مس رفسنجان( شکســت خورد و بعد از آن 
12مسابقه متوالی را بدون باخت سپری کرد. این تیم در جدول دور 
برگشــت رتبه دوم جدول را دارد و فاصله اش با صدرنشین نیم فصل 

دوم یعنی استقالل فقط   3 امتیاز است.

بعد از افشــای دســتمزد هر بازی 100میلیون تومانی کریم 
باقری برای حضور در تیم ملی که با پاداش ها بیشتر هم 

می شد، فشار سنگینی روی این مربی آمد و خیلی ها 
حدس زدند کار او در تیم ملی تمام است. با این حال 
حمید استیلی، سرپرســت تیم ملی با اشاره به الزام 
نهادهای نظارتی رسما اعالم کرد شرط ادامه حضور 
باقری در تیم ملی این است که قید کار در پرسپولیس 

را بزند. در حقیقت او فقط باید در یک تیم فعالیت کند؛ 
یا پرسپولیس یا تیم ملی. قرار شده باقری بررسی هایش را 

انجام بدهد و فدراسیون را در جریان انتخاب نهایی اش قرار بدهد. 
دست کم تا لحظه تنظیم این مطلب تصمیم نهایی آقا کریم اعالم 

نشده، اما این برای او واقعا انتخاب سختی است.
حضور در تیم ملی قطعا جذاب اســت، مخصوصا که قرار باشد در 

جام جهانی و بعد هم احتماال جام ملت های آسیا روی 
نیمکت بنشینی. این فرصت برای هر کسی پیش 
نمی آید و شرایط بسیار خاصی است، اما به هر 
حال کار در تیم ملی »پاره وقت« است و شاید 
ماه ها برنامه ای وجود نداشته باشد. از سوی 
دیگر پرســپولیس هم تیمی است که در تار 
و پود وجود باقری تنیده شده، هواداران به او 
وابستگی پیدا کرده اند و نقش کریم را در خیلی 
از موفقیت های این سالیان پررنگ می دانند. دل 
کندن از این تیم هم کار آساني نیست، هرچند اینجا هم 
ممکن است پایان فصل یحیی گل محمدی برود، سرمربی جدید 
بیاید و اصال باقری را نخواهد. خالصه که این روزها وضع پیچیده ای 

دارد آقا کریم!

نكته بازی

متریكاآماربازی

انتخاب سخت کریم
چرا دوراهی تیم ملی و پرسپولیس برای باقری پیچیده است؟

عبور از تونل تاريخ
 استقالل از تونل آلومینیومي عبور کرد اما از سد آلومینیوم عبور نکرد. سپاهان اما خوب برد 

و پرسپولیس هم از سفر سنگ، سالم برگشت

در روزی که همه نگاه ها معطوف به حواشی بازی ناتمام 
تراکتور و پرسپولیس در تبریز و نیز داستان های مسابقه 
اســتقالل و آلومینیوم بود، جواد نکونام در نشســت 
خبری بعد از بازی پیکان و فوالد یک جمله عجیب به 
زبان آورد. از سرمربی فوالد پرسیده شد آیا صحت دارد 
که او قرار است دستیار دراگان اسکوچیچ در تیم ملی 
باشد؟ نکونام هم جواب داد: »برعکس نپرسیدید؟ اگر 

برعکس این باشد من درخدمتم.« 
این نخستین بار نیست که ســرمربی فوالد اظهارات 
بحث برانگیز علیه کادرفنی تیم ملی به زبان می آورد. 
کمتر از یک ماه پیش هم نکونام عدم دعوت از بازیکنان 
فوالد به تیم ملی را دستمایه نقدی شدید علیه مربی 

کروات قرار داده بود. او حتی چیزهایی گفت که تلویحا 
حاوی اتهام زنی بود: »نباید اینطور باشد که آخر فصل 
بازیکنانی که در قراردادشان آپشن دارند دعوت بشوند 
و فقط در یک اردوی تیم ملی باشند. نیاز است صحبت 
کنم تا در فوتبال ما یکســری چیزهــا را بدانند. ما و 
مردم آگاهیم، فوتبالیست ها و مربیان می دانند. فوالد 
خوزستان سال گذشــته قهرمان جام حذفی شده و 
بهترین عملکرد را داشته، آخر فصل 5 نفر را الکی به تیم 
ملی بردند که بعد هم بگویند خداحافظ. امسال دوباره 
شرایط مان چطور است؟ در آسیا خوب نتیجه گرفتیم، 

سوپر کاپ گرفتیم و االن هم چهارم جدول هستیم.«
این اواخر از جواد نکونام به عنوان گزینه سرمربیگری 

تیم ملی ایران در جام جهانی 2022یاد می شــد؛ 
شــایعه ای که بازتــاب منفی مفصلی داشــت 
و خیلی ها نکونــام را بســیار کم تجربه تر از آن 
دانستند که چنین مسئولیتی را برعهده بگیرد. 
با این حــال گویا خــود جواد در مــورد میزان 
توانایی هایش نــگاه دیگــری دارد و از حداکثر 
اعتمادبه نفس بهــره می برد. حتــی اگر اصل 
حرف نکونام درست باشد و اسکوچیچ در سطح 
دستیاری او به سر ببرد، باز به زبان آوردن چنین 
طعنه درشتی در فاصله 6 ماه تا جام جهانی هیچ 
فایده ای ندارد و تنها اعتبار سرمربی تیم ملی را نزد 

بازیکنان و افکار عمومی کاهش می دهد.

0.52

2.32
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نکو علیه اسکو
پیله کردن های جواد به سرمربی تیم ملی ادامه دارد

 حریف ایران
 چه شکلی است؟

آشنایی با اکوادور، دومین حریف 
تدارکاتی تیم ملی در خرداد ماه

درحالی که خبر رســیده دیــدار تدارکاتی تیم ملی 
ایران با اکوادور قطعی و نهایی شده، اثری از نام ایران 
در فهرست دیدارهای تدارکاتی تیم آمریکای جنوبی 
در خرداد ماه نیست. اکوادور در تاریخ های 13، 16و 
22خرداد به ترتیب با نیجریه، مکزیک و مالی بازی 
دارد و نخستین دیدار بعدی آنها اول مهر با عربستان 
و یک ماه پس از آن با قطر اســت. اگر دوره کی روش 
بود می شد برداشت کرد که در بازی با ایران تیم اصلی 
اکوادور حضور ندارد اما شــاید زمزمه های سیاسی 
درباره احتمال لغو سفر تیم ملی به کانادا باعث شده 
این دیدار در تقویم اکوادور گنجانده نشود. البته برخی 
منابع هم به جای مالــی از تیم ایران به عنوان حریف 

اکوادور در 11ژوئن یاد کرده اند.
   اکوادور که پدیده این دوره رقابت های انتخابی جام 
جهانی2022از حــوزه کونمبل بود، چون صعودش 
زودتر قطعی شده بود، در بازی های آخر خیلی به آب 
و آتش نــزد. 2 تســاوی یک-یک مقابــل برزیل و 
آرژانتین و شکســت 3بر یک به پاراگوئه و تساوی 
یک-یک با پرو آخرین دستاوردهای این تیم در این 

مسابقات بود.
   اکوادور در حضور 10 تیم حاضر در این رقابت ها 
پایین تر از برزیل )45(، آرژانتین )39( و اروگوئه )28( 
با 26امتیاز باالتر از پرو که با 24امتیاز به پلی آف رفت، 
سهمیه جام جهانی گرفت. خط حمله این تیم به اندازه 
آرژانتین )27( به حریفــان گل زد و به اندازه کلمبیا 

)19( گل خورد.
   این چهارمین حضور اکوادور در ادوار جام جهانی 
است که همگی آنها در قرن جدید رخ داده. آنها در 
ســال2006در آلمان به مرحله حذفی صعود کرده 
بودند. اکوادور کال جــزو بهترین تیم های آمریکای 
جنوبی نیست. بهترین افتخارشان رتبه چهارمی در 

کوپا آمریکا در 2 دوره 1939و 1959بوده.
   از بازیکنان سرشــناس این کشور هم اکنون اگر 
بخواهیم نــام ببریم، به نام هایی مثل اســتوپینیان 
می رسیم که مدافع فیکس ویارئال در این فصل بود و 
با این تیم تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا پیش رفت. 
پیرو هینکاپیه که با ســردار آزمون در بایرلورکوزن 
همبازی است، کاسیدو و ســامینتو )برایتون(، پالتا 
)وایادولید( و چند بازیکن دیگر در تیم های کوچک تر. 
انر والنسیا معروف ترین بازیکن حال حاضر ترکیب شان 
است که در وستهم و اورتون هم بازی کرده و هم اکنون 
عضو تیم فنرباغچه اســت. او همنام آنتونیو والنسیا، 
مدافع راست سابق منچستریونایتد و هموطنش است.

   یک پدیده نوظهور هم دارند که در تیم 19سال 
بارســلونا بازی می کند و اســتعداد جدید الماسیا 
محسوب می شود. او 5بار به تیم ملی دعوت شده و 
الگویش پویــول و ویرجیل فان دایک اســت. گفته 
می شود پاری ســن ژرمن می خواهد با ربودن دیگو 
آلمیدا از الماسیا قضیه ژاوی سیمونز و کایس رویس 
را تکرار کند. آلمیدای 17 ساله در پست دفاع میانی 
بازی می کند و تا ژوئن 2023با بارسلونا قرارداد دارد. 
او در همه تیم های ملی رده پایه اسپانیا بازی کرده 

است.
   تیم ملی ایران و تیم ملی اکوادور تاکنون 4 بار در 
مقابل یکدیگر قرار گرفته انــد. حاصل این بازی ها، 
یک برد برای تیم ملی ایــران، یک برد برای تیم ملی 
اکوادور و 2 مساوی است. در این بازی ها 8 گل ردوبدل 
شده؛ 4گل ســهم هر تیم. 2 تیم هرگز در یک دیدار 
رسمی برابر هم قرار نگرفته اند و هر 4 بازی این دو تیم 
بازی های دوستانه بوده است. همچنین این دو تیم 
هرگز در خاک یکی از این دو کشور در برابر هم قرار 

نگرفته اند.
   اکوادور در ســال 1387در عمان در تورنمنت 
چهارجانبه این کشــور، یک بر صفر ما را برد. این 
آخرین رویارویی 2 تیــم بود. دیــدار قبلی را در 
22دی ماه 1378در لس آنجلس با 2 گل دایی و علی 
موسوی 2 بر یک بر این تیم پیروز شدیم. 2 دیدار 
نخست ما با این تیم در سال های 1351و 1378با 
نتیجه یک-یک به پایان رسیده بود. علی موسوی و 

قلیچ خانی زننده 2 گل ما در این دو تساوی بودند.

وز سوژه ر

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ویكم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

37102764-281810استقالل1
28167542172555سپاهان2

27159338201854پرسپولیس3
28111253226645 گل گهرسیرجان4
2812972722545فوالد5
28128838261244مس رفسنجان6
336-28106121922ذوب آهن7

335-2871471821آلومینیوم اراک8

134-2871382425پیكان9
234-28810101820هوادار10

732-2861482431نساجی11

732-2888122128صنعت نفت12
725-27510122128تراکتور13

2120-28311141233نفت مسجد سلیمان14
1717-2821115926فجر سپاسی15

2516-28210161641شهر خودرو 16

هفته بيست وهشــتم رقابت هاي ليگ برتر فوتبال در حالي 
برگزار شد كه در بازي هاي 2 تيم پرســپوليس و استقالل 
هيچ گلي از خط دروازه ها عبور نكرد. با اين حال پرسپوليس 
ممكن است با حكم كميته انضباطي 3امتياز بگيرد و از دست 
سپاهان تا حدودي رها شود. در انتهاي جدول هم هر 3تيم 
شكست خوردند و انگار قرار اســت با همين فرمان تا پايان 

مسابقات پيش بروند.

   نوزدهمين كلين شيت استقالل
استقالل در اولین مسابقه اش بعد از مســجل شدن قهرماني، با 
تونل افتخار بازیکنان آلومینیوم مواجه شد و این اتفاق زیبا براي 
دومین بار در فوتبال ایران رخ داد. 2سال قبل در روزهاي پایاني 
لیگ نوزدهم و در حالي که قهرماني پرســپولیس 4هفته زودتر 
قطعي شده بود، تیم ذوب آهن قصد داشــت این تونل افتخار را 
براي اولین بار در فوتبال ایران در بازي با پرســپولیس اجرا کند 
اما تنش هاي موجود بین پرســپولیس و اصفهاني ها باعث شــد 
اهالي اصفهان این اجازه را به تیم شهرشــان ندهند. 2 هفته بعد 
اما، بازیکنان ســایپا بدون اینکه الزم باشد از کسي اجازه بگیرند 
این مراسم را در آخرین هفته لیگ براي سرخپوشان اجرا کردند 
و به این ترتیب اولین تونل افتخار در تاریخ لیگ برتر ایران شکل 
گرفت. امســال هم قهرماني زودهنگام استقالل این فرصت را به 
حریفان آینده اش داد تا توانایي خود را در اجراي این مراسم نشان 

دهند. تا اینجا آلومینیوم این تونل را براي تیم سابق سرمربي اش 
تشــکیل داده و باید دید در 2هفته باقیمانده ایــن اتفاق تکرار 

خواهد شد یا نه.

  تراكتورسازي سنگريز
اما درست در همان روزي که اراکي ها براي استقالل تونل افتخار 
تشکیل دادند، تبریزیي ها هم براي پرسپولیس تونل مرگ ساخته 
بودند. هواداران تراکتور پنجشنبه شب در تبریز همه را از بازگشت 
تماشاگر به ورزشگاه ها پشیمان کردند و اتفاقي را رقم زدند که دل 
همه براي کرونا و ورزشگاه هاي خالي تنگ شد. اتفاقات ابتداي نیمه 
دوم و حرکات اشتباه امید عالیشاه باعث مي شود دلیل عصبانیت 
تراکتوري ها در دقایق بعدي را کمي متوجه شویم. اما دلیل پرخاش 
و سنگ پراني آنها از همان ابتداي بازي و همین طور اتفاقات عجیبي 
که روي سکوها براي سرمربي سابق تراکتور -یحیي گل محمدي- 
رخ داد اصال قابل فهم نیست؛ مثل خیلي از اتفاقات عجیبي که از 
زمان لیگ برتري شدن تراکتور در این باشگاه و بازي هاي این تیم 
رخ داده است. نتیجه بازي تراکتور-پرسپولیس که فقط براي رقابت 
نایب قهرماني پرسپولیس و سپاهان مهم است احتماال در طول این 

هفته توسط کمیته انضباطي اعالم خواهد شد.

  دهمين برد قاطع سپاهان
در روز گل نزدن اســتقالل و پرســپولیس، این ســپاهان بود 

که بیشــتر از هر تیم دیگــري گل زد و به یک بــرد قاطع دیگر 
در این فصل رســید. تیــم نویدکیا 3گل به قعرنشــین جدول 
زد و ایــن دهمین برد ســپاهان بــا اختالف 2گل یا بیشــتر 
بــود. اتفاقي کــه براي پرســپولیس 7بــار و براي اســتقالل 
فقط 4بــار رخ داده اســت. در رقابت براي کســب رتبه چهارم 
نیز این هفته هر 3تیم فــوالد، گل گهر و مس پیروز شــدند تا 
 کورس آنهــا همچنــان تا هفتــه آخر ادامه داشــته باشــد.

   بقاي نفت مقابل نفت؟
اما در انتهاي جدول هر 3تیم نفت مسجدسلیمان، فجرسپاسي 
و پدیــده باز هم شکســت خوردند و اختالف امتیازات شــان 
دســت نخورده باقي ماند. فجر میزبان ذوب آهن بود و با توجه 
به سختي 2بازي باقیمانده، این آخرین امید شیرازي ها براي 
کسب پیروزي به نظر مي رسید. با این حال آنها باز هم امتیازي 
نگرفتند و براي بیست وسومین هفته متوالي در کسب پیروزي 
ناکام ماندند. نفت مسجدسلیمان هم در زمین گل گهر با 2پاس 
گل از بهترین بازیکن لیگ -سعید صادقي- شکست خورد اما 
با توجه به اینکه 3امتیاز بیشتر از فجر و 4امتیاز بیشتر از پدیده 
دارد، احتمال بقایش در لیگ خیلي باالتر از 2تیم دیگر است. 
نفت مسجدســلیمان هفته آینده میزبان نفت آبادان است و 
اصال بعید نیســت که در همان بازي ماندنش را در لیگ برتر 

قطعي کند.
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علیپور در تیم جانواریو
مهاجم سابق پرسپولیس این شانس را دارد تا 

در لیگ کنفرانس اروپا به میدان برود
درحالی که هواداران پرسپولیس منتظر بازگشت علی علیپور به 
تیم شــان برای فصل آینده بودند، مهاجم سابق سرخ ها تصمیم 
گرفت در لیگ برتر پرتغال بماند اما تیمــش را عوض کند. او با 
قراردادی 2 ســاله به ژیل ویسنته پیوســت. علیپور در 2 فصل و 
65بازی در ترکیــب ماریتیمو، 10گل و 2 پــاس گل به نام خود 
ثبت کرده بود. باشــگاه جدید هم با این جملــه در توییتر خود 
از مهاجم ایرانی اســتقبال کرد: »علی علیپور؛ به خانه جدیدت 

خوش آمدی«.
به این ترتیب مهاجم 26ســاله ایرانی 2 ســال دیگر می تواند در 
جشن 100 سالگی باشگاه ویسنته شرکت کند؛ مهاجمی که گفته 
می شود منتظر تماس پرسپولیسی ها برای سفر به ایران بوده اما 
با عملی نشدن این داستان تصمیم گرفته در پرتغال به فوتبالش 
ادامه دهد. او نخستین خرید ژیل ویسنته برای فصل آینده است. 
علیپور در این فصل توانســت عملکرد ضعیف در فصل پیش را 
جبران کند و در 36بازی 8گل و 2 پاس گل داشته باشد. قرارداد 
او 2 ساله با بند تمدید یکساله خواهد بود. ژیل ویسنته فصل را در 
رده پنجم جدول لیگ برتر پرتغال به پایان رســاند که این برابر 
با بهترین عملکرد این تیم در فصــل 2000-1999 بود. با این 
انتقال علیپور که با ماریتیمو به رتبه بهتر از دهمی دست نیافت، 
این شانس را خواهد داشــت تا فصل آینده در لیگ کنفرانس به 

میدان برود.
ژیل ویسنته همان باشگاهی اســت که فابیو جانواریو 2 فصل در 
آن بازی کرده بــود. بازیکن محبوب و دوست داشــتنی برزیلی 
2 سال پیش از پیوســتن به فوالد عضو این باشگاه بود. جانواریو 
در ایران برای سپاهان و استقالل هم بازی کرد و با وجود طلبی 
که از استقالل داشت هرگز از این تیم شکایت نکرد و گفت آدم از 

خانواده اش شکایت نمی کند.

فینال 
سوت وکور

امروز فینال جام حذفــی آلمان هم برگزار 
می شود و عجیب نیست کسی از آن خبری 
نداشته باشد چون بایرن مونیخ و دورتموند 
در مراحل ابتدایــی از دور ایــن رقابت ها 
کنار زده شــده بودند. بایــرن در دور دوم 
به مونشن گالدباخ خورد و با نتیجه عجیب 
5 بر صفر به این تیــم باخت. دورتموند هم 
در مرحله یک هشتم از سن پائولی 2 بر یک 
باخت و حذف شد. در مرحله نیمه نهایی این 
رقابت ها از بین بزرگان فعلی فوتبال آلمان 
فقط الیپزیش حاضر بود و تیم دسته دومی 
هامبــورگ و 2 تیــم پدیــده ایــن فصل 
بوندس لیگا یعنی فرایبورگ و اونیون برلین 
که ســهمیه لیگ اروپا را برای فصل آینده 
به دست آورده اند. الیپزیش که با فرایبورگ 
به فینال رســیده، در بوندس لیگای امسال 
چهارم شد، اونیون پنجم و فرایبورگ ششم. 
هامبورگ هم تنها تیم دسته دومی بود که 
تا نیمه نهایی رسید و مقابل فرایبورگ تن 
به شکست داد. طعنه آمیز اینکه ناگلزمان 
نتوانســت بایرن را به مراحــل باالیی جام 
حذفی ببرد اما تیم سابقش یعنی الیپزیش 
کــه در ابتدای فصــل زوج خــط دفاعی 
)اوپامکانــو و ابراهیما کوناتــه(، کاپیتان 
)زابیتســر(، ســرمربی )ناگلزمان( و فصل 
پیش بهترین گلزن )تیمو ورنر( را از دست 
داده بود، هم اکنون در فینال است. 2بازی 
آخر بین الیپزیــش و فرایبورگ یک-یک 
تمام شده و 2بازی قبل تر 3بر صفر به سود 

الیپزیش به پایان رسیده است.

بقای باثبات ترین تیم
هواداران اورتون پس از کام بک این تیم از شکســت 2بر صفر و 
درحالی که در دقیقه85با گل کالورت لویــن 3بر 2پیش افتاده 
بودند، به زمین ریختند تا جشــن بقا در لیگ برتر برپا کنند اما 
خیلی زود مجبور شدند برای ادامه بازی و 3بر صفر بازنده نشدن 
به خاطر قوانین انضباطی چمن ورزشگاه مرسی ساید را ترک کنند 
و منتظر سوت پایان بازی بمانند. پس از قطعی شدن ابقا در لیگ 
برتر همگی به زمین ریختند و طوری شادی کردند انگار قهرمان 
لیگ شــده اند. اورتون دارای طوالنی ترین روند حضور در لیگ 
سطح اول فوتبال انگلیس است و 68سال است که سقوط نکرده.

اورتون با این پیروزی 39 امتیازی شــد و در رده شــانزدهم قرار 
گرفت. پاالس نیز با این شکســت ۴5 امتیازی و در رده سیزدهم 
جای گرفت. در دیدار همزمان اســتیون جرارد با اســتون ویال 
توانست به بقای دوستش روی نیمکت اورتون – فرانک لمپارد- 
کمک کند. او برنلی را یک-یک متوقف کرد و اگر همین نتیجه را 
در بازی فردا مقابل منچسترسیتی تکرار کند، به باشگاه محبوبش 
– لیورپول- هم کمک می کند قهرمان لیگ شود. او این لطف را 
در حق دشــمن دیرینه لیورپول یعنی اورتون کرده و حاال نوبت 
لطف به باشگاه محبوبش است. جنگ بقا بین 3 هافبک تراز اول 
نسل قبلی فوتبال در لیگ برتر بود؛ پاتریک ویرا به عنوان سرمربی 
کریســتال پاالس، لمپارد و جرارد. لمپارد که تیم بحران زده رافا 
بنیتس را تحویل گرفته بود، در اورتون نیمی از بازی ها را باخت؛ 
20بازی، 8برد، 10شکست و 2 تساوی. او جمعه شب پیروزی بر 

کریستال پاالس را یکی از بهترین شب های عمرش خواند.

بارسای بدهکار 
ثروتمندترین باشگاه

باشگاه بارسلونا با وجود بدهی های زیاد و از دست دادن مسی از 
نظر مجله اقتصادی فوربز باارزش ترین باشگاه فوتبال در جهان 
شناخته شد، باالتر از رئال مادرید و باشگاه های ثروتمند نفتی یا 
انگلیسی. در رده بندی گران قیمت ترین باشگاه های فوتبال جهان 
از نظر فوربز، 2 باشــگاه ثروتمند نفتی که پول خارجی از فوتبال 
به باشــگاه خود تزریق می کنند یعنی منچسترسیتی انگلیس و 
پاری سن ژرمن فرانسه نیز جایگاهی در جمع 5 تیم گران قیمت 
ندارند. در جمع 10 تیم اول این رده بندی، 6 تیم انگلیسی هستند. 

اسامی 10تیم گران قیمت فوتبال باشگاهی جهان:
1  بارسلونا.......................................................... ۴.76میلیارد یورو
2  رئال مادرید.................................................. ۴.75میلیارد یورو
3  بایرن مونیخ.................................................. ۴.21میلیارد یورو
.............................................. ۴.2میلیارد یورو 4  منچستریونایتد
........................................................... ۴.1میلیارد یورو 5  لیورپول
6  منچسترسیتی.................................................... ۴میلیارد یورو
7  چلسی.............................................................. 3.2میلیارد یورو
............................................................ 2.8میلیارد یورو 8  آرسنال
9  پاری سن ژرمن................................................ 2.5میلیارد یورو
............................................................ 2.3میلیارد یورو. 10  تاتنهام
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طارمی؛ آقای مؤثر
وقتی دروازه بان حریف از پنالتی های روی 

مهاجم ایرانی دفاع می کند
مهدی طارمی هفته پیش در برابر اتهام تمارض و شبیه سازی برای 
گرفتن پنالتی از خودش دفاع کرده و گفته بود تقصیر او نیست که 
مدافعان خطا می کنند و داوران پنالتی می گیرند و کمک داور ویدئویی 
هم آن را تأیید می کند. حاال یکی از دروازه بان های شاغل در لیگ برتر 
پرتغال در برابر این اتهامات از مهدی دفاع کرده. برونو وارال، دروازه بان 
ویتوریا گیمارش کســی بود که طارمی در بازی بــا تیم او در هفته 
بیســت و نهم، 2 پنالتی گرفت که یکی از آنها گل شد. این دروازه بان 
می گوید: »من دیدارها را همیشــه پس از رســیدن به خانه تحلیل 
می کنم. صحنه های بازی با پورتو را همــان روز با مربی دروازه بانان 
بررسی کردم؛ به امید اینکه توپ را طارمی کنترل نکرده باشد. او اما 
قبل از رسیدن من به توپ، آن را کنترل کرد. من فرصت بازگشت به 
دروازه را داشتم، اما این کار را نکردم و بین جلو آمدن و بازگشتن مردد 
ماندم. در این شرایط تصمیم گرفتم جلو بیایم که پشیمان شدم و خطا 
کردم. درباره پنالتی نیمه دوم هم باید بگویم که اگر مهاجم ما اینگونه 
سرنگون می شد، به نظرم برای ما هم باید پنالتی اعالم می کردند. من 
این خطا را قبول دارم و به نظرم طارمی کارش را بسیار خوب انجام داد. 
نباید ریاکارانه صحبت کنیم. بازی های زیادی را از طارمی دیده بودم، 

اما در طول مسابقه تصمیمات دیگری گرفته می شود.«
از ســویی، یک ســایت پرتغالی به نام گل پوینت بــا ارائه آماری 
از مهاجم ایرانــی پورتو تمجیــد و او را باالتر از ســایر بازیکنان 
لیگ توصیف کرده اســت. او که بــا پورتو و با کســب 91 امتیاز، 
ســی امین قهرمانی این تیم را در لیگ جشن گرفت، در این فصل 
12بار پاس گل داد که پایین تر از رافا ســیلوا )15 پاس  گل(، فابیو 
ویرا )1۴ پــاس گل( و پدرینیــو )1۴ پاس گل( و باالتــر از اوتاویو 
)11 پاس  گل( بود. مهدی از این بخش 10.2امتیاز دریافت کرد. در 
بخش گلزنی که شایستگی مهاجمان با چندین پارامتر سنجیده 
می شــود که یکی از مهم ترین آنها، نحوه استفاده از موقعیت گل 
اســت، طارمی امتیاز باالیی داشــت. داروین نونیس از بنفیکا با 
26 گل زده برترین گلــزن لیگ برتر پرتغال در ایــن فصل بود اما 
مهدی طارمی در این بخــش دارای بیشــترین ارزش بود و با به 
ثمر رســاندن 20 گل باعث قهرمانی پورتو شــد و به همین خاطر 
با 21.8 امتیاز در رده اول این رده بندی قــرار می گیرد تا داروین 
نونیس با 19 امتیاز رتبه دوم را به خود اختصاص دهد. طارمی این 
فصل در ۴7 بازی از رقابت های مختلف با به ثمر رساندن 2۴ گل و 

ثبت 17 پاس گل در میان بهترین مهاجمان اروپا قرار گرفت.
با انتخاب FIFA22، مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو به ترکیب 
منتخب این فصــل از رقابت های لیگ برتر پرتغــال هم راه یافت. 
مهدی طارمی با 33تأثیرگذاری روی گل ها باالتر از نونیس )30( و 
رافا سیلوا و ریکاردو هورتا )2۴( بر صدر جدول مؤثرترین بازیکنان 
لیگ تکیه زد. طارمی با پورتو ساعت 20:30فرداشب برای یک جام 

دیگر می جنگد و در فینال جام حذفی مقابل توندال قرار می گیرد.

دوربرگردان تاریخی
امباپه انگار از رفتن به مادرید پشیمان یا
 برای ماندن در پاریس وسوسه شده

پرشورها در آلمان هستند
اینتراخت با هواداران عجیبش اروپا را فتح کرد

پرشــورترین هواداران این فصل فوتبال جهان به حق شان 
رسیدند. پرشــوری هواداران اینتراخت در سنگ زدن 
به بازیکنان حریف و فحاشــی خالصه نمی شد. آنها با 
حضورشان در شهر بارســلون، ورزشگاه نوکمپ را به 
تســخیر خود درآوردند و ســپس در لندن ورزشگاه 
این شهر را بیخ گوش هواداران وستهم اشغال کردند 

و در فینال هم بــا تیمی رقابــت کردند کــه با وجود 
دراختیار داشتن تنها 6هزار سهمیه بلیت در شهر سویل برای 

بازی فینال لیگ اروپا، 100 هزار تماشاگر به این شهر اسپانیایی 
گسیل داشته بود. همزمان با بازی فینال بین اینتراخت و رنجرز گالسکو، 
دویچ پارک بانک اشتادیون که ورزشــگاه اختصاصی فرانکفورت است، 
به معنای واقعی کلمه جای سوزن انداختن نداشت و مردم وجب به وجب 
چمن و پیست را هم به اشغال خود در آورده بودند. با تساوی یک-یک در 
وقت قانونی و پیروزی در ضربــات پنالتی، اینتراخت فرانکفورت پس از 

۴2سال در لیگ اروپا )جام یوفای سابق( به قهرمانی رسید.
  پسران کالزنر بدون شکست در این رقابت ها به قهرمانی رسیدند که 

پس از چلسی و ویارئال، سومین تیم از این لحاظ محسوب می شوند.
  اینتراخت که در تابستان 2019 پس از شکست در مرحله نیمه نهایی 
لیگ اروپا، بهترین گلزن خود یعنی لوکا یوویچ را با رقم 63میلیون یورو به 
رئال مادرید فروخته بود، در سومین فصل در حالی قهرمان همان تورنمنت 

شد که ارزش مجموع بازیکنان ثابت این تیم حدود ۴5میلیون یورو بود.
  باشگاه فرانکفورتی با قهرمانی در 
لیگ اروپا، بیش از 23 میلیون 

یورو درآمد کسب کرد.

  ضدقهرمان فینال کسی نبود جز آرون رمزی معروف 
که به صورت قرضی از یوونتوس به گالســکو منتقل 
شــده بود. او در دقیقه117برای زدن پنالتی وارد 
زمین شد و پنالتی اش را دقایقی بعد از دست داد. 
رمزی معموال هر بار گل می زد، یک فرد مشهور در 

جهان می مرد.
  اینتراخت برای دومین بار در تاریخ خود قهرمان 
لیگ اروپا )جام یوفا( شد. این تیم پیش از این در فصل 
80-1979 قهرمان جام یوفا شده بود. در مجموع این سومین 
جام اروپایــی فرانکفورتی ها با احتســاب قهرمانی شــان در جام 
اینترتوتوی سال 1967 است. تیم آلمانی یک بار بوندس لیگا و 5بار 

جام حذفی آلمان را فتح کرده است.
  اینتراخت فرانکفورت با این قهرمانی فصل آینده به عنوان یکی از 
تیم های ســیداولی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا حضور 
خواهد داشت. با توجه به قهرمانی اینتراخت در لیگ اروپا، عقاب ها 
مجوز حضور مستقیم در فصل آینده لیگ قهرمانان را کسب کردند. 
با این حساب، ژرمن ها 5نماینده در لیگ قهرمانان خواهند داشت؛ 
اینتراخت فرانکفورت، بایــرن مونیخ، دورتمونــد، بایرلورکوزن و 
الیپزیش. اونیون برلین و فرایبورگ در لیگ اروپا و باشگاه کلن در 

لیگ کنفرانس اروپا حضور پیدا خواهند کرد.
  رنجرز برای دومین بار در فینال تورنمنت درجه دوم یوفا مغلوب شد. 
این تیم فصل 08-2007 به فینال جام یوفا رســیده بود که آنجا هم 
مغلوب شده بود. در مجموع نماینده اسکاتلند در 6 فینال رقابت های 
اروپایی حضور داشــته )3 بار در جام در جام اروپا، یک بار در جام یوفا، 
یک بار در لیگ اروپا و یک بار هم در سوپرجام اروپا( 
 که بــه غیــر از فینال جــام در جــام در فصل

72-1971همه آنها را باخته است.

خــت  ا ینتر ا
در 6بازی آخــر خود در خاک 

اسپانیا شکســت نخورده اســت. آنها 
برای رسیدن به دیدار پایانی تیم های بتیس، 
بارسلونا و وستهم را در مرحله حذفی کنار زدند و 

غیر از فینال 6برد و 6تساوی در این فصل 
داشتند. اینتراخت در بوندس لیگا به 

رتبه نازل یازدهمی دست 
یافتــه اســت.

داستان امباپه و رئال یک سریال چندفصلی و طوالنی 
است که از سال2017آغاز شده. دیروز خبرنگاران 
نزدیک به باشگاه پاری سن ژرمن ادعا کردند که این 
بازیکن با باشگاه فرانسوی بر سر یک قرارداد 2 ساله 
دیگر به توافق رسیده است. این در حالی است که او 
با رئال مادرید هم از مدت ها پیش به توافق رسیده 
بود. مسئله پول است. ستاره فرانسوی درصورت 
ماندن در پاریس یا رفتن به مادرید بیش از 100 میلیون 
یورو پاداش وفاداری یا پاداش قرارداد می گیرد اما 
دســتمزد و درآمدش در 2 باشگاه متفاوت خواهد 
بود. نمایندگان کیلیــان امباپه 200 میلیون یورو از 
رئال مادرید درخواست پاداش کردند  که در نهایت 
به مبلغ 130 میلیون یورو به توافق رسیدند. امباپه 
130میلیون یورو پاداش از رئال مادرید دارد و پاداش 
تمدید قراردادش با پاری ســن ژرمن 180میلیون 
یورو اســت. رئال ســالی 25میلیون یورو بیشتر 
نمی تواند بدهد، کمتر از نصف پیشنهاد مالکان قطری 
پی اس جی. پاری سن ژرمن در آخرین تالش ها برای 
نگه داشتن کیلیان امباپه، قراردادی رکوردشکن 

را پیشنهاد کرده که دستمزد ساالنه امباپه پس از 
کسر مالیات را به 5۶.۴ میلیون یورو می رساند؛ یعنی 
ثانیه ای در حدود 2 یورو. همچنین حق تصویر بازیکن 
که یکی از درآمدهای اوست در مادرید 70در برابر 
30درصد حق باشگاه اسپانیایی است درحالی که اگر 
در پاریس بماند، صددرصد حق تصویرش در اختیار 

خودش خواهد بود.
منابع نزدیک به خانواده امباپه گفته اند که او امروز یا 
نهایتا فردا تصمیمش را قطعی می کند اما فلورنتینو 
پرس و باشگاه رئال مادرید انگار از او ناامید شده اند. 
پرس فصل پیش هم حاضر بود 200میلیون یورو برای 
خریدش بپردازد. مدیر باتجربه رئال سال2017هم به 
خرید این بازیکن نزدیک بود اما امباپه در 17سالگی 
ترجیح داد از موناکو به پاری ســن ژرمن برود و از 
وطنش خارج نشــود. این می توانــد دومین باری 
باشد که پرس در خرید بازیکن محبوبش شکست 
می خورد. او دو بار هم در خرید نیمار شکست خورد 
و سپس برای همیشه نام این ســتاره را از لیست 
بازیکنان مورد عالقه اش خــط زد و حتی یک بار به 

پیشنهاد پاری سن ژرمن برای خریدش گوش نداد. 
در مورد جذب آرسن ونگر هم همین اتفاق افتاد و 
پرس وقتی دو بار از ســرمربی فرانسوی نه شنید، 
دیگر به او فکر نکرد. پرس بر سر فروش کریستیانو 
رونالدو و آزاد کردن سرخیو راموس هم نشان داد که 
خودش یا نام باشگاه بزرگ تر از هر ستاره ای است. 
به هر حال اگر این انتقال صورت نگیرد، امباپه برای 
همیشه در مادرید فراموش می شود. پرس فعال زورش 
به رئیس جمهور فرانسه و امیر قطر نرسیده است. 
ادو اگیره، خبرنگار رئالی مدعی شده که پیشنهاد 
جدیدی که پاریس به امباپه ارائه کرده، به او اجازه 
می دهد بازیکنان و مربی مورد عالقه خود را انتخاب 
کند. وقتی رئیس 2 کشور مهم در تصمیم او دخالت 
می کنند، بدیهی است بازیکن به اختیاراتی فراتر 
از یک فوتبالیست دســت یابد. اکیپ گزارش داده 
که امباپه یکشنبه ســاعت 13:30)به وقت ایران( 
تصمیمش را اعالم می کند. او در این ســاعت با تله 

فوتبال مصاحبه دارد.
برخی منابع ادعا کرده اند که باشــگاه اسپانیایی از 

رفتار امباپه و مادرش گیج و ســرخورده شده اند و 
روز جمعه با نمایندگان لواندوفسکی، دمبله و سادیو 
مانه تماس گرفته اند. درصــورت ماندن امباپه در 
فرانسه، باشگاه فرانسوی شاید مذاکره با نمایندگان 
نونیس، آقای گل پرتغال و بنفیکا را متوقف کند و به 
خریدهایی در پست های دیگر بپردازد. شاید لوییس 
سوارس به دوستانش یعنی نیمار و مسی بپیوندد و 
مثلث MSN بار دیگر و این بار در کنار امباپه شکل 

بگیرد.
با وجود غیبت این بازیکن در تمرینات، او در آخرین 
بازی فصل که امشــب مقابل متس برگزار می شود 
در ترکیب حاضر خواهد بود. شــاید اگر امباپه در 
این بازی از سوی هواداران هو شود، در تصمیم روز 
یکشنبه اش تأثیر بگذارد. رکورد عجیب پاری سن 
ژرمن وقتی کیلیان امباپه در پارک دوپرنس گل زده؛ 
۴5 برد، صفر تساوی و صفر باخت. آخرین خبر اینکه 
دیروز سایت گل حوالی ظهر جمعه خبر زد که امباپه 
پیشنهاد رئال را پذیرفته اما آن را پس از فینال لیگ 

قهرمانان اعالم می کند.
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منهای فوتبال

تيم متفاوت ارمغانی 
سعيد ارمغاني، سرمربي جديد تيم ملي بســكتبال، 31 بازيكن را به اردو 
فراخواند. ليست او در مقايسه با ليست مصطفي هاشمي ، سرمربي قبلي تيم 
تغييراتي دارد. مهدي كامراني و اصغر كاردوست كه در تيم هاشمي فرصت 
پوشيدن پيراهن تيم ملي را به دســت آورده بودند، دوباره كنار گذاشته 
شدند. البته اگر هاشمي هم سرمربي مي ماند بعيد بود كه دوباره كامراني را 
به تيمش دعوت كند. ارمغاني ميثم ميرزايي، روزبه ارغوان، كيوان رياعي 
و چند بازيكن ديگر را هم كنار گذاشته است. در تيم او نام آرون گرامي پور 
هم ديده مي شود. آرون در بازي هاي المپيك توكيو كه مهران شاهين طبع 
سرمربي تيم ملي بود، عضو تيم بود. پيش از اين شاهين طبع با اين انتقاد 
روبه رو بود كه چرا به بازيكنان دو تابعيتي بيش از حد توجه مي كند. تيم 
ارمغاني در پنجره سوم انتخابي جام جهاني 2023  روز دهم تير با قزاقستان 

بازي دارد و روز 13 تير با سوريه. 

حق بازیکنان هندبال 400میلیون نیست
مجيد رحيم زاده كه تيمش سپاهان را قهرمان ليگ هندبال كرد از نگاه غيرحرفه ای به اين ورزش و دستمزدهای پايين بازيكنان گاليه دارد 

لیلی خرسند| سپاهان بعد از یک دهه افت وخیز دوباره به صدر هندبال 
برگشت و توانست به قهرمانی برسد. مجید رحیم زاده، سرمربی این تیم 
به این قهرمانی قانع نیست. او می  گوید سطح هندبال ایران در حد جهانی 
است و باید سقف آرزوها را باالتر برد. با این حال او به دید غیرحرفه ای که 
در این رشته هست، معترض است . به نگاه مدیرانی که دستمزد 400میلیون 

تومانی را هم برای یک بازیکن درجه یک زیاد می دانند.

  قهرمانی در این فصل از لیگ سخت نبود؟
اين فصل به خاطر اردوهای تيم ملی طوالنی و فرسايشــی شــد. تيم ها 10ماه 
درگير مسابقات بودند و هم هزينه ها باال رفت و هم آسيب ديدگی بازيكنان زياد 
بود. وقتی بازيكنی مصدوم می شد فرصت نبود كه به بازی برگردد. در تيم ما با 
همكاری كادر پزشكی و كادر فنی، در كمترين زمان بازيكنان را می رسانديم با اين 
حال در مراحل آخر ليگ 3بازيكن كليدی را نداشتيم. در بازی های فينال 2نفر از 
آنها توانستند به بازی ها برسند اما يك بازيكن ما با توان 40درصدی كنار تيم بود.

  فدراسیون نمی توانست برنامه ریزی بهتری انجام بدهد؟
اولويت، تيم ملی است و تقويم ليگ براســاس تقويم تيم ملی بسته می شود. 
باشگاه ها هم با تيم ملی همكاری الزم را داشتند ولی مصدوميت ها گريبان همه 
را گرفت. هر تيمی كه تداركات بهتری داشت، توانست كاستی ها را جبران كند. 
بعد از هر بازی كه تيم ملی داشت، چند بازيكن مصدوم به تيم  برمی  گشت. آنها 
هم بايد استراحت می كردند و هم اينكه آسيب ديدگی شان برطرف می شد. به 
هر حال هندبال با بقيه رشــته ها متفاوت است و آســيب ديدگی در اين رشته 

خيلی باالست.

  لیگ امسال هم متمرکز برگزار شــد. شاید این مسئله برای 
تیم هایی که تماشاگر ندارند، خیلی مهم نباشد اما تیم های اصفهانی که در 

هندبال تماشاگر خوبی دارند، یک امتیاز را از دست دادند.
همينطور است. در مســابقات فينال اگر تماشــاگران نبودند ما دچار مشكل 
می شديم. تماشاگران بعد از 3سال در مرحله فينال توانستند به سالن مسابقات 
بيايند. آنها با خودشان هم هيجان به سالن می آورند و هم كيفيت بازی  ها را باال 

می برند. اميدواريم سال ديگر ليگ با حضور تماشاگران برگزار شود.

   سپاهان بعد از یک دهه قهرمان لیگ شد. در شروع تیم را برای 
قهرمانی بستید یا اتفاقی این مقام به دست آمد؟

در جلساتی كه قبل از شروع فصل داشــتيم قرار شد تيم برای قهرمانی بسته 

شــود. در دوره ای كه آقای كوزه گری رئيس فدراســيون بود و آقای رحيمی 
مديرعامل باشگاه، تيم هندبال سپاهان منحل شــد و در چند فصل گذشته 
نظر باشگاه اين بود كه فقط در مسابقات حضور داشته باشيم اما اين بار برای 
قهرمانی تدارک ديديــم و در طول فصل هم هر چه خواســتيم در اختيار ما 

گذاشتند.

   ســال دیگر هم لیگ دارید و هم جام باشگاه های آ سیا؛ کار 
سخت تر است.

رسيدن به قهرمانی ســخت اســت اما حفظ قهرمانی ســخت تر است. اگر 
می خواهيم اين قهرمانی را تكــرار كنيم بايد از هر نظر به روز شــويم. با اين 
قهرمانی هم توقع بازيكنان باالتر رفته اســت و هم در شرايط اقتصادی فعلی 
حتما بايد دستمزدها را افزايش بدهيم. اگر اين توقعات برآورده نشود، از كورس 
عقب می مانيم. در ديگر مسائل هم بايد به روز شويم. يك تيم مثل يك كامپيوتر 
می ماند كه اگر به روز نشود، ويروسی می شود. اين پانزدهمين قهرمانی سپاهان 

در ليگ هندبال بود. ديگر سقف آرزوی باشگاه نبايد قهرمانی در ليگ باشد.

   هدف قهرمانی آسیاست؟ 
ما در آســيا هم دومی و ســومی داريم. بايد ديدمان را بزرگ تر كنيم و برای 
باشگاه های جهان برنامه ريزی كنيم. پتانسيل هندبال ايران و اصفهان آنقدر 
باال هست كه رفتن به مسابقات جهانی برايش آرزو نباشد. واقعا هندبال ما در 
حد جهانی است. سال های اول فقط می توانيم به حضور در اين مسابقات فكر 
كنيم و بعد از چنــد دوره هم به نتيجه گرفتن. ما بايد بــزرگ فكر كنيم تا به 
نتايج بزرگ برسيم. هندبال خيلی رشد كرده ولی متأسفانه ديده نمی شود. در 
كدام رشته 6تيم در رده های مختلف ملی جواز حضور در مسابقات جهانی را 
گرفته اند؟ فقط در هندبال اين اتفاق افتاده ولی برای كسی مهم نيست. هندبال 

مظلوم است. اين همه موفقيت به دست می آورد ولی ديده نمی شود.

   فکر می کنید چرا دیده نمی شود؟
بايد ديِد مسئوالن و رســانه ها به اين رشــته تغيير كند. هندبال ورزش اول 
كشورهای حوزه خليج فارس و حتی آســيای شرقی شده ولی در ايران كسی 
به آن اهميت نمی دهد. مسئوالن هستند كه می توانند توجه ها را به اين رشته 

جلب كنند مثل اتفاقی كه در واليبال افتاد.

   برای دیده شدن پول الزم است. هندبال پول دارد؟
يك بازيكن تاپ در هندبال كه صبح تا شب تمرين می كند، 400ميليون 

تومان می گيرد و با توجه به اينكه ريسك آســيب ديدگی  در اين رشته 
بيشــتر از بقيه رشته هاســت، يك بازيكن بايد 100ميليون از اين پول 
را بــرای مكمل ها هزينه كند. بــرای يك فصل 2 جفــت كفش بگيرد، 
20ميليون تومان بايد بدهد. با بقيه اين پول چه كار می تواند بكند، يك 
ماشين می تواند بخرد؟ نه. كف دستمزدها در فوتبال چهارپنج ميليارد 
تومان است. من نمی گويم چرا به فوتباليست ها اين پول را می دهند آنها 
حقشان است اما حق بازيكنان ما هم اين نيســت كه دستمزدهايشان 
اينقدر پايين باشد. اين نتيجه نگاه آماتوری به يك رشته  است. نمی شود 
كه نگاه ما آماتوری باشد اما انتظار داشته باشيم حرفه ای نتيجه بگيريم. 
برزيل، آلمان، فرانسه و... در فوتبال بهترين های جهان هستند به همان 
اندازه هم در بســكتبال، هندبال و واليبال در صدر هستند. ما برای يك 
رشته هزينه می كنيم و بقيه رشــته ها را ناديده می گيريم. من مربی از 
بازيكنی كه صبح تا ظهر ســركار بوده، در تمرين چه انتظاری می توانم 

داشته باشم؟

   باشــگاهی در حد ســپاهان هم برای هندبال هزینه 
نمی  کند؟ 

ما فصل پيش تابوشــكنی كرديم و به جای قراردادهــای 100ميليون 
تومانی، قراردادهای 400ميليونی بستيم ولی باشگاه های ديگر هجمه  
عليه ما راه  انداختند و معترض شدند كه چرا قيمت ها را باال برده ايد. يك 
عده فكر می كنند ورزش فقط توپ و سوت است. اما اينطور نيست. اگر ما 
اين فصل برای بازيكنان هزينه نمی كرديم بعد از يك دهه نمی توانستيم 

نتيجه بگيريم و قهرمان شويم.

   این نگاه در سطح ملی هم هست. بهترین مربی خارجی را 
استخدام می کنیم اما فقط برای 10ماه. نگاه بلندمدت نیست.

قطر 12سال با والرو ريورا اسپانيايی قرارداد بسته و پيشرفت كرده است. 
با اين مربی حتی به المپيك هم رفت. ما همين االن 10سال از قطر عقب 
هســتيم. بحرين هم همين كار را كرده. اگر پول باشد، ما هم می توانيم 

بلندمدت فكر كنيم.

   مشکل از نبود پول و مدیریت است؟
بله ولی سوءمديريت را بايد در سطح كالن تر ديد. رئيس فدراسيون هم 
مثل مربی يك تيم می ماند. تا يك جايی می تواند كار كند. تا مديران رده 

باالتر بلندمدت  فكر نكنند، هيچ اتفاقی نمی  افتد.
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هیاهوی بسیار برای هیچ

شهداب يزد به تيم سانتوری ژاپن باخت و نتوانست به فينال جام 
باشگاه های آسيا برسد. ژاپنی ها در اين بازی فقط به غول روسشان، 
موزرسكی متكی نبودند و با تاكتيك تيمی و تنوع در حمالت، تيم 
پرستاره شهداب را كالفه كردند. شهدابی ها انگار از پيش باخته 
بودند. آنها سيمون كوبايی و كاپيتان تيم ملی كانادا را برای دكور 
آورده بودند؟ كار تيم پيكان هم در مرحله  نيمه نهايی مقابل تيم بدون 
ستاره قزاق ها گره خورد و سعيد معروف بود كه با انگابت شعبده بازی 
راه انداخت و گرنه ميلياردها پول خودروسازان هم مانند شهداب به 
هدر می رفت. واقعا اين همه خرج برای چه بود؟ بازيكنان خسته 
اروپايی پولشان را گرفتند اما اين جام برای واليبال ما سودی داشت؟

مسئولیت ها در  شأن افراد باشد

5ايرانی در كميته كنترل مسابقات باشــگاه های آسيا فعاليت 
كردند. محمود افشاردوست، فرهاد شاهميری، اميرطلوع كيان، 
مهندس افجه ای و سارا حسابی در كميته های مختلف حضور 
داشتند. نكته عجيب، مسئوليتی بود كه به عهده مسعود يزدان پناه 
گذاشته شد. او مسئول اسكان ميهمانان خارجی بود كه سنخيتی 
با توانمندی هايش نداشت. او عضو كميته مسابقات كنفدراسيون 
آسيا، مســئول ويدئوچك فدراسيون جهانی و رئيس مسابقات 
آسيای مركزی است و ليســانس هتلداری هم ندارد. برخوردها 

بايد در  شأن افرادی باشد كه منصب و كرسی بين المللی دارند.

وزارت ورزش هنوز خبر رســمی مبنی بر كنــار رفتن محمد 
داورزنی ، رئيس فدراســيون واليبال را اعالم نكــرده اما اين 
شايعه كه وزارتخانه حكم سرپرستی فدراسيون را به نام يكی 
از كارمندان زيرمجموعه اش صادر كرده، عده ای را دستپاچه 
كرده است . آنها از هر در و دســتگيره ای برای نزديك شدن به 
وزير استفاده  می كنند و حتی گفته می شود بعضی از سياسيون 
را واســطه كرده اند تا مانع رفتن داورزنی شوند. آيا آنها نگران 
سرنوشت واليبال كشور هســتند يا منافعی دارند كه با رفتن 
داورزنی به خطر می افتد؟ در اين ميان عده ای هم می گويند اگر 
قرار به تغيير مديريت اين فدراسيون است، بايد مديری بيايد 
كه واليبالی باشد حاال بماند كه در اين سال ها واليبال مديری 

تربيت نكرده است.

دستپاچگی بی دلیل

پشت خط زن
جمشید حمیدی | كارشناس واليبال
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افقی:
 1- شاعر و عارف شوريده قرن 
پنجم كه دوبيتی هايش مشهور 

است- مكان ويژه عزاداری
2- جنبيــدن- ســر نيزه- راه 

آذری
3- جهان- آماسيده- مناسب 

تشريفات
4- ماهوت پاک كن- نويسنده 

تازه كار- پدر مردگان
5- حسرت هميشــه كوير- 

بناشده- ميوه گرمسيری
6- نوعی چاشــنی خوراكی- 
دورويی- زير خاک پنهان كردن

7- هديــه دادن- ششــمين 
خليفه عباسی- پدربزرگ

8- باركـش- كـفش- حالل 
رنگ

9- پـارچـــه صـــاف كن- 
ويژگی هــای شــخصيتی 
و فرهنگی فــرد- از ظروف 

آزمايشگاهی
10- طــال- دســتگاه تهويه 

مطبوع- پيدا نمی شود
11- نمايشــنامه ای نوشــته 
ماكس فريش- اتاق ريلی- يك 

و دو
12- شــرح جزء به جزء آيات 
قرآن- زاد و ولدكردن- مخفف 

بدتر
13- مستمری- بازيكن دفاع 

آزاد- شعبه ای از نژاد سفيد
14- شمشــير دفاعی ژاپنی- 

موش خرما- تعهد
15- بيمــاری عفونی التهاب 

پرده مغز- فناوری
  

عمودی:
1- رمانی از خالد حســينی، 

نويسنده افغان- درنظرآوردن
نزديــكان،  ماگنــت-   -2

وابستگان
3- از باشــگاه های فوتبــال 

اسپانيا- كرمينه- گلی زيبا
4- مقابل- برخی از آب گل آلود 

می گيرند!- پيشكش
5- از حــروف الفبــا- پيكار- 
ماهی تن- شــهری در جنوب 

تهران
6- امتحــان- تختــه ضخيم 
بلند- بت عصر جاهلی كه مادر 

خدايان بود
7- پای بنــدی- از نام هــای 

قديمی يزد
8- پيغمبر- پايتخت كشــور 

مالت- از اصول دين
9- آرام آرام- زيارت كنندگان

10- پســر حضرت نوح)ع(- 
دندان های نيش- ســدی در 

مصر
11- رودی در فرانســه- از 

عناصــر تشــكيل دهنده هــوا- 
پارازيت- نوعی حلوا

12- از طايفه های بلــوچ ايران- 
چاق- همراه متل

13- فنا- نوزاد- پســر سهراب در 
شاهنامه

14- از نام های قيامــت در قرآن 
مجيد- آخرين پادشاه ماد

 He 15- عنصر شيميايی با نشانه
در جدول تناوبــی- بازيگر خانم 

15فيلم خائن كشی

ذخاقاريدصرسن
لوكردراگنيتسوي
نوعامتراداسا

نيلابراسيرلوك
تارتيمنتفكشا
يكديكاتهرومان

ججهيبنعمادام
هربانيدراسريم
ويارديكروزلت
سيلباملاپنايب
ايلنودبلابلس
لتاقوهايدوعوم

ويرنهومنوراو
مهدزناشييوللشا
هونونليافمول
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غافلگیری تام کروز
نگاهی به فیلم های روز چهارم جشنواره کن 

پس از اعطای غافلگیر کننده جایزه افتخاری 
نخل طالی کن به تام کــروز در روز دوم این 
جشنواره معتبر ســینمایی، فیلم های »زمان 
آرماگدون«، »پســری از بهشــت«، »برادر و 
خواهر« و »ائــو« در ســومین روز از هفتاد و 

دومین دوره جشنواره کن به نمایش درآمدند.
 

زمان آرماگدون – جیمز گری
جیمز گری با فیلم »زمان آرماگدون« برای بار چهارم 
در جشــنواره کن حضور یافته اســت. او در »زمان 
آرماگدون« روایت خویــش را از دوران کودکی اش 
در محله کوئینــز نیویورک همراه با دشــواری ها و 
آســودگی های زندگی خانوادگی به تصویر کشیده 
است. به گزارش هالیوود ریپورتر، آنتونی هاپکینز، 
بازیگر سرشــناس بریتانیایی به همراه آن هاتاوی 
و جرمی استرانگ و 2 بازیگر با اســتعداد جدید در 
این فیلم بازی کرده اند. جیمز گری پس از ســاخت 
فیلم های »شــهر گمشــده زد« و »اد آسترا« برای 
آمازون، با فیلمی به شدت شخصی برای  بار چهارم به 
جشنواره کن بازگشته است. او در این فیلم به بررسی 
ریشه ای ســختی ها و رویدادهای غیرمنصفانه ای 
که در دوران کودکی اش رخ داده و در شــکل گیری 
شــخصیت امروزی او مؤثر بوده، می پردازد. جیمز 
 گری از کارگردانان شناخته شــده در کن اســت.

او پیش تر با فیلم های »محوطه« )2000(، »شــب 
مال ماســت« )2007(، »دو عاشــق« )2008( و 
»مهاجر« )2013(، در بخش رقابتی جشنواره کن 

حضور یافته بود. 
 

پسری از بهشت – طارق صالح
طارق صالح، کارگردان مصری – سوئدی است که در 
جدید ترین فیلم خود »پسری از بهشت« تنش های 
موجود اجتماعی در کشورش مصر را به تصویر کشیده 
است. به گزارش ورایتی، داستان این فیلم درباره پسر 
جوانی به نام »آدم« است که در یک دهکده کوچک 
ماهیگیری زندگی می کند، او پیشنهادی را مبنی بر 
تحصیل در دانشــگاه االزهر قاهره دریافت می کند، 
در همین اثنا رئیس دانشــگاه فوت می کند و تنش 
شــدیدی برای انتخاب رئیس جدید دانشگاه میان 
روسای مذهبی و آکادمیک دانشگاه االزهر و نخبگان 

وابسته به قدرت حاکم ایجاد می شود. 
طارق صالح این فیلم را به یاد پدربزرگش که زمانی 
در دانشــگاه االزهر تحصیل می کرد، ساخته است. 
طارق صالح که خود مجذوب دانشگاه االزهر است، در 
این باره می گوید: بعد از ساخت فیلم »هیلتون نیل« 
به ساخت فیلمی درباره دانشگاه االزهر فکر می کردم. 
بنابراین تصمیم به ساخت فیلم »پسری از بهشت« 
گرفتم. این دومین فیلمی اســت که طارق صالح با 

درونمایه اجتماعی و سیاسی می سازد.
او در فیلم »هیلتون نیل« در 2017 نیز سوءاستفاده 
سیاسی از قدرت و فساد پلیس در مصر را به تصویر 

کشیده بود.

برادر و خواهر –  آرنو دپلشن
آرنو دپلشن، از کارگردانان پرسابقه جشنواره کن این 
بار با فیلم »برادر و خواهر« با نقش آفرینی 2ســتاره 
بزرگ فرانسوی ماریون کوتیار، ملویل پوپو در هفتاد و 

دومین دوره این جشنواره حضور یافته است. 
به گزارش ایندی وایر، آلیس )با بازی کوتیار( و لویی 
)با بازی پوپــو(، در نقش یک خواهــر و برادر بازی 
می کنند. آلیس یک بازیگر است و لویی نیز یک معلم 
و نقاش بود ه است. در طول 20سال گذشته این دو 
برادر و خواهر از نظر کالمی هیچ ارتباطی بایکدیگر 
برقرار نکرده بودند و تنها پس از مرگ والدینشــان 
در جریان یک تصادف ناگزیر می شوند که دوباره با 

یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 
ماریون کوتیار بازیگر اصلی این فیلم در سال 2021 
و در زمان نمایش فیلم افتتاحیه »آنت« در جشنواره 
کن حضور یافته بود. اما دپلشن که چندمین حضور 
خود را در کن تجربه می کند، این بار بخت خود برای 
کسب نخل طال را با فیلم »برادر و خواهر« می آزماید.

ائو)Eo( - یرژی اسکولیموسکی
»ائو« یکی از عجیب ترین فیلم های هفتاد و پنجمین 
دوره جشنواره کن به کارگردانی و با فیلمنامه یرژی 
اسکولیموسکی اســت. این فیلم ساخته کشورهای 
لهســتان و ایتالیا، دنیای جدید از چشمان یک االغ 
را روایت می کند، دنیا از نظر یک االغ می تواند مکان 

بسیار اسرارآمیزی باشد.
 ائو یک االغ خاکستری با چشمانی غمگین و افسرده 
است. او در مسیر زندگی خود با آدم های خوب و بد 
زیادی برخورد می کند و خوشــی ها و ناراحتی های 
زیادی را از سر می  گذراند. اما حتی در زمانی که بخت 

از وی رویگردان می شود، او همچنان بی گناه است.
 این فیلم در واقع از چشمان ائو، نگاه منحصر به فردی 
بــه زندگــی مــدرن در اروپــای امــروزی دارد. 
اسکولیموسکی در فهرست کنونی کارگردانان بخش 
رقابتی باسابقه ترین کارگردان جشنواره کن است. 
او در سال1972 با فیلم »شــاه، ملکه، رذل« برای 

نخستین بار در جشنواره کن حضور یافت.
او دوبــاره در ســال1978با فیلم »فریــاد« به کن 
بازگشت. یرژی اسکولیموســکی با این فیلم جایزه 

بزرگ جشنواره کن را از آن خود کرد. 

غافلگیری تام کروز
نمایش فیلم »تاپ گان: مارویک« با حضور تام کروز 
در جشنواره کن 2022 سر و صدای زیادی بر پا کرده 
بود، اما تام کروز که در مراســم فرش قرمز کن نیز 
حضور یافته بود، به جز نمایش ســری جدید فیلم 
»تاپ گان: مارویک« انتظار دیگری از هفتاد و دومین 
دوره جشنواره کن نداشت، اما اعطای جایزه افتخاری 
از پیش اعالم نشده نخل طالی کن به تام کروز، خود 
وی، مدعوین و رســانه های حاضر در ایــن دوره از 

جشنواره کن را غافلگیر کرد. 

آرش نهاوندیجشنواره
مترجم

232324

   شنبه     31 اردیبهشت  1401     19  شوال  1443       سال سی ام          شـــماره  8501

بدرود فرزند خواف
عثمان محمدپرست، دوتارزن خراسانی درگذشت

یک( کودکی
داستان عثمان محمدپرســت را از کودکی اش در خواف شروع کنیم چرا که در 
انتها قرار اســت دوباره به »کودکی« بازگردیم. در خراســان آن زمان، عالقه به 
موسیقی را نه با صفت »مطربی« که با انِگ »دهلی« می شناختند و والدین معتقد 
بودند فرزندی که دنبال  ساز و آواز می رود نه فقط از خدا دور می شود بلکه تربیت 
ناشایستی هم پیدا خواهد کرد. عثمان،  ساز دوتار را احتماال در هفت، هشت سالگی 
و برای نخستین بار در مواجهه با کولی های دوره گرِد خراسان دوره رضاخان دیده 

و عاشق آن شده است. 
پدرش او را طرد می کند، اما یک اتفاق دراماتیک، سختی پدر را در برابر پذیرش 
عالقه پسرش به ساز، نرم می کند. مرد یک بار در خانه می شنود که ابیاتی در وصف 
حضرت محمد در حال زمزمه شدن است. از همسرش می پرسد که این بیت های 
آسمانی را چه کسی دارد می خواند و زن جواب می دهد همان بچه ای که به خاطر 

 ساززدن دیگر دوستش نداری.
 عثمان این چنین، بدون معلم و خودآموز، به چهره دوتارزن جنوب خراسان بدل 
می شود و نزدیک به یکصد سال، سنِت موسیقی مقامی خراسان را در برابر یورِش 

ردیف نوازی پایتخت نشینان محافظت می کند.

دو( خواف
موقعیت خواف را روی نقشه خراسان بزرگ یک بار دیگر نگاه کنید. از دوره پارتی ها 
تا انتهای سلسله خوارزمشاهیان، خواف، یکی از قطب های فرهنگی خراسان بزرگ 
و ایران بوده و به واسطه همجواری با افغانستان )از شرق( و همسایگی با خرز تایباد 
و حضور در جاده ابریشم، به محلی برای رفت وآمد فرهنگ و موسیقی بدل شده. 
در این روزگار، عثمان محمدپرســت، نوجوان و جوان است، راننده اتوبوس است 
و 20 سال جز شــوفری کار دیگری نمی کند. در همین اثنا هر بار که برای تخلیه 
بار کامیون یا پیاده کردن مسافران، از پشت فرمان بیرون می آمده، در جمع های 
کوچک و بزرگ، دوتار می نواخته و حتی با اشــاره به منابع کتابخانه ای، می توان 
گفت که او نخستین کسی است که به این  ساز )یعنی تنبوِر خراسانی که 2 سیم 
داشته باشد( نام دوتار را ماندگار کرده اســت. در همین دوره است که او تصنیف 

حبیب اصفهانی را برای نخستین بار در مقام نوایی می خواند و ماندگار می شود.

سه( دوتار
اگر 3 شــهر خواف، تایباد و تربت جام را به عنوان 3 خاســتگاه اصلی دوتار جنوب 
خراسان درنظر بگیریم، خواف تنها یک نماینده قدر قدرت در فهرست دوتارزن های 
این موسیقی مقامی دارد؛ عثماِن محمدپرست، مردی از طایفه کوچ نشیناِن بای در 
خواف آن روزگار که به دلیل شخصیتی که داشت خیلی زود توانست همراه با چیرگی 
در نوازندگی، اهمیت موسیقی خراســان جنوبی را نه فقط در ایران بلکه در دنیا به 
اثبات برساند تا جایی که به مدد او و برخی از نامداراِن این دیار بود که وجوه متمایز این 

نوع موسیقی با نواهایی که از هرات، هندوستان و حتی بلوچستان می آیند، تثبیت 
شد. خواف همچنین نسبت به شهرهایی چون تربت جام و تایباد، نزدیکی بیشتری با 
موسیقی شمال خراسان دارد و این یکی دیگر از وجوه تمایِز موسیقی عثمان خوافی 
با دیگر دوتارزن های جنوب خراسانی ا ست؛ گویی لمحه ای از شور و شادی موسیقی 

کردی و ترکی شمال خراسان را می توان در اجراهای عثمان احساس کرد.

چهار( جای خالی او
یک سال از طرِح نام او در فهرســت »می تو« گذشت و در این مدت او نه به تطهیر 
خود پرداخت و نه آن ادعا را پذیرفت. با این همه، اکنون دیگر نمی توان از عثماِن 
خوافی نام برد و به آن فهرســت یا به آن ادعاهای طرح شده، نپرداخت، خصوصا 
اینکه در ایران پیگیری چنین مســائلی، تقریبا غیرممکن است. عثمان که خود 
را با ساخت بیش از 900مدرســه، یکی از مروجاِن آموزش رایگان برای کودکان 
روستاهای محروم می دانست و حتی معروف اســت اجرای ضبط شده او و استاد 
شجریان برای تکمیل پول ساخت یک مدرســه انجام شده، در طول حیاتش نیز 
جنجال های فراوانی را از سر گذراند؛ از بازی در 2 فیلم تا شکستن کاشی نصب شده 
از سوی میراث فرهنگی بر سر در خانه اش. جایگاه او در موسیقی مقامی اما با وجود 
این حاشیه ها، جایگاهی کم نظیر و بلکه بی نظیر است. او را می توان آخرین حلقه 

ارتباط موسیقی خراسان با موسیقی قدمایی جغرافیای نیشابور 
بزرگ دانست و مرِگ او، قطعا بسیاری از مقام های فراموش شده 

خراسانی را برای همیشه از میان برده است.

آمار و ارقام همیشه نمی تواند بیان کننده همه واقعیت باشد. همیشه 
نباید عدد و رقم را بی طرف فرض کرد و انتظار داشت واقعیت های 
خشک و عبوس ریاضی از پس توضیح و تفسیر همه حقایق پیچیده 
برآید. اگر بنا را بر این بگذاریم که برای بیان هر حقیقتی صرفا باید به 
عددها مراجعه کنیم، از توجه به ابعاد مختلف پدیده ها درمی مانیم 
و نمی توانیم برای بســیاری از اتفاقات توضیــح مجاب کننده ای 
بیابیم. آمار و ارقامی هم که درباره نمایشگاه کتاب منتشر می شود، 
مستثنی نیست.تا زمان نوشتن این گزارش میزان مجموع فروش 
نمایشگاه کتاب در دو بخش مجازی و فیزیکی بیش از 100میلیارد 
تومان اعالم شــده اســت. در وضع و حالی که گرانی انواع و اقسام 
اطعمه و اشربه نگرانی اصلی جامعه است، این رقم می تواند دلیلی 
بر آرام بودن اوضاع و بی پایه و اساس بودن نگرانی ها قلمداد شود؛ 
اما واقعیت این اســت که قدرت خرید کتابخوان ها کاسته شده و 
کتاب کم کم دارد به کاالیی لوکس تبدیل می شــود که بدون آن 

هم می توان زندگی کرد. پس این عدد را چطور باید تحلیل کرد؟

کتاب های خاص؛ خریداران خاص
فقط مردم عادی نیستند که از نمایشگاه کتاب می خرند. دانشگاه ها، 
پژوهشــگاه ها، پژوهشــکده ها، اندیشــکده ها و انواع مؤسسات 
تحقیقاتی و پژوهشی با پسوند مکان ساِز »کده« مشتری نمایشگاه 
هستند. این نهادها و مؤسسات و سازمان ها ساالنه بودجه ای را به 
خرید آثار مورد نیازشــان اختصاص می دهند و نمایشگاه کتاب 
بهترین فرصت برای هزینه  این بودجه اســت. طبیعتا کتاب ها و 
متون مورد نیاز این مؤسسات و نهادها مطابق با نیازها و خواست ها 

و تمایالت متخصصان و مراجعه کنندگان آنهاســت که با نیازها 
و عالقه مندی های مخاطــب عادی تفــاوت دارد. بنابراین، نباید 
فراموش کرد که تمام فروش نمایشگاه متعلق به خریداران عادی 
نیست و دیگر اینکه بودجه ای که دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی 
صرف خرید از نمایشــگاه می کنند، به خرید از ناشــرانی خاص 
محدود می شود. اگر به نمایشگاه کتاب سری زده باشید، متوجه 
تفاوت این ناشران با ناشــران عمومی می شوید. آنها مخاطب عام 
ندارند و معموال غرفه های شــان خلوت تر از غرفه های دیگر است. 
آثارشان بر موضوعات خاصی متمرکز است که معموال مورد عالقه 
مخاطب عام نیست. حتی برخی از این ناشران را فقط می توان در 
نمایشگاه کتاب دید، چراکه در بقیه ایام سال آثارشان به ویترین 
کتابفروشــی ها راهی ندارد. با وجود این، این ناشــران، به واسطه 
همان نهادها و مؤسسات پژوهشی، سهم مهمی از خرید نمایشگاه 

را به خود اختصاص می دهند.

فروش موفقیت و خوشبختی 
تعداد زیادی از ناشران حاضر در نمایشــگاه فروشنده کتاب های 
مثبت اندیشی و موفقیت و عشق ورزی هستند. تقریبا در هر راهروی 
نمایشــگاه چندتایی از این ناشران هستند که کتاب هایی یکسان 
یا مشابه می فروشند. از میان این ناشران، آنهایی موفق هستند که 
جز فروش کتاب در کار برگزاری کالس و کارگاه هم دست دارند. 

آدم ها جلوی غرفه این ناشران صف می کشند تا کتاب هایی درباره 
قــورت دادن قورباغه، جابه جایی پنیر، مرتــب کردن تختخواب، 
سمی بودن والدین، مواهب پول دار بودن پدر، سوپ جوجه برای 
روح و مردان مریخی و زنان ونوســی بخرند و اگر بخت یارشــان 
باشد، از نزدیک با مرشد و فرزانه ای که نویسنده یا مترجم یکی از 
همین کتاب هاست، درباره ورشکستگی مالی  یا شکست عاطفی یا 
نارضایتی شان از رفتارهای مادرشوهر و برادرزن و باجناق و جاری 

مشورت کنند. ادعای این ناشران و نویسندگان و مترجمان شان این 
است که آنها به کشف راه های زندگی موفق، رضایت از خود و صلح 
با دیگران نایل شده اند و این رازها را به شما می فروشند تا شما هم 
خوشبخت شوید. کتاب های این ناشران را از جلدشان می توانید 
سریع بشناسید. عموما جلدهایی به رنگ قرمز با گرافیکی زشت 
و عکســی تمام قد یا تمام رخ از نویسنده که با لبخند پَت وپهنی به 
قاعده کل صورت بیشتر یادآور فروشــنده ای است که می خواهد 
جنس بنجل اش را به مشــتری بفروشــد. نیاز جامعــه ایرانی به 
این همه کتاب زرد قابل مطالعه است؟ آدم ها از زندگی و روابطشان 
چه می خواهند که به دنبال دســتورالعمل های حاضروآماده برای 
موفقیت و خوشبختی هستند؟ این نگاه قالبی به زندگی چه تبعاتی 
دارد؟ میان رشد انتشار این کتاب ها و فردمحوری و منفعت طلبی 
جامعه ایرانی چه رابطه ای می توان یافت؟ خالصه باید گفت تعداد 
این ناشران و خوانندگانشان زیاد است و بخشی از فروش نمایشگاه 

به این نوع کتاب ها اختصاص دارد.

کتاب سازان بی واهمه
ناشرانی که در گوشه و کنار خیابان های شهر کتاب هایشان را 
با تخفیف 50درصد می فروشند، در نمایشگاه هم حضور دارند. 
برادران کارامازوف، جنگ و صلح، سه تفنگدار، خوشه های خشم، 
مرشــد و مارگریتا، آرزوهای بزرگ، غرور و تعصب، آنا کارنینا، 
بینوایان، ناطور دشت، آلیس در سرزمین عجایب، هاکلبری فین 
و کلی شاهکار ادبی دیگر به ترجمه ناشناس ترین مترجمان در 

غرفه این ناشران یافت می شود. 
جذابیــت اصلی کتاب های این ناشــران نه موضوع اســت، نه 
نویســنده، نه مترجم و نه حتی گرافیک جلــد یا صفحه آرایی 
متن؛ قیمت نسبتا ارزان عامل اصلی جذب مشتری است. این 
ناشران عموما زحمتی برای ترجمه و ویراستاری کتابی که چاپ 
می کنند نمی کشند و با رونویسی از ترجمه مترجمی مشهور و 
تغییر چند کلمه در هر صفحه می توانند کتاب های شــان را با 

قیمت پایین بفروشند. 
عجیب است مخاطبی که دنبال خواندن شاهکارهای ادبی است، 
از این ناشران کتاب می خرد. شاید اگر این ناشران در رسانه ها 
معرفی شوند و کیفیت پایین آثارشان گوشزد شود، دیگر کمتر 
کسی به خرید از آنها تمایل نشان دهد. البته وزارت ارشاد هم 
باید ترتیبی بدهد تا ناشران نتوانند از روی دست هم کپی کنند 
و مدام به تعداد ناشــران کتاب ساز افزوده شــود. کتاب سازان 
سال هاســت مانع جدی ای برای فعالیت ندارند و بعید است به 

این زودی ها کار و کسب شان وربیفتد.

عددهای یک بعدی
عدد و رقم همه واقعیت را نشان نمی دهد. بسیاری از خریداران 
کتاب، کتاب خــوب نمی خرند؛ حوصله خوانــدن کتاب های 
سنگین و جدی ندارند؛ به نام مترجم اهمیتی نمی دهند؛ کتاب 
می خرند برای خرج کردن بودجه، کتاب می خرند برای موفقیت 
و خوشــبختی فوری، کتاب می خرند برای قفسه های خالی و 

کتاب می خرند برای آمار و ارقام. میزان فروش 
نمایشگاه همه واقعیت نیست. برخی واقعیت ها 

در عدد نمی گنجد.

 حضرت مهدی )عج( 
»حق« جدید می آورد 

گفتاری از آیت اهلل محمد شجاعی در باب 
حضرت صاحب الزمان  )عج(  پس از ظهور

 قلب
حقیقت انسان است

 تعریف، ویژگی ها و کارکردهای قلب در مسیر
سلوک الی اهلل براساس آرای مالمحسن فیض کاشانی 

 راه 
طی شده

مسیری که مهرجویی طی کرد
 تا به »المینور« رسید

سعید برآبادی موسیقی
روزنامه نگار

یاور یگانه کتاب
روزنامه نگار

سی
عبا

اد 
رش

ی/  ف
هر

مش
س:ه

عک

 کامکار 
و سالمی دوباره

روز گذشــته هوشــنگ 
کامکار آهنگساز، با انتشار 
یادداشــتی از انجام عمل 
موفقیت آمیــز روی قلب 
خود خبــر داد.  به گزارش 
همشهری، وی  نوشت: »در 
این روزهای سخت و ملتهب 
که شوق زیستن و ماندن هر 
روز کمرنگ تر می شود، در 
بستر بیماری افتادم و ناگهان 
قلبم را به زیــر تیغ بردند. 
احساس می کنم، تلخی و 
سنگینی سال های گذشته 
و اضطرابی که داشتم دلم را 
عمیق به تنگ آورد و بیمارم 
کرد. آنچه گذشت و می گذرد 
آسان نبود و نیست اما چند 
چیز، شوق ماندن و زیستن 
را در من در ســخت ترین 
دقایق پررنــگ می کرد.«  
آهنگساز سرود »کجایید  ای 
شهیدان خدایی« در ادامه 
این یادداشت خبر داده که 
تازه ترین کارش چه خواهد 
بود: »من فکر می کنم که من 
ماندم و دوام آوردم زیرا که، 
از عمق قلبم می خواستم 
انتشار تازه ترین اثرم روی 
اشــعار فروغ فرخزاد   که 
به دلیل کرونا انتشارش به 
تعویق افتاد را ببینم ... بعد 
از فروغ، بودنــم را مدیون 
پزشــکان و پرســتارانم 

هستم.«

رونق فروش؛ افول کتاب
چرا میزان فروش نمایشگاه کتاب دلیل رونق کتاب خوانی نیست؟

بی
اس

هم
ا ط

رض
علی

ی/ 
هر

مش
س:ه

عک

 اجتماع
سالم فرمانده   

اجتماع بزرگ »سالم فرمانده« 
با حضــور خانواده ها، دهه 
هشــتادی ها و دهه نودی ها 
به زودی در تهــران برگزار 
می شود. به گزارش همشهری، 
اجتماع بزرگ خانوادگی »سالم 
فرمانده« با حضور خانواده ها، 
دهه هشتادی ها و دهه نودی ها 
در تهران برگزار می شود. این 
مراســم خانوادگی با حضور 
خانواده ها و دهه هشتادی ها و 
نودی ها و همراه با اجرای سرود 
»ســالم فرمانده« با حضور 
»ابوذر روحی« برگزار خواهد 
شد. ستاد برگزاری مراسم و 
ابوذر روحی ضمن تشــکر از 
مجموعه هایی که در تهران 
برنامه هماهنگ کرده بوده اند، 
گفت: با توجه بــه لزوم یک 
اجتماع بزرگ و سراسری در 
تهران، سایر مراسم مشابه به 
اجتماع بزرگ موکول می شود.

این اجتمــاع به احتمال زیاد 
اواخر هفته آینده در ورزشگاه 
100هزار نفری آزادی برگزار 
خواهد شــد. از عالقه مندان 
خواسته شده برای حضور و 
اطالعات بیشتر عدد یک را به 

سامانه 3000212 ارسال کنند.

آخرین نوای
وانگلیس  

 ، ) نجلیــس و ( نگلیس ا و
موســیقی دان یونانــی و 
خالق موسیقی آثاری چون 
»ارابه های آتش« و »بلید رانر«، 
در ۷۹ســالگی در اثر ابتال به 
کرونا در فرانسه درگذشت. به 
گزارش همشهری، اوانگلوس 
اودیســئاس پاپاتاناسیو در 
ســال1۹۶۷ یونان را ترک 
کرد و ســاکن پاریس شد و 
موسیقی الکترونیک را برای 
آهنگســازی انتخاب کرد. 
همکاری با فردریک روسیف، 
کارگردان معروف فرانسوی، به 
ورود وانگلیس به دنیای سینما 
منجر شد. موســیقی فیلم 
»ارابه های آتش« هیو هادسن 
و جایزه اســکار سال1۹۸1 
برای او شهرتی جهانی فراهم 
ســاخت. وانگلیس ساخت 
المپیک  موسیقی اختتامیه 
سیدنی)2000( و سرود رسمی 
فوتبــال2002  جام جهانی 
را نیز برعهده داشــت. او در 
طول بیش از ۵0 سال فعالیت 
در عرصه موسیقی، بیش از 
۵0 آلبوم موســیقی منتشر 
کــرد و از او به عنوان یکی از 
برترین آهنگسازان موسیقی 
الکترونیک در همه دوران یاد 
می شود. در ایران آثار وانگلیس 
در کلیپ ها و تیتراژ بسیاری از 
برنامه های ورزشی و تلویزیونی 
شنیده شده ازجمله، موسیقی 
آرامی که همیشه چند ثانیه  
 قبل از اخبــار، از تلویزیون

 پخش می شد.
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قلب، حقیقت انسان است
تعریف،ویژگیهاوکارکردهایقلبدرمسیرسلوکالیاهللبراساسآرایمالمحسنفیضکاشانی

بازخوانیتقریظمرحومعالمهطباطبایی)ره(
برکتاب»المراقبات«اثرمیرزاجوادآقایملکیتبریزی

 دریایی لبریز که
 در سنگ و پیمانه نگنجد

»المراقبات«اثرارزشــمندعالم
عاملوعارفکاملمرحومآیتاهلل
حاجمیرزاجوادملکیتبریزی)ره(
شاملیادآوریهاوذکرمهمترین
اعمالومراقباتماههاوروزهای
سالونکاتیدربارهسیروسلوک،
تاریخاســالم،آدابقرائتقرآنو
دعاواعمالوعباداتاســتکهاز
ماهمحرمآغازشــدهودربردارنده
تمامیماههاومناسباتسالاست.
آنچهدرادامهمیخوانیدتقریظی

ازمرحومعالمهطباطبایی)ره(براینکتابارزشمنداستکه
باتوجهبهجایگاهعلمیوعرفانیحضرتعالمهطباطبایی)ره(

نشاندهندهعظمتکتابالمراقباتاست:
خداوندا!پروردگارا!نامهاینیک،برتریننشــانهها،بزرگیو
نعمتهافقطازآنتوســت.همانگونهکهتوخودراستودیتو
راســتایشنمودهوهمانطورکهخودرامدحنمودیتورامدح
میکنیم.بربندهورســولتمحّمدوآلاوصلّیاهللعلیهوآلهو
سلّمدرودمیفرستیم.پروردگارا!ازتومیخواهیمدلهایمارا
پسازهدایت،گمراهننمودهورحمتخودرانصیبمانسازیکه
فقطتودارایبخششفراوانی.چندسطریدربارهکتاباعمال
سالتألیفپیشــوایطایفه،حجتحق،آیتاهلل،مرحومحاج
میرزاجوادآقاملکیتبریزی-قدساهللروحه-مینویسمنهبا
اینهدفکهاینکتابگرانسنگیامؤلفبزرگآنرابستایم،
زیرااینکتابدریایلبریزیاستکهدرسنگوپیمانهنگنجد
ومؤلفآنپیشوایواالمقامیاستکهبلندایزیادشخصیتاو
باهیچمقیاسیقابلاندازهگیرینیستوناتوانی،عذریموجه،
ویأسازرسیدنبهمقصد،برایاســتراحتکافیاست،بلکه
باهدفتذکربهبرادرانودوستانوســرورانصادقوباصفا.
که»تذکربرایمؤمنینســودمنداست.«برادرانمزندگیدنیا
بازیچهایبیشنبودهوزندگیحقیقیسرایآخرتاست.انسان
درزندگیپســتدنیاوظیفهایجزآمادهشــدنبرایزندگی
آخرت،پیمودنراهنزدیکیبهخداوند،پیشــهکردنبندگیو
تواضعدرمقابلخداندارد.حجابیبیناووپروردگارشنیست.

وچارهایجزایستادندرپیشگاهخداوندنیست.
بنابراینانسانبایددرجایگاهنیازایستادهوعالمتبندگیرادر
خودآشکارنماید،بهپروردگارعزتروینمودهومتوجهساحت
بزرگیوعظمتاوشودوبانامهاوصفاتنیکویاووبهوسیلهدعا
بهاونزدیکیجوید،وبامراقبتدرروزهاوشبهایمختلفو
ماههاوسالهابهاومتوسلوخودرادرمسیروزشبادهایانس
ونســیمهایقدساوقراردهد.چنانکهفرمود)ص(:درطول
زندگانیشمانسیمهاییازرحمتهایپروردگارمیوزد،بهوش
باشیدبهآنروکنیدوبهآنپشتنکنید.بهجانخودمسوگند،
روشگذشتگانمقربوروندگانراهبندگی،یعنیمحّمدوآل
پاکاووسایرپیامبران،راستگویان،شهداوصالحینهمینبوده

است.وآنانچههمراهانخوبیهستند.
کتابیکهپیشروداریدازبهترینکتابهاییاستکهدراین
زمینهنگارشیافتهاست.دراینکتابلطایفیکهاهلوالیت
خداازآنمراقبتنمودهونکاتظریفیکهدردلسرگشتگان
محبتخداخطورنمودهوتماممطالبیکهمربیاندربارهعبادت
خدافهمیدهاند،وجوددارد.خداوندمرقــدمؤلفبزرگآنرا
نورانی،ازبارانهایرحمتوبخششخودبرآنسیرابواورابه

پیامبروآلپاکاوملحقنماید.

 حسادت حاصل جمع شدن
 کدام دو ویژگی در انسان است؟

استادشــهیدمرتضی
مطهری)ره(:غریزههای
بــددرانســانمثــل
سایههایهولناکیاست
کهازکوههاودیوارهای
بلندبردلانسانبیفتد
وبیداریعقلبهمنزله
طلوعآفتاباســتکه

همهآنهاراازبینمیبردویاآنکهغریزههایبــدبهمنزلهعقدههاو
گرههاییاستدردلانســانکهاوراناراحتمیداردوعقلبهمنزله

جراحیاستکهآنعقدهراپارهکندوشخصراراحتمیکند.
بهطورکلیحسدازاجتماعدوصفتاســتدرانسان:یکی
»نقص«ودیگری»ضعف«.شخصحسوداگرفرضشودفاقد
آنچیزیکهبهآن]حسد[داردنباشد،حسدنمیورزدولهذا
اگرخودشفکرکندوعقلخودرابهکاراندازدوخودشراده
درجهباالترودارندهترازشخصمحسودفرضکندمیبیند
درآنصورتاهمیتیبهمحسودنمیدهدوایندلیلبراین
استکه»نقص«اوسببحســداوشدهوچونضعیفاست
درخودآنقدرترانمیبیندکهاوهمازراهشواردشــودو
کامخودراازروزگاربگیردوپلههایزندگیرایکبهیکباال
رود،آرزومیکندپسدگریازپلهبیفتدوپایشبشــکند،و
باالخرهدرخودآنهمترانمیبیندکهازطرف،جلوتروباالتر
رود،آرزومیکندپساوبــهعقببرگرددوبهزمینبیفتد.از
اینجهتاشخاصقویوقتیمیشنوندکهفالنشخصبه
فالنمقامرسیدشادمانمیشوندومیفهمندپسمیشود

بهآنمقامرسید.
منبع: کتاب »حکمت ها و اندرزها«، جلد ۲، صفحه ۱۴۱ 

اسالم و انسان معاصر
کتاب»اســالموانسانمعاصر«
تألیففیلســوفومتفکربزرگ
جهــاناســالمعالمــهفقید
مرحومســیدمحمدحســین
طباطبایی)ره(استکهطیآن
بهپرسشهاوشبهاتمتعددو
گوناگونعلمی،فلسفی،اخالقی،
دینیو...پاســخدادهاست.این
کتابدر11بخشتنظیمشده
اســت.عناوینایــنبخشها

عبارتنداز:راهفطرت،مســائلعلمی–فلســفی،مســئله
آفرینشورستاخیز،چندپرسشوپاسخ)دربابحقوقزنو
مرد(،تناسخوعودارواح،علمامام)ع(،بطالنعقایدوهابیت،
وجودوماهیت،معارفیازاسالم،علومقرآنی،چنداشکالو
پاسخ)پیرامونقصههایقرآنیوپرسشهایمتفرقه(.این
اثرارزشمندازسویدفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعه
مدرسینحوزهعلمیهقمدردسترسعالقهمندانقرارگرفته
است.اینکتابهمچنینبههمتخاویراروبیو،نویسندهو
اسالمشناسکلمبیاییوبامدیریتمؤسسهفرهنگیهنری
اندیشهشرقبهزباناســپانیایینیزترجمهشدهاست.در
مقدمهکتابازقولناشــرمیخوانیم:»براساسآموزههای
بلندوغنیقرآنهرانسانیکهپایبهعرصهوجودمیگذارد،
فطرتاًموحدبودهوقهراًخالقهستیرانیکمیشناسد،اما
برخیمواقععللوعواملگوناگونیاینفطرتتوحیدیرا
بهمخاطرهمیاندازندوازمسیرصحیحخودخارجمیکنند.
ازاینروخداوندمنانازســرلطف،برایزدودنغبارغفلت
ونجاتمردمازجهلوجهالت،انبیاورسلراارسالفرمود
تاآنانطریقمستقیمفطرترابهمردمنمایانده،آموزههای
دینیراآموختهوبهپرسشهاوشبهاتآنانپاسخدهند«.

 تا جوان هستید
 خودتان را اصالح کنید

آنچــهدرادامــهازنظــر
از بخشــی میگــذرد
گفتوگوینشریهفرهنگ
پویــابــاحضــرتعالمه
مصبــاح)ره(درخصــوص
»جوانانوآیندهپیشروی

نیروهایانقالبی«است.اینمصاحبهبهبررسی
ویژگیهایجوانــاندرعصرحاضــروالزامات
ارتباطگیریباآنانمربوطاست.حضرتعالمه
مصباحیزدی)ره(دربخشــیازایــنمصاحبه
درخصوصلزومتوجهبهدورهجوانیوخودسازی
درایــندورانمیفرماینــد:دورانجوانــیبا
وجوداهمیتوارزشــیکهدارد،بههماناندازه
آســیبپذیربودهوممکناستبهدلیلتصمیم
اشتباه،رنجواندوهوشــقاوترابهدنبالداشته
باشدوبههمینجهت،انبیاومربیانالهیاهتمام
خاصینسبتبهتربیتدرایندورانداشتهاند.
درروایاتداریمکه»علیکباألحداث«بزرگانو
استاداناخالقبهجوانهامیگویندقدرجوانی
خودرابدانیدوتاجوانهستیدخودتانرااصالح
کنید،برایهمیناستکهدرجوانیانسانزودتر
میتوانددرخودشتغییرایجــادکند،اماوقتی
حالتیثباتپیداکردوملکهشدتغییرآنمشکل
اســت. جوانخیالمیکنداگرچیزیرادرست
فهمیــد،همهچیزرامیفهمــد،درحالیکهاین

تعمیمدلیلیندارد.

گفتماناسالم

اسالمناب

اندیشهانسان

اندیشهسلوک

قلب آدمی از جمله مواردی است که علمای اخالق 
همواره بر مراقبت از آن و دقت نظر در شناخت و رشد 
آن توجه داده اند. از این رو توجه به معنا، کارکردها و 
ویژگی های آن در مسیر خودسازی و سلوک الی اهلل 
اهمیتی وافر دارد. بر این اســاس در ادامه با نقل 
خالصه ای از ترجمه بخش »شرح شگفتی های قلب« 
جلد ۵ کتاب »المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء« 
اثر فیض کاشانی اندکی به این مبحث ورود کنیم. و 
به امید خدا در شماره های آتی این صفحه به این مهم 
بیشتر خواهیم پرداخت. کتاب مذکور که با عنوان 
»راه روشن« به فارسی ترجمه شده، مجموعه ای 
9جلدی اســت و هر جلد در برگیرنده بخش های 

مختلفی در سیروسلوک الی اهلل است.

کارکرد دل
بزرگیوفضیلتانســانکهبهســببآنبرتمامی
انواعآفریدگانبرترییافتهبهایناستکهاستعداد
شناختخدایســبحانرادارد؛خداییکهجمالو
کمالومباهاتاودردنیاوسازوبرگواندوختهاشدر
آخرتاست.انسانتنهابادلخوداستعدادشناخت
داردنهباعضویازدیگراعضایش؛بنابرایندلاستکه
بهخداعالممیشود،برایخداکارمیکندوبهسوی
اومیشتابدوبهاوتقربمیجوید؛دلاستکهآنچه
درپیشگاهخداستکشــفمیکند.بهراحتیهمه
اعضاپیرودلوچاکرانوابزاریهستندکهدلآنهارا
بهخدمتمیگیرد،بههمانگونهایکهمالکبردگان،
امیررعیتوصنعتگرابزاررابهکارمیگیرد.آنگاهکه
دلازطریقسرگرمشدنبهغیرخدامعیوبنشود،در
پیشگاهاومقبولافتدوچونبهکلیسرگرمغیرخدا
شود،ازخدادرپردهبماند.دلاستکهموردخطابو
مطالبهحقونیزموردپاداشوکیفراست؛دلاست

کهاستعدادنزدیکشدنبهخدارادارد.

ضرورت شناخت دل
درحقیقتدلفرمانبردارخداست.تنهادلاستکه
انوارشازعباداتبردیگراعضامیتابد؛دلاستکه
نافرمانیخداوتمردازامراومیکندوآثارگناهاناز
دلبهاعضاسرایتمیکند،تاریکونورانیبودندل

خوبیهاوبدیهایظاهرراآشکارمیسازد،زیراهر
مایعیکهدرونظرفیباشد،همانبهبیرونتراوش
میکند؛ازکوزههمانبرونتراودکهدراوســت.دل
استکهچونانسانآنرابشناسد،نفسخویشرا
میشناسدوچوننفسخودرابشناسدپروردگارش
رامیشناسد؛دلاستکههرگاهانسانآنرانشناسد
نفسخودرانمیشناسدوهرگاهنفسخودرانشناسد
پروردگارشرانمیشناسد.هرکسقلبشرانشناسد

دیگرانرانیزنشناسد.

معنای قلب
لفظ»قلب«دردومعنیبهکارمیرود:1-عضوگوشتی
مخروطیشکلکهدرســمتچپسینهقرارگرفتهو
میانتهیاست.درآنبخشخالیقلبخونجریاندارد
کهسرچشمهروحاست.2-دیگرمعنایقلب،لطیفهای
)طرفهموجودی(استروحانیومنسوببهپروردگارکه
بهاینقلبمادیتعلقیدارد.آنموجودطرفه،حقیقت
انساناســتکهدرککننده،داناآگاه،موردخطابو
سرزنشوطلباســت.اینلطیفهربانیبهقلبمادی
عالقهایداردوعقولبیشترمردمدردرکمناسبتآن
عالقهحیرانماندهاســت،زیراتعلقآنلطیفهبهقلب
مادیبهتعلقعرضبهجسم،صفتبهموصوف،برندگی

بهکاردوتعلقجسمبهمکانشباهتدارد.

شرح لشکریان قلب
برایقلبدولشکراســت:یکیلشکریکهباچشم
ظاهردیدهمیشودودیگریلشکریکهجزباچشم
باطنقابلرؤیتنیســت.لشکریانقلبکهباچشم
مشاهدهمیشوندعبارتنداز:دست،پا،چشم،گوش،
زبانودیگراعضایظاهریوباطنی.اعضایمزبوربر
حسبفطرت،فرمانبردارقلبآفریدهشدهاندوتوان
سرپیچیومخالفتباآنراندارند.احتیاجقلببهاین
لشکریانازایننظراســتکهدرمسافرتیکهبرای
آنآفریدهشدهبهمرکبوتوشــهراهنیازداردوآن
مسافرتبهسویخدایمتعالوطیکردنمنزلها

برایرسیدنبهدیداراوست.بدینترتیب،قلبنیاز
داردکهازبدننگهداریوپرستاریکند.تنهاحفظ
بدنبهایناستکهغذاودیگرچیزهاییراکهسازگار
طبعاوستبدانبرساندوآنچهبابدانناسازگاراست
وموجبنابودیآنمیشــودیاعواملنابودیآنرا
ممکنمیسازدازبدندفعکند. ازاینروقلببرای
جذبغذابهدولشکرمحتاجاست: لشکریدرونیکه
شهوتاستولشکریبرونیکهدستواعضاییاست
کهغذارابهطرفبدنمیکشاند...همچنینقلببرای
دفعنابودکنندههابهدولشکرنیازمنداست:لشکری
درونیکهغضباستوقلبباآنهالککنندههارا
دفعمیکندوازدشمنانانتقاممیگیردولشکری
برونیکهدســتوپاســتوقلبباآنهابهمقتضای
خشمعملمیکند.آنگاهکســیکهبهغذانیازدارد
اگرغذارانشناســدمیلبهغذاوابزاراستفادهازآن
برایشسودیندارد؛بنابراینبرایچنینشناختی
بهدولشکرنیازمنداست:لشکریدرونیکهادراک
دیدن،چشیدن،بوییدن،شنیدن،لمسکردناستو
لشکریبرونیکهچشم،گوش،بینیودیگراعضاست.

تمام لشکریان قلب به سه نوع منحصر می شود:
۱(نوعاول،مشّوقوبرانگیزندهاستیاآدمیرابهجلب
منفعتدلخواهبرمیانگیزدمانندشهوت.یابهدفع
ضررمخالفمیلانسانوامیداردمانندخشم.گاهاز

اینمشوقبهارادهتعبیرمیشود.
۲(نوعدوم،اعضاراتحریکمیکندتاایناهدافرا

بهدستآوردوازایندومیبهقدرتتعبیرمیشود.
۳( نوعســوم،آناســتکهاشــیارادرککردهو
میشناســدماننداعضایخبرگزار.آنهاعبارتنداز:

نیرویبینایی،شنوایی،بویایی،چشاییوجزآنها.
ایننیروهادراعضایمشــخصیپراکندهاندوازآن
بهآگاهیوادراکتعبیرمیشــود.باهریکازاین
لشکریاندرونیلشکریانیاستبرونیوآناعضایی
استکهازگوشت،پیه،پی،خونواستخوان،ترکیب
شدهاست.ماازلشکریانبرونیکههماناعضاست

سخننمیگوییم.بلکه
اکنوندربارهنیروهایی
کهبالشکریاننامریی
کمکمیشوندسخن
میگوییم،ایننوعسوم
بهدوبخشتقســیم

میشود:
۱(نیروهایــیکهدر
منزلهــایبرونیجا

گرفتهانــدوعبارتنداز:حواسپنجگانه،شــنوایی،
بینایی،بویایی،چشایی،بساوایی.

۲(نیروهاییکهدرمنزلهایدرونیجاگرفتهاندکه
بخشهایمیانتهیمغزاست،ایننیروهانیزپنج
بخشاست،زیراانسانپسازدیدنچیزیچشمانش
رامیبنددوصورتآنرادرنفسخودمیبیندوآن
نیرویخیالاســت.پسازآناینصورتبهوسیله
چیزیکــهآنراحفظمیکندهمــراهخیالباقی
میماندکهبهآنلشکرحافظهگویند،سپسدرباره

آنچهحفظکردهمیاندیشد.

توضیح خاصیت قلب برای آدمی
بدانکهخداوندتمامآنچهیادکردیمعالوهبرانسان
بهدیگرحیواناتنیزعطافرمودهاســت...آنچهویژه
قلبانساناستوبهخاطرآنازارجوشرافتیبسیار
برخورداراست،برگشتویژگیهایقلبانسانبهعلم
وارادهاست.منظورازعلمآگاهیبهاموردنیاوآخرتو
حقایقعقالنیاست،زیرااینامورماورایمحسوسات
استوحیوانهادرآنشرکتندارندبلکهدانشهای
کلیضروریازویژگیهایعقلاست.حکمکلیکه
ازسویعقلصادرمیشودورایادراکحسیاست.

اماارادهآناستکههرگاهانسانازراهخردخویش
فرجامکاروراهدرستیآنرادریافتازذاتاوشوقی
بهطرفآنمصلحتوفراهمســاختناسبابآنو
ارادهآنبرانگیختهمیشودواینغیرازارادهوتمایل
حیواناتاستبلکهمخالفتمایلاست.انساندرحال
بیماریبهغذایلذیذتمایــلدارد،ولیخردمنداز
خوردنآنخودداریمیکندواینمنعازرویشهوت
نیست.اگرخداعقلراکهفرجامکارهارامیشناسد
خلقمیکردامااینانگیزهایکهاعضاراطبقخواسته
عقلبهحرکتدرمیآورد،نمیآفریدمحققاحکمعقل

ضایعوهدرمیشد.  

دل اســت که مورد خطــاب و مطالبه حــق و نیز مورد پــاداش و کیفر اســت؛ دل 
اســت که اســتعداد نزدیک شــدن به خــدا را دارد. در حقیقــت دل فرمان بردار 

خداست. تنها دل است که انوارش از عبادات بر دیگر اعضا می تابد

اسالم، دین کیفیت است نه کمیت

حضرتآیتاهللسیدعبداهللفاطمینیا)ره(،استادبرجسته
اخالقوعرفانبودکهدرســحرگاه2۶اردیبهشتماه،دار
فانیراوداعگفت.اســتادفاطمینیاباســخناننابخود
دلهایجوانانبســیاریرابامعارفناباســالمیآشــنا
ساختومحبوبیتبســیارینزدگروههایمختلفجوانان
داشت.آیتاهللفاطمینیامحضرعلمایبزرگیراهمچون
عالمهسیدمحمدحسینطباطبایی)ره(،آیتاهللسیدرضا
بهاءالدینی)ره(،آیتاهللبهجــت)ره(،عالمهجعفری)ره(و
آیتاهللسیدمحمدحسنالهی)ره(درککردهبود.آنچهدر
ادامهمیخوانیدبخشیازفرمایشاتنابایشاندرخصوص

صفاتعالیهانسانیوطیطریقالیاهللاست:
مردمفکرمیکننــداولیاءخــداروزیهــزاررکعتنماز
میخواندهاندکهاینطوریشــدند.خیــر؛آنهافقطدراثر
داشتنصفاتعالیهبهاینجارســیدند؛ صفاتعالیهانسان
را10فرسخ10فرسخجلومیاندازد.یکخشمفروخوردن
آدمراازهزاررکعتنماززودتربهخدامیرساند،یکدلشاد
کردنتوراخیلیزودترمیرساند،یکمادرخوشحالکردن
زودترمیرساند.ازاینجابایدشروعکنیم.اینجارادرستکن
بعدهزاررکعتنمازخودشمیآید،خودتمشتاقمیشوی.
منخستهشدمبسکهتکرارکردمکهایندین،دینکیفیت
استنهکمیت!مقصودمنایننیستکهمامستحباتانجام
ندهیم،نمازهایطوالنینخوانیم،اینهابهجایخودشهست
امابعدازهمهاینهابدانیدکهرسیدنبهخدانمازهزار»قل
هواهلل«نمیخواهد!عمدتاًبایدباباطنخودبهخدابرسید!
اگرهزار»قلهواهلل«همخواندیخودتمیدانی،منفضولی
نمیکنم!اماامامانمافرمودندبــاباطنخودزودتربهخدا
میرســید.هنوزباطنرااصالحنکردهنمازهزارقلهواهلل

میخواند،چهفایدهایدارد؟ 

اخالقاسالمی

سیدایلیا رضوی  اندیشه
سلوک

آنچه در ادامه از نظر می گذرد بخشــی از سخنان 
آیت اهلل محمد شجاعی)ره( است که در جلد سوم 
مقاالت ایشان آمده است. آیت اهلل محمد شجاعی)ره( 
استاد برجسته اخالق بود که رهبر معظم انقالب در پی فوت ایشان 
در سال ۱۳9۴فرمودند: »این عالم عارف و اخالقی با افادات معنوی و 
اثرگذار خود که برخی از آن از رسانه ملی پخش می شد و با نفس گرم 
و شیرین خود که از دلی بامعرفت برمی خاست، جوانان و جویندگان 
بسیاری را به جاده معارف حقیقی رهنمون بود و دارای حق بزرگی بر 
جامعه جوان کشور است«. آیت اهلل شجاعی در این بخش از بیانات 

خود در برابر دوران ظهور حضرت صاحب الزمان)عج( می فرمایند:

خوبدقتکنید!یکــیازجهاتیکهموجبمیشــودکهمعتقدینو
منتظرینامامزمان)ع(درزمانظهورحضرتایشانراقبولنکنندوحتی
بااوبهمقاممخالفتوجنگبپردازندکهبندهوشمارانیزتهدیدمیکند
عبارتاستازاینکههمینشخصمؤمن،اینانسانمؤمنقبلازظهور
امامزمان)صلواتاهللعلیه(براســاسفهمخودکهازاسالمواحکامآن
برداشتهاییداشتهاست،میبیندوقتیامامشروعبهدعوتبهاسالم
میکندوآنراهوروشهاواحکامودستوراتخداواسالمرابیانمیکند،
بابرداشتهاییکهاوازاسالمداشتهاستمغایراست.اینچیزیکهامام
ازاسالممیگویدبابرداشتهایاینمؤمنمغایراست.اینمصیبتاست

وخیلیتهدیدمیکند.
ازکجامنوشمابدانیمکهواقعاًبرداشتهاویاآنچهماازاسالمفهمیدیم
ودرذهنماجایگرفتهاســتبهعنوانحقایقاسالمیموبهموودر
ابعادوجزئیاتدقیقاًمطابقاســالماصیلواصلاسالماستودراین
بیناشتباهینیســت؟ایناحتمالبهجایخودمحفوظاستکهما
همبهاینمسئلهگرفتارباشیم.مسلمایکیازجهاتمخالفتجمعی
باامامزمانبعدازظهورایشانهمیناستکهدریافتاینهاازاسالمبا

آناسالمیکهاوعرضهمیکندموافقنیست. درهمهدعاهاهستکه
دیناسالمبهدستآنحضرتبهگونهجدیدوتروتازهوبدونتغییر
وتبدیلعرضهمیشودیامثاًلامرجدیدمیآورد.حقجدیدمیآورد.
حقجدیدیعنیچه؟ حقجدیدیعنیآنحقیکهرسولاهلل)ص(،آن
احکامیکهرسولاهللوآنروشیکهرسولاهلل)ص(ارائهفرمودهبودودر
طولزمانبهعللمختلفتحریفهاشدهبودوآمیختگیهاپیشآمده
وصورتهایدیگریپیداکردهبود.آنحقاولرابههمانصورتیکه
هستعرضهخواهدکردواالنهاینکهدینجدیدآوردهاست.اینکهمسلم
استدین،دیناسالماست.حقجدیدیعنیهمانحقاستامارویآن
پردههاآمدهبود،چیزهاییآمیختهشدهبودلذاوقتیدوبارههمانحق

عرضهمیشودحقجدیداست.
آنوقتاینروایتبهاینمضمونپیشمیآیدکه»اْلِْساَلَمبََدأََغِریباً«
اسالماولغریببودبعدازآنهمغریبیعنیناشناختهاست.اوالبرای
مردمیکهدرزمانرسولاهللبودندوعرضهشــدناشناختهبودثانیاًدر
طولاینزمانتازمانحضرتبقیهاهلل)ص(غریباستچونتحریفهاو
آمیختگیهارخدادهاستوبرداشتهایناصحیحباحقوحقیقتآمیخته

شدهاست.قهراًوقتیکهحضرتبقیهاهللدوبارهآناصلاسالمراعرضه
میکندجزبرایافرادنادربرایدنیاوبرایجمعمسلمینغریباست.

غریبیعنیناشناخته.
امامصادق)ع(میفرماید:»الَْقائُِمعلیهالّسالمیلَْقیفِیَحْربِِهَمالَْمیلَْق
رســولاهلل«حضرتبقیهاهللوقتیکهجنگرا،حربرا،قتالراشروع
کردبرخوردمیکنددرجنگخودباچیزهاییکهحتیرسولاهللباآن
برخوردنکردهبود،بامشکلیروبهرومیشــودکهحتیخودرسولاهلل
 )صلواتاهللعلیه(باآنمشــکلمواجهنشد.آنمشــکلچیست؟ »إِنَّ
رسولاهلل)ص(أَتَاُهْمَوُهْمیْعُبُدوَنِحَجاَرهَمْنُقوَرهَوُخُشباًَمْنُحوتَه«مشکل
رسولاهللاینبودکهباجمعیروبهروشدندکهبتهاییتراشیدهبودند،از
چوبوسنگوآنهاراپرستشمیکردند.افکارمخصوصیداشتند.بااین
جمعوبااینافکارمواجهشدوباآنهامقابلهکردولیاینخیلیمشکلنبود،

مشکلاساسیآناستکهبرایامامزمانپیشخواهدآمد.
لُوَنَعلَیِهکَتابَاهللَویَقاتُِلونَُهَعلَیه« الَْقائِم«»یْخُرُجوَنَعلَیِهَفیَتَأوَّ »َوإِنَّ
مشکلایشانایناستکهجمعیعلیهاومقابلهمیکنند،خروجمیکنند،
قیاممیکنندکهاهلتأویلقرآنهستندوبراساستأویلقرآنومعنایی
کهازقرآنمیکنندوبرداشتیکهدارندوتفسیریکهمیکنندوفهمیکه

ازآنفهمیدهاند»یَقاتُِلونَُهَعلَیه«باامامزمانبهمقاتلهمیپردازند.
وقتیانساندرابعادمختلفبرداشتیازاسالمداردواینبرداشتخود
رااصلمسلممیداندوهیچاحتمالاشتباهنمیدهدوفکرمیکندآنچه
فهمیدهاستدرستاستونزدخودشواهدیازآیاتوروایاتهمداردو
حتیاگرسوادداشتهباشددرآنخصوصسخنرانیهاهممیکندوشاهد
هممیآورد،آیهمیآوردوقتیببیندشــخصیخالفبرداشتاوشروع
کردهاستازاسالممیگویدودعوتبهاسالممیکندولیراهوروشیدارد
کهبافهماینهماهنگنیستکلآنشخصراوراهوروشاورازیرسؤال
میبردوقبولنمیکندواگرالزمدیدبهمقابلهبهعنواندفاعازاسالمو

قربهالیاهللهمبرمیخیزد.اینهادرتاریختکرارشدهاست. 

گفتاریازآیتاهللمحمدشجاعیرهدربابمخالفتبرخیمؤمنانباحضرتصاحبالزمانعجپسازظهور

حضرت مهدی عج »حق« جدید می آورد
اندیشه
ایمان
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تداوم حرفه ای هنرمندی چندوجهی
»المینور« آخرین ســاخته داریوش مهرجویی که این روزها 
روی پرده سینماهاســت، با واکنش های متفاوتی مواجه شده 
اســت. عده ای فیلم را در اندازه های نام بلند آوازه ســازنده اش 
نمی دانند و برخی هم مانند هوشــنگ گلمکانی حس خوبی از 
آخرین ســاخته مهرجویی گرفته اند. به نظر می رسد بخشی از 
واکنش های تماشــاگران المینور، متاثر از حاشیه های چند ماه 
اخیر مهرجویی و آن ویدئوهای متناقضی است که از او در فضای 
مجازی منتشر شــد؛ ویدئوهایی که در نهایت حکم ضد تبلیغ 
را برای المینور ایفا کرد. در واقع فیلم نخســتین لطمه اش را از 
فرامتن می خورد و البته متن هم نمی تواند پاسخگوی انتظاراتی 
باشد که تماشاگر از فیلمســازی در اندازه های مهرجویی طلب 
می کند. المینور فیلمی اســت درباره تــاش دختری جوان 
)پردیس احمدیه( برای رســیدن به عایقش به هنر موسیقی. 
مهرجویی در این مسیر تا توانســته موانعی قرار داده تا درام اثر 
شکل بگیرد؛ از پدری مســتبد که نقش اش را سیامک انصاری 
بازی می کند تا نامزد دختر با حضور مهرداد صدیقیان که او هم 
به نوعی مخالف ماجراست. تنها کاراکتر همراه و همدل دختر 
جوان، پدربزرگش )علی نصیریان( است. فیلم تصویری از تقابل 
2دیدگاه و تضاد 2زاویه دید متفاوت را ارائه می کند. تقابل سنت 
و مدرنیته به عنوان یکی از دلمشــغولی های دیرین مهرجویی 
در المینور نیز انعکاس یافته اســت. تصور و درک مهرجویی از 
بحرانی که شخصیت اصلی دچارش شــده، انطباق چندانی با 
خواست مخاطب امروز سینما ندارد؛ مخاطبی که پس از سال ها 
به تماشای فیلمی از داریوش مهرجویی نشسته است و انتظار 
دارد در اثری که درباره موسیقی است با فیلمی مواجه شود که 
به لحاظ تأثیر گذاری حسی درگیرش کند)مشابه اتفاقی که در 

مورد فیلم »سنتوری« رخ داد(.
به ندرت پیش آمــده که آخرین ســاخته های کارگردان های 
پا به سن گذاشــته، آثار درخشــانی از کار درآمده باشند و این 
موضوع درباره کارگردان المینور هم صادق اســت. مهرجویی 
سال هاســت که از دوران اوجش فاصله گرفته اســت. در مورد 
مهرجویی آنچه اهمیت دارد، تــداوم حرفه ای حیرت انگیزش 
اســت؛ بیش از نیم قرن حضورش در سطح اول فیلمسازی، که 
تنها با کارگردان هم نســلش، مســعود کیمیایی قابل مقایسه 
است، از او کارگردانی ساخته که در این ۵۵سال در بزنگاه های 
مختلف حضور داشته و فیلم ساخته است. حاال اینکه مهرجویی 
چقدر در المینور حوصله و دقت سال های گذشته اش را داشته 
و چقدر موفق شده داستانش را در فضایی باور پذیر روایت کند، 

خود ماجرای دیگری است.
مهرجویی از دل جریان روشــنفکری به ســینمای ایران آمد. 
دانش آموخته فلسفه در آمریکا که تحصیل در رشته سینما را 
نیمه کاره رها کرده و به فعالیت های ادبی و فرهنگی می پرداخت، 
از نیمه های دهه ۴۰ به فعالیت فیلمسازی پرداخت و با دومین 
ســاخته اش به نامی مهم در عرصه فیلمســازی تبدیل شــد . 
مهرجویی نخستین کارگردان سینمای ایران است که در محافل 
جهانی شناخته شــده و مورد توجه قرار می گیرد. البته پیش از 
او هم ســازندگان فیلم های کوتاه و مســتند در فستیوال های 
بین المللی مطرح شــده بودند ولی نخســتین موفقیت جدی 
ســینمای ایران در محافل جهانی را باید به نام مهرجویی ثبت 
کرد؛ موفقیتی که با درخشــش فیلم »گاو« در جشنواره ونیز 
به دست آمد. در ابتدای دهه7۰میادی فیلم گاو جایزه منتقدان 
بین المللی را از سی و دومین دوره جشنواره فیلم ونیز برد و پس 
از آن در جشــنواره های متعددی به نمایش درآمد. فیلم های 
»پستچی« و »دایره مینا« هم حضورهای جهانی موفقی داشتند. 
پســتچی از برلین جایزه گرفت و در روتردام برگزیده و در ونیز 
تقدیر شــد. »دایره مینا« هم جایزه بزرگ جشنواره پاریس و 
جایزه منتقدان بین المللی برلین را برد. قبل از ظهور شهید ثالث 
و کیارستمی، این مهرجویی بود که با آثارش، سینمای ایران را 

در محافل جهانی شناساند.
مهرجویی بهترین اقتباس های تاریخ ســینمای ایران را انجام 
داده؛ اقتباس هایی وفــادار به جهان اثر کــه تالیف در انتخاب 
منبع ادبی و بعد معموال همکاری با نویســنده برای نوشــتن 
فیلمنامه، رخ می دهد. بیشــتر فیلم های مهرجویی منبع ادبی، 
فلسفی  یا سینمایی دارند و وقتی کنار هم قرار می گیرند جهان 
هنرمند- روشنفکری چند وجهی را می سازند که هم تعدادی از 
بهترین های این سینما را ساخته، هم ترجمه های مهمی کرده 
)مهم ترینش »جهان هولوگرافیک«(، هم نمایش بر صحنه برده 
و هم ۶ رمان نوشته و منتشر کرده. این کارنامه پربار و پرحاصل 
هنرمندی است که خوشبختانه همچنان پرونده اش باز است؛ 
کارنامه پربار هنرمندی که تعدادی از بهترین فیلم های تاریخ 
سینمای ایران را ساخته نباید با آخرین ساخته اش اندازه گرفت 
اما این پرســش که چگونه مهرجویی به چنین تداوم حرفه ای 
طوالنی ای )با قدمتی پنجاه و چندساله( رسیده است را چگونه 
می توان پاسخ داد؟ در این سال ها فیلمسازان زیادی آمده اند و 
رفته اند و مهرجویی مثل دوست قدیمی اش کیمیایی همچنان 
مانده و توانسته فیلم بسازد. راز این ماندگاری را باید در حرفه ای 
بودن مهرجویی مشاهده کرد؛ اینکه فیلمسازی حرفه او است 
و دلمشغولی اش. طبیعی است که کارگردان ۸2 ساله سینمای 
ایران، مثل گذشــته حوصله و دقت نظر نداشته باشد و حاصل 
کارش فاقد ظرافت های آثاری باشــد که در سال های گذشته 
خلق شــان می کرد. المینور با تمام اغراق های نمایشی و روابط 
و شــخصیت های نه چندان باور پذیرش، از این جهت می تواند 
امیدبخش باشــد که از تداوم حضور داریــوش مهرجویی خبر 
می دهد؛ در چنین شرایطی توصیه به بازنشستگی فیلمسازی 
که سال ها با آثارش زندگی کرده ایم، پیشنهادی است که از جاده 
انصاف به بیرون می زند. »النتوری« فیلمی است که از امید و  رؤیا 
می گوید. از تاش و تداوم و تن ندادن به شرایط دشوار؛ فیلمی از 
فیلمسازی که همچنان می خواد بماند و خلق کند. این تاش را 
چه موفق بدانیم و چه ناکام نمی  توانیم درباره نقطه پایان کارنامه 
کارگردانی نسخه بپیچیم؛ آن هم کارگردانی که بیشتر از اغلب 
سینماگران ایرانی، نقاط درخشان در کارنامه اش دارد. تعیین 
تکلیف برای صاحب چنین کارنامه ای و حکم صادر کردن درباره 

خروجش از صحنه، نه اخاقی است و نه دموکراتیک.

 بررسی مجدد
 فیلمنامه های اقتباسی

ابراهیم فــروزش، فیلمنامه نویــس و کارگردان 
سینما که پیش تر از سوی بنیاد سینمایی فارابی 
بــرای کارگردانی فیلم اقتباســی »پلوخورش« 
برمبنای داســتانی از هوشــنگ مرادی کرمانی 
در قالب طرح ویژه حمایت از تولیدات اقتباســی 
معرفی شــده بود، دربــاره ســرانجام این طرح 
گفت: بعد از تغییر و تحــوالت صورت گرفته در 
بنیاد سینمایی فارابی، قرار بر این شده است که 
فیلمنامه های این طرح مجدد مورد بررسی قرار 
بگیرد و هم اکنون در انتظار نتایج این بررسی ها 
هستیم و اطاع بیشتری از وضعیت پروژه نداریم. 
وی با اشــاره به اینکه فیلمنامه ها پیش تر توسط 
شورایی در فارابی بررسی شده بود به مهر گفت: 
مدیران جدید مجدداً متقاضی بررسی فیلمنامه ها 
شده اند. این مورد هم تنها درباره فیلم من نیست 
و همه فیلمنامه های تعریف شــده در این طرح 
حمایتی را شامل می شود. دلیل مشخصی را هم 
الاقل هنوز به بنده اعام نکرده اند. باالخره در دوره 
جدید باید تخصیص بودجه هــا مجدد بازنگری 
شود و ســلیقه افراد جدیدی که آمده اند طبیعتاً 
در نتیجه تصمیم گیری ها در این حوزه ها دخیل 
خواهد بود. ما هم منتظر هستیم تا ببینیم نتیجه 
این بررسی ها چه می شود.این کارگردان درباره 
احتمال لغو کامل طرح حمایــت بنیاد فارابی از 
فیلمنامه های اقتباســی هم عنوان کرد: بنده در 

این زمینه بی اطاع هستم. 

پان ۱

پان ۳

پان 2

نـگاه

هنر و تجربه پایگاه ثابت می خواهد
الهام حسین زاده، کارگردان فیلم کوتاه و رئیس سابق انجمن 
فیلم کوتاه ایران )ایسفا( درباره اکران فیلم ها در گروه »هنر 
و تجربه« گفت: سینمای مســتقل و در واقع فیلم هایی که 
مخاطب عام ندارد و می توان آن را به عنوان فیلم های هنری و 
تجربی دانست، در همه جای جهان چندان با اقبال مخاطب 
همراه نمی شــود اما بی شــک مخاطب خاص خود را دارد. 
نباید فراموش کرد که این نوع از ســینما، پایه هنر سینما را 
نگه می دارد و بخشی است که دولت باید برای آن حمایت های 
مالی درنظر بگیرد، این سینما نباید در دسته فیلم هایی که 
درآمدزایی می کنند، قرار بگیرد. البته هم اکنون سینمای بدنه 
هم چندان به سود نمی رسد.زمانی که گروه سینمایی »هنر 
و تجربه« شــکل گرفت، برای همه ما بارقه امیدی به وجود 
آمد و تصور کردیم که با ایجاد چنین گروه سینمایی، شرایط 
مناســب برای اکران فیلم هایی از این دست فراهم می شود. 
هرچند این گروه فرصت های خوبی را برای ما فراهم کرد، اما 
یکی از مهم ترین نقاط ضعفی که می توانستیم در این گروه 
ببینیم شــیوه اکران فیلم های بلند، کوتاه و مستند در این 

گروه سینمایی بود.
وی با اشــاره به اینکه مخاطب فیلم های هنــری و تجربی 
معموال ترجیح می دهد درصورتی که زمان مناســبی برای 
تماشای فیلم ها به دست می آورد، شرایطی وجود داشته باشد 
که بتواند حداقل چند فیلم را ببیند، توضیح داد: پیش از این 
بارها به مسئوالن هنر و تجربه و دیگر مدیران فرهنگی گفته ام 
برای چنین ســینمایی نیازمند پایگاه یا مکان ثابت هستیم 
که می تواند مجموعه ای باشد که حتی مخاطب عام چندانی 
نداشته باشد. چنین مجموعه هایی را می توان به گروه »هنر 
و تجربه« اختصاص داد تا تمام فیلم هــای این گروه در آن 
نمایش داده شــوند.ایجاد یک پاتوق فرهنگی در این حوزه، 

خیلی مهم است.

گزارش 
یک

شهاب مهدوی
روزنامه نگار

 سینمای هنری لزوما
 برای دیده شدن نیست

محمدرضا اصانی گفت: اداره گروه »هنــر و تجربه« نیاز به 
فهم دقیق از ســینمای تجربی دارد. هر فیلمی که مخاطب 
ندارد یا نمی تواند مخاطبی در اکران به دســت بیاورد، لزوما 
هنری یا تجربی نیســت. فرقی ندارد فیلم کوتاه یا بلند، فیلم 
تجربی معنایی دارد. فیلم هنری وزنی دارد و سینمای تجربی، 
مسئله دیگری است.سینمای هنری برایند همه هنرهاست اما 
سینمای تجربی، می تواند ترکیبی از همه هنرها باشد. نحوه 
عرضه این فیلم ها هم مهم است، نمایش این فیلم ها با تبلیغات 
متداول و مرســوم ســینمای ایران، مفید و کارآمد نیست. 
پراکندگی اکران، سانس بندی نامنظم و تخصیص سالن های 
بســیار اما پراکنده نمی تواند کمکی به دیده شدن فیلم هایی 
که زیر عنوان »هنر و تجربه« قرار می گیرند، کند و درنهایت، 
این تصوِر غلط تشدید می شود که سینمای هنری و تجربی، 
مخاطبی در ایران ندارد.کارگردان مســتند آتش سبز ادامه 
داد: به نظرم، سینمای هنری و تجربی، لزوما برای دیده شدن 
به وجود نیامده. مهم بحثی اســت که پس از تماشای این آثار 
به وجود می آید. سینمای تجاری برای نمایش، تولید می شود 
و بدون آن، کارکردی ندارد. اگر بستر کشف و مباحثه درباره 
آثار هنری و تجربی به وجود نیاید، نمایش آنها هم مفید نیست. 
بعضی از دوستانی که برای ســینمای ایران، در هر شاخه اش 
الگوی سینمای آمریکا را پیاده و ترویج می کنند، باید بدانند 
که آن صنعت با آن پشتوانه عظیم اقتصادی، مختصاتی دارد 
که در فیلمســازی ایران با این بودجه ها و تعداد سینما، قابل 
اجرا نیست. سینمای ایتالیا و فرانســه، تا زمانی که راه خود 
را می رفتند هویت، مخاطب و موفقیت داشــتند. از زمانی که 
آنها هم دنباله روی جریان سینمای آمریکا شدند، نابود شده 
و از بین رفتند. مثل آمریکایی ها فیلم ساختن، به سینمای ما 
اعتبار نمی دهد و در »هنر و تجربه« نباید این نگاه تبلیغ شود.

ناهید پیشور؛  روزنامه نگار

برای تماشــاگری که بــا پیش زمینه ذهنی 
فیلم های شــاخص مهرجویی به ســینما 
می رود، »المینور« فیلم حیرت انگیزی است. 
تماشاگری که نام مهرجویی برایش تداعی کننده »هامون«، »پری«، »درخت گالبی« و حتی 
»سنتوری« اســت، المینور نمی تواند فیلم قانع کننده ای باشد. داریوش مهرجویی فیلمساز 
محبوب طبقه متوســط در دهه های ۶۰ و ۷۰ و موفق ترین کارگردان جریان روشنفکری در 
دهه۵۰، دست کم یک دهه است که مسیر فیلمسازی اش را عوض کرده است. برای مخاطبی که 
هنوز در حال و هوای هامون است، درک چنین تغییر گسترده ای اگر غیرممکن نباشد بسیار 

دشوار است. این نوشته می کوشد تا توضیح دهد که چه شد که اینگونه شد.

یک 
»الماس۳۳« نخســتین فیلم بلنــد داریوش 
مهرجویی به عنوان تجربه ای شکســت خورده 
معموالً در کارنامه ســازنده اش نادیده گرفته 

شده.
 ایــن نادیده گرفتن که حاصــل توافق جمعی 
منتقد و مسئول و تماشاگر بوده، تا حد زیادی 
از عدم انطباق آثار بعدی استاد با این فیلم بود. 
سؤال مرســوم و متداول منتقدان دهه۴۰ که 
چرا فیلم اول کارگردان فیلم »گاو«، الماس ۳۳ 
بوده خیلی زود و با فیلم های بعدی مهرجویی 
به فراموشی سپرده شــد. آنچه نادیده گرفته 
شــد روحیه و حال و هوایی بود که به ساخت 
یک فیلم چند لحنی انجامیده بود؛ فیلمی که با 
موقعیت های مثا جدی اش هم شوخی می کرد 
و ابایی از شلختگی نداشت. رد و سایه »موقعیت 
جفنگ« که بعد از انقــاب در مورد فیلم های 
مهرجویی فــراوان به کار برده شــد، در الماس 
۳۳ قابل مشــاهده است. شکســت انتقادی، 
تجارتی فیلم و تغییر مســیر مهرجویی، باعث 
شــد همه از الماس۳۳ به عنوان فرصتی برای 
ورود به سینمای حرفه ای یاد کنند و پرونده اش 

را ببندند.

دو 
دانش آموخته فلســفه، برای گام بعدی سراغ 
»عزاداران بیل« ساعدی رفت و شهرت و اعتبار 
را یک جا به دســت آورد. در حســن تصادفی 
تاریخــی، گاو در کنار فیلــم »قیصر« منادی 
سینمای جوان و متفاوت ایران نام گرفت. فیلمی 
که به فســتیوال ونیز رفت و مــورد توجه قرار 
گرفت، فیلمی کاما بی ربط به سینمای جریان 

اصلی که با سرمایه دولتی ساخته شد. 
نکته جالــب واکنــش مهرجویی بــه توقیف 
چندماهــه گاو اســت. ســاختن یــک فیلم 
شکست خورده در گیشــه و یک فیلم توقیفی 
باعث شــد او ســراغ نمایشــنامه موفق علی 
نصیریان بــرود و »آقای هالــو« را در فضایی 
شــهری )در نقطه مقابل فضای روستایی گاو( 
و حال و هوایی کمدی )بــاز در تقابل با جدیت 
فیلم قبلی اش( بسازد. نکته مهم مهرجویی این 
دوره در همین تاش برای بقا و منطبق کردن 
خود با شرایط اســت. از دل درخشش گاو در 
فستیوال و بازخورد بسیار مثبت فیلم در میان 
منتقدان و موفقیت گیشه ای آقای هالو و تثبیت 
جایگاه به عنوان فیلمسازی که حرفه ای بودن و 
تعلق خاطر به فضای روشنفکری را توامان دارد، 
»پستچی« متولد می شــود؛ فیلمی نمادین و 
روشنفکرانه که ساخته شدنش در دل مناسبات 
بخش خصوصــی را باید به حســاب زمانه اش 
گذاشت که موج نوی سینمای ایران، در دوران 

اوجش به سر می برد. 
مضمون فلسفی پســتچی و نمادگرایی اش در 
کنار فرم خودنمایانه و جلوه گرایانه اش، آشکارا 
ســینمای هنری اروپا را به یاد مــی آورد. فیلم 
محبوب جریان روشــنفکری دهــه ۵۰ که هم 
هنری بود )با میزانسن های فللینی وار( و هم به 
کفایت چپ گرا )با مضامین دلخواه آن سال ها( 
به همراه مایه اســتحاله آدم ها که از فیلم گاو 
شروع شده بود، جایگاه مهرجویی را در سینمای 

روشنفکری کاما تثبیت کرد.
»دایره مینا« نقطه اوج ایــن مرحله از کارنامه 
مهرجویی است. لحن انتقادی فیلم، اقتباس از 
داستان آشغالدونی ساعدی و مایه استحاله که 
در دل واقع گرایی اجتماعی مفهوم ملموس تری 
می یابد، کنار تســلط و پختگی فیلمســاز به 
بهترین فیلم دوره اول فیلمســازی مهرجویی 
انجامید؛ هرچند توقیف چند ســاله اش باعث 
شد، روند فیلمسازی مهرجویی دچار وقفه شود. 
دایره مینا وقتی اکران شد که چیزی تا پیروزی 

انقاب نمانده بود.

سه 
بعد از پیروزی انقاب، سینما به عنوان یکی از 
مظاهر بازمانده از رژیم گذشــته، مشروعیتش 
را ازجمله رهبر انقاب درباره فیلم گاو به دست 
آورد. با حذف بیشــتر عناصر سینمای جریان 
اصلی، مهرجویی یکــی از آن نام های معتبری 
بود که نســبتی با آنچه ابتذال نامیده می شــد 
نمی یافت.  با این همه مهرجویی هم مثل بقیه 
رفقای مــوج نویی اش، دقیقا نمی دانســت در 
دوران تازه بایــد چه فیلمی را بســازد. او مثل 
گذشــته ســراغ اقتباس ادبی رفــت و این بار 
داســتان »حیات پشتی مدرســه عدل آفاق« 
دســتمایه اش قرار گرفت تا در نهادی دولتی 
)کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان( 
»مدرسه ای که می رفتیم« را بسازد. نخستین 
فیلم بعد از انقاب مهرجویــی مثل فیلم های 
هم نسانش به مشکل خورد. نیمه اول دهه ۶۰ 
از دست رفت و از مهاجرت مهرجویی به فرانسه 
فقط فیلم ناموفق »سفر به سرزمین آرتور رمبو« 
بیرون آمد. در فاصله ســال های پایانی دهه۵۰ 
تا اوایل دهه ۶۰ سینمای ایران در دوران  گذار 
و تزلــزل مدیریت و نامشــخص بودن معیارها 

و خط قرمز ها برای فیلمســازی به سر می برد؛ 
دورانی که معلوم نبود چگونه باید فیلم ساخت و 
تکلیف فیلمسازان بازمانده از گذشته چیست؟ 
اگر این دوره را کنار ســال هایی که مهرجویی 
درگیر توقیف دایره مینا و پروژه ناکام »الموت« 
بود، بگذاریم، می توانیم بگوییم یک دهه از عمر 

او در این فاصله به هدر رفت.

چهار 
بازگشت از فرانســه و ساخت »اجاره نشین ها« 
به عنوان کمدی شهری )در روزگاری که کسی 
کمدی نمی ساخت( آغازی بر پربارترین فصل 
زندگی هنری مهرجویی است؛ هوش و قدرت 
انطباق، برگ برنده مهرجویی این دوران است 
)دورانی که یک دهه طول کشید(. مهرجویی در 
اجاره نشین ها از جدیت فیلم های شاخص اش 

)مشــخصا گاو، پســتچی و دایره مینا( فاصله 
گرفت و در عــوض توانایی اش در ســاخت و 
پرداخت سکانس های کمدی را با رعایت قواعد 
بازی، نمایان کرد. طراوت و تازگی اجاره نشین ها 
به عنوان کمدی ای که تماشاگر مشابهش را در 
ســینمای ایران ندیده بود، برای نخستین بار 
مهرجویی را با مفهوم موفقیت تجاری در سطح 
گســترده اش آ شــنا کرد؛ پرفروش ترین فیلم 
سینمای ایران در ســال ۶۶ و یکی از ۱۰ فیلم 
پرمخاطــب بعــد از انقاب، تصویــری تازه از 
کارگردان فیلم های روشــنفکری می ساخت؛ 
کارگردانی که طبقه متوسط را جذب سالن های 
ســینما می کرد. اگــر از »شــیرک« به عنوان 
تجربه ای ناموفق برای تکرار موفقیت فیلم گاو، 
بگذریم بقیه فیلم های مهرجویی در این دوران 
جزو آثار مهم ســینمای بعد از انقاب هستند 
و قاعدتاً مهم ترینش هم فیلم هامون است که 
مفاهیم روشــنفکرانه را در پیوند با ملودرام به 
فیلمی برای تماشاگر گسترده تبدیل می کند 
و روایت غیرخطی اش با حکایت زیست آشفته 
کاراکتر محوری اثر)حمیــد هامون( انطباقی 

جالب توجه یافت.
 فیلمــی کــه توجه رســمی )ســیمرغ های 
جشــنواره هشــتم فجر(، موفقیت در گیشه 
)یکی از فیلم هــای پرفروش ســال ۶۹( را به 
دســت آورد و جالب اینکه این بــار، منتقدان 
آخرین گروهی بودند که بــر ارزش های فیلم 
صحه گذاشتند )بیشــتر نقدهای نوشته شده 
بر هامون در زمان جشــنواره و اکران اول لحن 
منفی داشــتند و فیلم در گــذر زمان محبوب 
منتقدان شد(. در هامون باز هم قدرت انطباق 
مهرجویی و توانایــی اش در پیوند برقرار کردن 

میان مضامین دلخواه شــخصی بــا آنچه روح 
زمانه خوانده می شد به چشم آمد. در این سال ها 
مهرجویــی موفق ترین کارگردان ســینمای 
ایران اســت که با ملودرام هایــش می تواند به 
مســائل روز جامعه بپردازد و هم در مواجهه با 
مشکات )مثل گرفتاری هفت ساله »بانو« در 
دستگاه ممیزی( به ســرعت راهکار برون رفت 
از بن بست را بیابد. آنچه مهرجویی این دوران 
را به فیلمســازی جالب توجه مبدل می کند، 
انتخــاب کاراکترهای اصلــی اش از میان زنان 
اســت؛ واکنش او به حضــور اجتماعی زن در 
دوران بعد از انقــاب، مجموعه ای از فیلم های 
زن محور اســت که با توجه و تســلط تکنیکی 
مهرجویی و توانایی های اجرایی اش به آثار مورد 
توجه منتقدان و تماشاگران تبدیل می شوند؛ 
دوران »سارا« )که تصویر متفاوتی از زن ایرانی 

در ســینمای ایران ارائه می داد(، »پری« )که 
مضامین فلسفی اش الزاما از سوی تماشاگران 
فهمیده نمی شد ولی مبین ابهام دلپذیری برای 
عاقه مندانش بود( و »لیا« )که از دل قصه ای 
عامه پسند، به لطف لحن متناسب و میزانسن، 
به شکلی شگفت انگیز، با سینمای روشنفکری 
پیوند می یافــت( و در نهایت »درخت گابی« 
)که گذشــته را به حال پیوند مــی زد و باز هم 
پیروزی شــکوهمند »اجرا« و میزانســن بود( 
درخشان ترین فراز فیلمســازی مهرجویی را 
رقم زد. در این ســال ها مهرجویی فیلمســاز 
محبوب طبقه متوسط است؛ فیلمساز محبوب 
منتقدان و الگویی برای کارگردان های جوان که 
هر فیلمش تجربه ای پربار در طراحی نماهایی 
است که با دقت و مهارتی مینیاتور گونه و توجه 

به جزئیات تکنیکی آکنده از ظرافت است.

پنج 
نیمه دوم دهه 7۰ جامعه ایران تحوالت سیاسی- 
اجتماعی گسترده ای را تجربه کرد؛ دوران تازه ای 
آغاز شــد و مهرجویی هم در این دوران همچنان 
فیلم ساخت و کنارش نوشت و ترجمه کرد؛ ازجمله 
ترجمه کتاب »جهان هولوگرافیک« که مهرجویی 
از آن به شــدت تأثیر گرفت. کتاب مایکل تالبوت 
گرچه منتقدان جدی ای داشت که آن را شبه علم 
و کاریکاتوری از افسانه های علمی می نامیدند که 
فاقد مبنای عقانی است ولی در مقابل دوستداران 
پرشماری هم داشت و تأثیرش هم بر مهرجویی را 

می توان در تغییر لحن و رویه فیلمسازی اش دید.
 از اواخــر دهــه 7۰ مهرجویی نوعــی یله گی 
را در مشــی فیلمســازی اش به کار گرفت که 
خیلی مسبوق به ســابقه نبود؛ نماهای دقیق 
طراحی شــده و میزانســن های چشــمگیر و 
حرکت دوربین هــای ماهرانــه و آن فید های 
رنگی و دیزالوهای هنرمندانه، جای خودشان 
را به فرم های ســاده و راحــت و دوربین روی 
دســتی دادند که خیلی نگران ناموزون شدن 
قاب ها نیست. یکی از فن ساالرترین کارگردان 
سینمای ایران، سبک فیلمســازی و ابزارهای 
بیانی اش را تغییر داد و در هر فیلمی کوشید تا 
این رها شدگی از تکنیک را به نمایش بگذارد. 
مهرجویی »مهمــان مامان« و »ســنتوری« 
)به عنــوان موفق ترین فیلم های فیلمســاز در 
2دهه اخیر( بیشتر از اینکه نسبتی با آثار به دقت 
طراحی شده قبلی اش داشته باشد، دل مشغول 
تجربه های تازه ای است که قرار است در درجه 
اول تأثیر گذار و دلپذیر باشــند.)این که چقدر 
و در کجاها دلپذیر هســتند داســتان دیگری 
است( داستان مرادی کرمانی در مهمان مامان 
و برداشت آزاد از »عقاید یک دلقک« هانریش 
بل، منابعی هســتند که تخصــص قدیمی او 
)اقتباس از آثار ادبی( را موکــد می کنند ولی 
واضح اســت که اینها هیچ ارتباطی با اقتباس 
از مثا ســاعدی در قبل از انقاب یا ایبسن و 
سالینجر در سارا و پری ندارند. مهرجویی فیلم 
به فیلم، از آثار شاخص اش فاصله گرفت و دنبال 
تجربه های غریبی چون »آسمان محبوب« هم 
رفــت و عاقه مندانش را حیــرت زده کرد. در 
دهه ۹۰ از فیلم ساده شــهری »نارنجی پوش« 
تا کمدی »چه خوبه که برگشــتی« تا ملودرام 
»اشباح« تماشاگر با تصویر تازه ای از مهرجویی 
مواجه شــد؛ کارگردانی که هیچ فهرســتی از 
بهترین های تاریخ سینمای ایران بدون آثار او 
نمی تواند نوشته شود، سال هاست فیلمسازی 
»دیگر« شده اســت. المینور را با این مقدمه و 
درنظرگرفتن تغییر و تحوالت فکری سازنده اش 
بهتر می تــوان درک کرد؛ فیلمی کــه نه تنها 
به دایره مینــا و هامون که حتی با ســنتوری 
)با موضوع مشــابه پرداختن به موسیقی( هم 
متفاوت اســت. این مهرجویی تازه ای اســت 
که دیگر نه میزانســن مانند سابق، دغدغه اش 
اســت و نه پرداختن به ابهامات روشنفکرانه، 
عارفانه از جنس آنچه مثــا در فیلم هامون و 
پری می دیدیم. مهرجویی در المینور فیلمساز 
صراحت در بیان است و دســت روی موضوع 
اجتماعی روز گذاشــته اســت؛ کارگردانی که 
در بیان و اجرا به دنبال ســادگی است و دیگر 
پیچیدگی هــای عوالــم روشــنفکری برایش 
جذابیتی ندارد. المینور ادامه منطقی مسیری 
است که مهرجویی در این ســال ها طی کرده 
است.  همین را دوست دارد و همین را می سازد.

از اواخر دهه ۷۰ مهرجویی نوعی یله گی 
را در مشی فیلمســازی اش به کار گرفت 
که خیلی مسبوق به سابقه نبود؛ نماهای 
دقیــق طراحــی شــده و میزانســن های 
چشمگیر و حرکت دوربین های ماهرانه 
دیزالوهــای  و  رنگــی  فید هــای  آن  و 
هنرمندانه، جای خودشان را به فرم های 
ســاده و راحــت و دوربیــن روی دســتی 
دادنــد که خیلــی نگــران ناموزون شــدن 

قاب ها نیست

مهرجویــی در المینــور فیلمســـــــــاز 
صراحــت در بیان اســت و دســت روی 
موضوع اجتماعی روز گذاشته است؛ 
کارگردانی که در بیــان و اجرا به دنبال 
ســادگی اســت و دیگر پیچیدگی های 
عوالــم روشــنفکری برایــش جذابیتی 
ندارد. المینور ادامه منطقی مسیری 
است که مهرجویی در این سال ها طی 
کــرده اســت.  همیــن را دوســت دارد و 

همین را می سازد

راه طی شده
مسیری که مهرجویی طی کرد

 تا به »المینور« رسید
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